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Ärendebeskrivning 

Västerås stad första handlingsplan för klimatanpassning har gällt mellan åren 

2016–2019. Nu har ett nytt förslag till handlingsplan tagits fram som avses 

gälla för åren 2020–2026. I planen har nya åtgärder tagits fram och 

prioriterats för att begränsa konsekvenserna för framtida klimatpåverkan. 

Planen har tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda 

förvaltningar och bolag inom Västerås stad. Även externa aktörer har 

deltagit så som försäkringsbolag, LRF, regionen och länsstyrelsen. Planen 

har varit utsänd på remiss under våren 2020. Inkomna synpunkter och 

kommentarer redovisas i en sammanställd samrådsredogörelse. I 

samrådsredogörelsen framgår vilka revideringar som genomförts i 

antagandehandlingen. 

Beslutsmotivering 

Västerås växer! Hur staden ska växa finns beskrivet i Vision 2026 - Staden 

utan gränser och Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. En av 

de viktigaste frågorna i utvecklingen är att klara en hållbar utveckling av 

samhället i takt med att klimatet förändras. Staden kommer att behöva 

anpassas till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi 

inte kan förhindra i framtiden. Stadsledningskontoret bedömer att 

framarbetad handlingsplan med dess åtgärder bidrar till att begränsa 

sårbarheten i Västerås kopplat till klimatförändringen. Handlingsplanen 

föreslås därför föras fram till Kommunfullmäktige för antagande. 

Juridisk bedömning 
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kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
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Handlingsplanen bedöms minska risker för oförutsedda kostnader kopplat till 

klimatförändringen. 
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1 Definitioner och förkortningar  

1.1 Definitioner 

 
Kommunen – Med Västerås Kommun avses det geografiska området som 
omfattas av kommungränserna. 
 
Staden – Med Västerås stad avses den organisatoriska koncernen, d.v.s. 
kommunala förvaltningar och bolag. 
 
Väder - Väder är det aktuella förhållandet i atmosfären just nu. Vädret på en plats 
varierar från dag till dag, månad till månad och även från år till år.  
 
Klimat - Klimat är en statistisk beskrivning av vädret på en plats under en längre 
tidsperiod, vanligtvis 30 år eller mer, med framräknande av medelvärden, 
variationer och risker för extrema temperaturer, nederbörd, vindar etc. Klimatet 
varierar inte från dag till dag, utan förändringarna är mer långsiktiga.  
 
Klimatfaktor – En klimatfaktor används för att beskriva olika klimatscenarier som 
t.ex. nederbörd, vind och temperatur.  
 
Systemområde – Ett systemområde består av ett antal systemtyper, t.ex. består 
systemområdet tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation 
bland annat av systemtyperna vägar, järnvägar, telekommunikationer, elsystem 
och dricksvattensystem. 
 
Systemtyp – En systemtyp beskriver en del av ett system, t.ex. är systemtypen 
fjärrvärme en del av samhällsstrukturen för uppvärmning. 
 
Samhällsviktig verksamhet – Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner 
som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
 
Naturbaserade lösningar – Naturbaserade lösningar syftar till att möta samhällets 
hållbarhetsutmaningar med hjälp av naturens egna funktioner och omfattar 
åtgärder för begränsning av klimatförändringar och klimatanpassning. Begreppet 
innefattar ekosystembaserad klimatanpassning, grön infrastruktur och 
ekosystembaserad klimatreglering. 
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1.2 Förkortningar  

 
IPCC   Intergovernmental Panel of Climate Change  
LRF  Lantbrukarnas Riksförbund 
MKB-direktivet Direktiv för Miljökonsekvensbeskrivning  
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
PBL  Plan- och bygglagen 
RCP-scenario  Representative Concentration Pathway-scenario  
SMHI  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
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2 Inledning  
Västerås växer! Hur staden ska växa finns beskrivet i Vision 2026 - Staden utan 
gränser och Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. Inriktningen för 
vår planering är att befolkningen kan öka med 1 500 - 1 600 personer per år fram 
till 2050, vilket betyder att vi då kommer att vara 230 000 invånare. En av de 
viktigaste frågorna i utvecklingen är att klara en hållbar utveckling av samhället i 
takt med att klimatet förändras. 

 
Staden behöver fortsatt anpassas till de klimatförändringar vi redan märker av 
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Hur kraftiga framtida 
konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av 
växthusgaser och på hur väl anpassat samhället är för högre temperaturer, ökad 
nederbörd och stigande havsnivåer. Nedanstående figur illustrerar exempel på 
hur Västerås kan påverkas av klimatförändringarna. 

FN:s klimatpanel IPCC har till uppgift att sammanställa det vetenskapliga 
kunskapsläget kring klimatförändringar och de konsekvenser som kan uppstå. 
Enligt IPCC har uppvärmningen ökat markant de senaste 50 åren, vilket till största 
delen bedöms bero på mänskliga aktiviteter. Utsläppen av växthusgaser har ökat 
med 70 % under 1970-2004 och den globala medeltemperaturen förutspås öka 
2,6-4,8 grader från idag till år 2081-21001 om inte utsläppen omedelbart 
begränsas drastiskt. Enligt SMHI2 kan det globala, värsta klimatscenariet RCP8,5, 
medföra att Sveriges årsmedeltemperatur ökar med 2-7 grader fram till perioden 
2071-2100 jämfört med referensperioden 1961-1990. RCP-scenarier är framtagna 
för att beskriva möjliga utvecklingsvägar för olika utsläppsscenarios. I nuläget är 

 
 
1 Naturvårdsverket (2013): RAPPORT 6592, FN:s klimatpanel Klimatförändring 2013 – Den 
naturvetenskapliga grunden. 
2 SMHI, Klimatanpassningsportalen (www.klimatanpassning.se) 2015-03-23 samt 2019-11-
21. 

http://www.klimatanpassning.se/
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RCP8,5 det scenario som ligger närmast de uppmätta trenderna av 

växthusgasernas koncentration2.  
 
IPCC publicerar vart sjunde år en utvärderingsrapport med en sammanställning av 
klimatförändringarnas påverkan, de sårbarheter som finns samt behov av 
anpassning. Nästa utvärderingsrapport publiceras 2021 och kan medföra behov av 
uppdatering av informationen ovan.  
 
Inom ramen för arbetet med nästa utvärderingsrapport har IPCC tagit fram ett 
antal specialrapporter3. Utifrån rapporterna kan bl.a. konstateras att uppvärm-
ningen går snabbt; i dagsläget har den globala uppvärmningen nått ca 1 grad över 
förindustriell nivå. Uppvärmningstakten är ca 0,2 grader per årtionde, vilket 
innebär att 1,5 graders uppvärmning uppnås ca 2030-2052 förutsatt oförändrade 
utsläpp. Vidare visar resultaten på omfattande konsekvenser, bl.a. påvisas att 
haven påverkas och att stigande havsnivåer och extrema händelser i kustnära 
områden ger allt större konsekvenser. Likaså beskrivs kopplingen till en hållbar 
markanvändning och de behov av en samordnad omställning som finns inom bl.a. 
lantbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk.  
 
Klimatförändringen berör många verksamheter inom samhällets olika sektorer 
och konsekvenserna slår brett. Speciellt påverkas sektorer där det fattas beslut 
som har långsiktiga konsekvenser, såsom inom den fysiska planeringen och 
utbyggnaden av samhällets infrastruktur. Det finns en uppenbar risk att staden 
bygger fast sig i förhållanden och strukturer som är svåra att rätta till om vi inte 
redan nu tar hänsyn till att de fysiska förutsättningarna kan förändras. Genom 
medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder kan 
samhällets sårbarhet minskas.  
 
De senaste åren har det kommit flera studier och rapporter som påvisar kostnads-
effektiviteten av att förebygga olyckor och kriser genom klimatanpassning och 
katastrofriskreducering4. Sverige har även ingått ett antal internationella avtal och 
överenskommelser som förordar den totala samhällsnyttan av klimatanpassning 
och katastrofriskreducering. Det handlar bl.a. om klimatavtalet från Paris5, Agenda 
20306 samt Sendairamverket7, vilka tillsammans är att betrakta som ett ramverk 

 
 
3 IPCC (2018, 2019): Specialrapporter: Global Warming of 1.5 °C; The Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate; Climate change and land. Tillgängliga: 
https://www.ipcc.ch/reports/?rp=upcoming-report, åtkomst 2020-11-05. 
4 Stern (2006): Stern Review on the Economics of Climate Change.  
Ytterligare referenser som behandlar ämnet är: Godschalk et.al. (2009); European 
Environment Agency (2013): Environment Agency (2014); Shreve & Kelman (2014) 
5 UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement. Paris Climate Change Conference - 
November 2015, COP 21. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 (Vol. 21932). Tillgänglig:  
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf, åtkomst 2018-11-30. 
6 United Nations General Assembly (2015): Resolution 70/1. Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development. 
7 UNISDR (2015): Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Tillgänglig: 
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework, åtkomst 2018-11-30. 

https://www.ipcc.ch/reports/?rp=upcoming-report
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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för hållbar utveckling. Såväl Agenda 2030 som Sendairamverket berör och styr 
Sveriges arbete med klimatanpassning.  
 
• Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för en hållbar utveckling. Ett flertal 

mål berör arbetet med klimatanpassning, bl.a. de mål som berör god hälsa 
och välbefinnande, rent vatten och sanitet, hållbara städer och samhällen, 
bekämpande av klimatförändringar samt ekosystem och biologisk mångfald. 
En nationell handlingsplan finns framtagen för 2018-20208 i syfte att 
underlätta olika samhällsaktörers bidrag till den omställning av samhället 
som krävs för att möjliggöra en hållbar utveckling. 
 

• Sendairamverket anger en riktning för undertecknande länder där de åtar 
sig att arbeta aktivt för att reducera katastrofrisk och dess konsekvenser. 
Ramverkets har ett antal prioriterade handlingsområden, vilket bl.a. 
omfattar investeringar i katastrofriskreducering för att skapa resiliens. I 
Sverige omfattar arbetet bl.a. att utveckla en sammanhållen krisberedskaps-
planering, genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser samt att utveckla 
krissamordningsfunktioner och en effektiv räddningstjänst. 

 
Konsekvenserna av klimatförändringarna riskerar att innebära skadekostnader om 
inte tillräckliga åtgärder vidtas. Exempelvis kan kraftig nederbörd medföra skade-
kostnader på vägar och byggnader samt konsekvenser till följd av att VA-systemen 
inte är dimensionerade för denna typ av händelser. Underhållskostnader för 
byggnader riskerar att öka bland annat på grund av fler fukt- och mögelskador i 
exempelvis krypgrunder. Kostnader för komfortkyla beräknas öka på grund av fler 
och längre perioder av värmeböljor och extremare temperaturer under sommar-
månaderna. Temperaturrelaterade dödsfall förväntas öka liksom besvär från 
astma och allergier, vilket kan leda till ökade vårdkostnader. Kostnader för 
räddningstjänst kan komma att öka då extremväder kräver en högre beredskap 
för naturolyckor och fler insatser.  
 
Svensk Försäkring9 har sedan en längre tid samlat uppgifter om olika naturskador i 
Sverige. Enligt statistiken orsakas de huvudsakliga naturskadorna i Sverige av 
stormar och översvämningar. Det är stora skillnader mellan åren och mellan olika 
naturskadehändelser. Svensk försäkrings bedömning är att klimatförändringarna 
enbart inletts och att de kommer accelerera alltmer under århundradet. I 
dagsläget finns det dessvärre inget som talar för att den negativa utvecklingen av 
koldioxidutsläppen kan stoppas. Värre klimateffekter kan därmed förväntas 
framöver, med stor risk för ökade skadekostnader och höjda försäkringspremier. 
Försäkringsbranschen är en viktig aktör i arbetet med klimatanpassning. De driver 
bl.a. frågan om krav på kommunala klimatanpassningsplaner, försäkringsansvar i 

 
 
8 Regeringskansliet (2018): Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020. Fi 2018:3. 
9 Svensk försäkring (2019): Storm den vanligaste naturskadan under 2018. Stockholm: 
Svensk Försäkring. Tillgänglig: 
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/stormar-vanligaste-naturskadan-
under-2018/, åtkomst 2020-11-05. 

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/stormar-vanligaste-naturskadan-under-2018/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/stormar-vanligaste-naturskadan-under-2018/
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klimatriskutsatta områden samt utvecklar samarbeten med VA-ansvariga för att 
minimera kostnader samt möjliggöra kunskapsutbyte och förebyggande åtgärder. 
 
Ett anpassningsarbete kan även innebära positiva finansiella effekter, d.v.s. 
intäkter och besparingar. Exempelvis ett stärkt varumärke för Västerås stad och 
utveckling av innovativa lösningar som kan ge affärer för det lokala näringslivet. 
 
Sverige och Västerås stad måste också analysera effekterna i omvärlden för att 
förstå hur dessa kan komma att påverka oss. Exempelvis kommer Sveriges 
lantbruk vara bland dem som drabbas minst jämfört med övriga EU-länder. Det 
förväntade värdet på åkermark i viktiga jordbruksregioner i Spanien år 2100 
förväntas minska med 80 %, medan svensk jordbruksmark förväntas öka med ca 
50 % i värde till samma tidpunkt10. Detta säger något om vikten av att värna vår 
åkermark. Vi kommer helt enkelt inte kunna förlita oss på import från Europa.  
 
Västerås klimatanpassningsarbete började med en förstudie 2012. I denna 
analyserades bland annat stadens sårbarheter för klimatförändringarna. Arbetet 
med den första handlingsplanen pågick under 2014-2015 och antogs 2016. 
Arbetet med att uppdatera handlingsplanen 2020-2026 pågick under 2018-2020. I 
föreliggande handlingsplan har ett stort arbete genomförts med att strukturera 
arbetet metodmässigt för att bättre kunna dra slutsatser och följa upp arbetet. Ett 
antal åtgärder har utvärderats och uppdaterats, därtill har ett antal nya åtgärder 
tagits fram. Åtgärderna syftar till att öka kommunens robusthet mot samtida och 
framtida klimatpåverkan utifrån de sårbarheter som finns i kommunen. 
 
Handlingsplanen för klimatanpassning har tagits fram av Stadsledningskontoret i 
samverkan med i huvudsak berörda förvaltningar och bolag inom Västerås stad 
(se bilaga 1 om ingående aktörer i uppdatering av handlingsplan 2020-2026). Två 
workshops har hållits för berörda aktörer med syfte att dels informera om 
pågående arbete samt erhålla ny kunskap från SMHI, dels uppdatera såväl 
konsekvenser som åtgärder och tydliggöra sambandet dem emellan. Därutöver 
har en utökad åtgärdsanalys genomförts på ledningsnivå för att tillse åtgärdernas 
genomförbarhet. 
 

2.1 Ansvar och roller  

Många aktörer har en roll i klimatanpassningsarbetet, t ex statliga verk som 
Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och MSB, Länsstyrelserna, Regionerna, 
kommuner samt olika privata aktörer. Denna handlingsplan fokuserar på det 
ansvar som åligger Västerås stads förvaltningar och bolag. 
 

 
 
10 European Environment Agency (2019): Climate change adaptation in the agricultural 
sector in Europe, EEA Rapport 04/2019. 
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2.1.1 VÄSTERÅS STAD 

Västerås stads roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning 
är av betydelse. Staden ansvarar bland annat för att det finns fungerande vatten- 
och avloppsanläggningar, energi- och avfallsanläggningar, räddningstjänst, skolor 
samt vård och omsorg.  
 
Staden är också myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar med ansvar för 
kontroll, tillsyn och lovgivning. Staden ansvarar exempelvis för miljöskydd samt 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Västerås stads framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser är en viktig del i det 
kommunala klimatanpassningsarbetet, likaså riskanalyser som görs enligt lag om 
skydd mot olyckor. Genom att analysera vad som krävs i en akut situation kan 
även behov av förebyggande arbete identifieras. 
 
Staden har också det totala ansvaret i samhällsutvecklingen inom exempelvis 
fysisk planering: översiktsplanering, detaljplanering samt vid bygglov. 
 

2.1.2 REGIONALT 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet 
regionalt. Länsstyrelserna har en viktig roll i att tillhandahålla planeringsunderlag 
till den kommunala fysiska planeringen och till andra typer av planering och 
projekt. Länsstyrelserna tog 2012 fram en vägledning för klimatanpassning i fysisk 
planering. I denna ges konkreta tips och råd om hur kommuner kan arbeta med 
klimatanpassning genom planinstrumenten i PBL11. Sedan 2016 erbjuder 
Länsstyrelserna även stöd till kommunernas handläggare i form av en Checklista 
för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun 
och länsstyrelse12. 

 

För Västmanlands län finns bland annat regionala och kommunspecifika 
faktaunderlag framtaget om de förväntade klimateffekterna, likaså en lågpunkts-
kartering för länets alla tätorter samt rekommendationer för byggande vid 
Mälaren. Ett antal nya dokument har tagits fram sedan föregående klimatanpass-
ningsplan. Bland annat kan nämnas stöd kopplat till miljöfarliga verksamheter och 
förorenande områden13 samt ytterligare verktyg för klimatanpassning i fysisk 
planering14.   
 

 
 
11 Länsstyrelserna (2012): Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från 
länsstyrelserna.  
12 Länsstyrelserna (2016): Checklista för klimatanpassning i fysisk planering. Fakta 2016:7. 
13 Miljösamverkan Sverige och Länsstyrelserna (2018): Klimatanpassning i prövning och 
tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.  
14 Länsstyrelserna (2016): Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg 
för handläggare på kommun och länsstyrelse. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands län tog under 2019 fram en uppdaterad regional 
klimatstrategi15. Strategin omfattar både en strategi för att minska klimatpåverkan 
och en anpassningsstrategi samt en vision för klimatarbetet i länet till 2030:  
 
”Den sammanhållande visionen för klimatarbetet i länet är att skapa ett hållbart 
samhälle för nuvarande och kommande generationer. Västmanland ska vara en 
miljö- och klimatförebild år 2030. Detta uppnås genom att alla, enskilt och 
tillsammans, tar ansvar för att genomföra de åtgärder som krävs.” 
 
Strategin omfattar ett antal fokusområden, bland annat bebyggelse och för-
valtning; samhällets funktioner respektive krisberedskap. För varje fokusområde 
presenteras delområden och handlingsinriktning. En åtgärdskatalog kommer att 
tas fram. Det är därför viktigt att en tät dialog hålls med Länsstyrelsen så att 
Västerås stad kan samordna sina aktiviteter med dem som Länsstyrelsen avser att 
genomföra på regional nivå. 
 

2.1.3 LAGAR OCH REGLER 

Idag finns ingen enskild lagstiftning som styr klimatanpassningsarbetet och få 
riktlinjer att förhålla sig till i anpassningsarbetet. Däremot finns olika lagar som 
nämner ordet klimatanpassning eller på olika sätt använder formuleringar där 
klimatanpassning kan tolkas in. De viktigaste lagarna för klimatanpassning är Plan- 
och Bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken (MB 1998:808).  
 
Under 2018 har en nationell strategi för klimatanpassning16 tagits fram med syfte 
att stödja det långsiktiga arbetet samt den nationella samordningen. Som en del 
av strategin har ett antal åtgärder genomförts. Bland annat har en ny förordning 
om myndigheters klimatanpassningsarbete17 införts. Förordningen berör 32 
myndigheter däribland länsstyrelserna och ställer krav på myndigheterna att ta 
fram klimat- och sårbarhetsanalyser som grund för ett klimatanpassningsarbete 
inom respektive myndighet.  
 
Därutöver har förändringar i PBL införts som bland annat innebär att krav ställs i 
översiktsplanen att kommunen ska beakta klimatrelaterade skador på den 
bebyggda miljön till följd av ras, skred, erosion och översvämningar. 
Regeländringarna innebär även att kommunerna ges en kontrollmöjlighet kring 
efterlevnad av planbestämmelser kring markens genomsläpplighet. 
 
Likaså har Miljöbalken blivit tydligare avseende att hantera frågor kopplat till ett 
förändrat klimat i miljöbedömningar. Ändringen gäller från och med januari 2018 

 
 
15 Länsstyrelsen Västmanland (2019): Klimatstrategi för Västmanlands län, Remissversion 
2019-04-12. Begränsad klimatpåverkan, energiomställning och anpassning till ett förändrat 
klimat. År 2020–2030 med utblick till år 2045. Rapport 2019:08. Dnr 2074-2019-1.  
16 Regeringens proposition 2017/18:163. Nationell strategi för klimatanpassning. 
17 SFS (2018:1428). Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete. Miljö-och 
energidepartementet. 
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och härrör bl.a. från ändringar i MKB-direktivet.18 Baserat på detta pågår arbete 
vid Naturvårdsverket att ta fram kunskaps- och vägledningsunderlag kopplat till 
bl.a. kap 2 och kap 6 Miljöbalken19. 
 

2.2 Stödmaterial för klimatanpassning  

I detta avsnitt redovisas några av de underlagsmaterial som beaktats i arbetet 
med klimatanpassning och vid framtagande av handlingsplanen. 

2.2.1 VÄSTERÅS STAD KARTPORTALEN 

Här finns kartor och analyser rörande översvämning (Mälaren, Svartån, Sagån, 
skyfall), ras, erosion, skred, värmekartering med mera. 

2.2.2 LÄNSSTYRELSEN  

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. De tar bland 
annat fram kunskaps- och planeringsunderlag samt analyserar hur länet påverkas 
av klimatförändringar. Vidare ger länsstyrelsen stöd till kommuner, regionala 
aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet. Information finns på 
länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/vastmanland/samhalle/planering-
och-byggande/klimatanpassning.html. 

2.2.3 MYNDIGHETSNÄTVERKET FÖR KLIMATANPASSNING 

Myndighetsnätverket för klimatanpassning, som står bakom 
www.klimatanpassning.se, består av 24 myndigheter med sektors- eller 
informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, 
samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet 
på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR).  Syftet med webbportalen Klimatanpassning.se är att stödja olika 
aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. 

2.2.4  BOVERKET 

Boverkets hemsida för handbok om plan- och bygglagen, PBL Kunskapsbanken, 
ger vägledning för vad PBL reglerar och innehåller information om 
klimatanpassning i den fysiska planeringens olika skeden. Bland annat finns en 
webutbildning ”Klimatanpassning i planeringen” som vänder sig främst till 
planerare och bygglovhandläggare, se https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/klimatanpassning/, samt 
vägledning och metoder om Ekosystemtjänster i den byggda miljön, se 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/.  
 

 
 
18 Naturvårdsverket (2019): Klimat i miljöbedömningar. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/, åtkomst 2019-11-15.  
19 Naturvårdsverket (2019): Klimataspekten i miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken – 
Klimatpåverkan, klimatanpassning och energihushållning.  

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html
http://www.klimatanpassning.se/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/klimatanpassning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/klimatanpassning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Klimat/
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3 Koppling till Västerås stads 
styrdokument, policys och planer 

I Västerås vision 2026 beskrivs staden bland annat som trygg och harmonisk, att 
det sjönära läget har gett förutsättning för expansion och utveckling samt att 
Västerås framgångsrikt förenat modern arkitektur med människors behov av 
närhet till vattnet och naturen. Visionen utgör utgångspunkt för denna 
handlingsplan. Nedan redovisas sex strategiska program och planer som ger 
vägledning för klimatanpassningsarbetet. 
 
Västerås stads Översiktsplan 2026 (ny ska tas fram) – Styr den fysiska 
utvecklingen och mark- och vattenanvändningen i kommunen, såsom lokalisering 
och utformning av bebyggelse och infrastruktur, för att nå målet om ett hållbart 
och klimatsmart Västerås. Det ska påpekas att Kommunfullmäktige har beslutat 
att staden ska arbeta fram en ny översiktsplan och denna handlingsplan kan ge 
värdefulla inspel i detta arbete. 
 
Västerås Klimatprogram 2017-2020 samt tillhörande handlingsplan – Styr 
stadens arbete med minskade utsläpp av växthusgaser. Förbättrar 
förutsättningarna för minskad klimatpåverkan. 
 
Program för ekologisk hållbarhet (ännu ej beslutat) – Programmet ska verka för 
att säkra och stärka den ekologiska hållbarheten. Målet är att Västerås år 2045 
ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart. 
 
Grönstrukturplanen (ännu ej beslutad) – Grönstrukturplanen har som huvudsyfte 
att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för 
såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner. I grönstrukturplanen ges 
strategier med koppling till klimatanpssning. 
 
Mälarenergikoncernens strategiska plan 2019 – 2023 – I Affärsområde Vatten 
slås fast att det är prioriterat att klimatsäkra ledningsnät och anläggningar. 
Mälarenergi ser också att det är strategiskt viktigt att arbeta med hållbarhet, där 
klimatfrågorna ingår. Den strategiska planen går inte in på detaljer. 
 
Västerås stads Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2020 – I Västerås stads RSA 
analyseras på en övergripande nivå sårbarheter och vilka stora olyckor och 
extraordinära händelser som kan drabba kommunen. I denna analyseras hur 
staden påverkas av extrema väderhändelser, vilket ska tjäna som underlag för 
framtagande av klimatanpassningsåtgärder. Kopplat till RSA:n tas en 
handlingsplan fram med åtgärder för att hantera identifierade risker och 
sårbarheter. 
 
Utöver ovanstående program har klimatanpassningsarbetet en kopppling till en 
rad andra handlingsplaner och policys inom Västerås stad. 
 
Handlingsplan yt- och grundvatten 2019 - 2021 – Visar hur staden vill säkra sina 
vattenresurser och höja statusen i sina vattenmiljöer på kort och lång sikt. 
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Vattenmiljöerna kan påverkas av framtida klimatförändring på olika sätt, t ex 
ändrade flödesmönster, påverkan på biologisk mångfald och förekomst av 
näringsämnen. 
 
Policy och handlingsplan för dagvatten – Stadens förhållningssätt till hantering av 
dagvatten. Syftet med handlingsplanen är att föreningsmängderna och risken för 
översvämningsskador ska minska. Eftersom regnmängderna kommer att öka i 
framtiden är handlingsplanen ett viktigt instrument i klimatanpassningsarbetet. 
Visar hur staden ska arbeta med dagvattenfrågan i olika planskeden. 
 
Policy och handlingsplan för VA-utveckling – Anger en långsiktig inriktning för 
vatten- och avloppsförsörjningen i Västerås. 
 
Handlingsplan för förorenade områden 2013 – Föreslår hur förorenade områden 
ska undersökas och vid behov åtgärdas. Förorenade områden kan påverkas av 
olika klimatfaktorer, exempelvis skyfall och höga vattennivåer, vilket kan få 
konskevenser för våra vattenmiljöer genom spridning av föroreningar. 
 
Handlingsplan för Västerås parker (2019) – Handlingsplanen är ett hjälpmedel vid 
planering för att höja kvaliteten på stadens parker.  
 
Handlingsplan för stadsträd (2016) – Planen syftar till att belysa vikten av att ha 
träd i stadsmiljö och de åtgärder som krävs för att ha ett varierat och friskt 
trädbestånd i staden. Den visar också på komplexiteten kring träd i urban miljö 
med begränsat utrymme både ovan och under mark. Arbete pågår med revidering 
av den nu gällande handlingsplanen.  
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4 Målbild 2100 och framtida klimat 
Handlingsplanen ska svara upp mot det övergripande målet, som anges i både 
Vision 2026 och Översiktsplan 2026, d.v.s. att Västerås ska vara attraktivt och 
hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. 
Handlingsplanen baseras också på hur Västerås stad och Västmanlands län 
förväntas påverkas av klimatförändringarna i framtiden. En utgångspunkt för 
stadens hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och vägledande för Västerås stads 
handlingsplan är speciellt: 
 

• mål 3: God hälsa och välbefinnande 
• mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 
• mål 11: Hållbara städer och samhällen 
• mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  

 
De här målen beaktas för samtliga systemområden i handlingsplanen.  
 

4.1 Målbild 2100 

För att nå framgång i klimatanpassningsarbetet har staden tagit fram en målbild 
som beskriver vad staden vill uppnå år 2100. Målbilden har sin grund i de 
prognoser som presenteras senare i kapitlet rörande de framtida 
klimatförändringarna i Västerås och dess närområde. Det omställningsarbete som 
klimatanpassningsplanen bidrar till är omfattande och tar tid att genomföra vilket 
motiverar målbildens tishorisont år 2100. Tidshorisonten bedöms inte stå i 
konflikt med andra målår i stadens vägledande program som exempelvis 
Översiktsplan 2026 (utblick 2050) eller Program för Ekologisk hållbarhet (målår 
2045). Målbilden ska snarare ses som ett komplement till stadens samlade arbete 
för en hållbar utveckling. 
 
Målbild 2100 innebär att staden är anpassad för de förväntade 
klimatförändringarna. Västeråsarna kan känna sig trygga och säkra genom att 
kommunen aktivt arbetar med att anpassa stadens förvaltningar till ett förändrat 
klimat. Bebyggelse sker i enlighet med en hållbar stadsutveckling och genom 
investeringar i naturbaserade lösningar kan Västerås stad och dess invånare dra 
nytta av de ekosystemtjänster som följer av de dittills gjorda framstegen. Baserat 
på de globala målen vidtas åtgärder för att hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Genom att sträva efter att bevara och nyttja gröna och blå områden kan 
temperaturhöjningar i stadsmiljön minska. Det kommer bli allt viktigare i och med 
den förhöjda årsmedeltemperaturen som förväntas till år 2100. En trivsam och 
attraktiv stadsmiljö drar också till sig nya näringslivsaktörer och verksamheter 
vilka också kommer behöva integreras i klimatanpassningsarbetet. Utvecklingen 
medför också ett ökat intresse för Västerås stad vilket gynnar besöksnäringen och 
bidrar till en hållbar kulturmiljö. Arbetet med att säkerställa en hållbar natur- och 
vattenmiljö fortlöper vilket också innefattar ett levande idrotts- och friluftsliv. 
Planering och utveckling av kommunen tar hänsyn till klimatförändringarnas 
påverkan på ekonomiska värden så som jord- och lantbruk, då en hållbar och 
säker livsmedelsförsörjning är en fortsatt viktig samhällsfunktion. Handlingsplaner 
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utarbetas och analyseras löpande för att följa den senaste forskningen inom 
området.  

 
Samtidigt som vi har siktet inställt på 2100 så är det viktigt att klimatanpassnings-
arbetet löpande utvärderas under tiden fram tills dess. För att följa upp 
utvecklingen kontinuerligt kan det därför vara till stor hjälp att arbeta med delmål 
på vägen. Även om klimatpåverkan sker över lång tid så är det viktigt att också 
inkludera åtgärder som kan implementeras inom de närmsta åren och 
decennierna. Därigenom arbetar Västerås stad på ett effektivt sätt för att minska 
klimatskulden på framtida generationer.  
 
Syftet med handlingsplanen är att sammanställa de åtgärder staden måste vidta 
för att uppfylla målbilden 2100 samt säkerställa genomförandet. Handlingsplanen 
fokuserar framförallt på åtgärder inom stadens egna processer, förvaltningar och 
bolag, där staden har rådighet. För att ge en ökad förståelse för målbilden och 
dess kontext behöver man sätta det i ett större sammanhang. Utgångspunkten för 
innehållet i Målbild 2100 är de förändringar i klimatet som förväntas påverka 
Västerås och Västmanlands län fram till år 2100.  

 

4.2 Klimatförändringar i Västmanlands län 

4.2.1 DAGENS KLIMAT  

De flesta vädersystem som berör Västmanland passerar med den dominerande 
västvinden och har sitt ursprung över Atlanten. Detta innebär att regn- och 
snöområden har påverkats både av Norges och Sveriges bergskedjor innan de når 
fram, och mycket av nederbörden har då hunnit falla ur molnen. Västmanlands 
låglänta områden ligger delvis i lä från bergskedjorna. Mälardalen har, med tanke 
på breddgraden, ett gynnsamt klimat, särskilt avseende temperaturen. Närheten 
till Mälaren och Östersjön dämpar temperatursvängningarna och minskar 
frostländheten, jämfört med motsvarande breddgrader. 
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4.2.2 FRAMTIDENS KLIMAT  

En svensk statlig utredning ”Klimat- och sårbarhetsutredningen” (SOU 2007:60) 
kartlagde samhällets sårbarhet för extrema väderhändelser och successiva 
klimatförändringar på kort, medellång och lång sikt. Länsstyrelsen i Västmanlands 
län har utifrån utredningen gjort en analys för att beskriva de pågående och 
förväntade klimatförändringarna ur ett regionalt perspektiv till år 210020 men 
även med en global utblick. I analysen beskrivs även konsekvenserna av 
klimatförändringarna samt påverkan på samhället och dess medborgare.  
 
2012 och 2015 har SMHI på Länsstyrelsen i Västmanlands uppdrag utfört en 
regional klimatanalys för Västmanlands län. En ny klimatanalys är under 
framtagande. Analysen omfattar en stor mängd data och beräkningar som syftar 
till att ge en översiktlig bild av klimatförhållandena i länet såväl under dagens 
klimat som i framtidens klimat. Arbetet är baserat på beräkningar från SMHI samt 
klimatscenarier från den internationella klimatforskningen. Beräkningarna 
sträcker sig i första hand tidsperioden till år 2100. 
 

4.2.3 VILKEN FRAMTID SKA VI ANPASSA OSS TILL?  

De stora osäkerheter som präglar framtidens klimatscenarier har inte bara att 
göra med komplexiteten i klimatmodelleringsverktygen. De har också till stor del 
att göra med de vägval som människor och samhällen gör avseende aktiviteter 
som bidrar till ökande nivåer av växthusgaser i atmosfären. Om snabba och 
substantiella omställningar görs förutspås mildare klimatförändringar, medan 
varje fördröjning av effektiva klimatåtgärder ökar risken för avsevärda, och 
potentiellt irreversibla, ekologiska och materiella skador samt samhälleliga 
störningar orsakade av klimatrelaterade naturhändelser. För att illustrera olika 
riskscenarios presenterar SMHI21 två s.k. RCP-scenarier; RCP 4.5 (låga utsläpp och 
kraftfull klimatpolitik) och RCP 8.5 (höga utsläpp och ingen tillkommande 
klimatpolitik) för tiden fram till år 2100. Bakom varje scenario finns antaganden 
om utvecklingen av koldioxidutsläpp, vilken klimatpolitik som kommer att föras 
och hur befolkningsmängden förändras. 
 

 
 
20 Länsstyrelsen Västmanland (2010): Klimatförändringar i Västmanlands län – Förväntade 
konsekvenser och möjligheter fram till år 2100. Rapport 2010:18.  
21 SMHI (2015): Framtidsklimat i Västmanlands län – enligt RCP-scenarier.  
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Årsmedeltemperatur för Västmanland för RCP 4,5 och RCP 8,5, jämfört med temperaturdata från 

1961 - 1990. 

Sammanfattning för Västmanlands län över förväntade klimatförändringar fram 
till år 2100 inkluderar: 
 

• Tydlig ökning av årsmedeltemperaturen. Cirka 3-5o C. Störst uppvärmning 
sker vintertid med upp mot sex grader. 

• Värmeböljor från 2 till 18 dagar/år och extrem värme ökar. 

• Graddagar kylning ökar. Behoven av kylning har hittills varit små i Sverige. 
För Västmanlands län var medeltalet för referensperioden 1961-1990 9 
graddagar. Mot slutet av seklet beräknas ökningen till i medeltal 130 
graddagar. Behovet av energi för kylning förblir dock mycket litet i 
jämförelse med uppvärmningsbehovet, även i framtiden, även fast 
graddagar uppvärmning minskar. Årsmedelnederbörden ökar med cirka 
15–20%. Nederbörden ökar under vintern och våren. 

• De kraftiga regnen beräknas öka. 

• Högre höst-vinterflöden och lägre vårflod. Lågvattenperioden blir längre 
och med lägre flöden. 

• Svartån har något ökade tillrinningar. 

• Beräkningar för Sagån visar på minskande flöden till år 2098. 

• Medelvindhastigheterna har minskat under 1900-talet. Framtiden är 
osäker. 

• Vegetationsperioden kommer att förlängas med 50–80 dagar. 

• Snötäckets varaktighet minskar med upp till 60 dagar. Mindre is på sjöar 
och vattendrag. 

• Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Från dagens cirka 
15 dagar till 25–30 dagar eller i värsta fall 35–45 dagar mot slutet av 
seklet. Det innebär en ökad risk för bränder i skog och mark. 

 
Nedan beskrivs tre konsekvenser som kommer att påverka Västerås mer utförligt.  
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Skyfall i framtiden 

Trots att nederbörden sommartid ser ut att minska i framtiden så kommer risken 
för skyfall att öka22. Eftersom skyfall kan vara väldigt lokala fenomen så är de 
svåra att prognostisera. Vid simulering av nederbörd i framtida klimatscenarier 
utvärderas oftast långa tidssteg så som dygn, månad eller under en viss årstid. 
Därför finns det bara ett fåtal analyser av framtida korttidsnederbörd så som 
skyfall i Sverige. Enligt IPCC:s klimatscenarier förväntas antalet dagar per år med 
kraftig nederbörd (minst 10 mm per dygn) att öka med 5–15 dagar från 
normalperioden till år 2100 beroende på vilket scenario som används23. Detta 
innebär att det i värsta fall kan bli nästan en fördubbling av antal dagar per år med 
en nederbördsmängd på 10 mm. 
 
Västmanlands län är utmarkerat på kartan och där ses en ökning med maximalt 8 
dagar per år. Dock visar scenarierna att antal dagar sommartid med kraftig 
nederbörd maximalt kommer öka med ett par dagar i länet. 
 

 
Beräknad genomsnittlig förändring av antal dagar per år med kraftig nederbörd (10 mm per dygn) 

för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000 enligt scenarierna RCP 2,6, RCP 4,5 respektive RCP 

8,5. Scenarierna visar ett genomsnitt av flera olika klimatscenarier och skalan anges i antal dagar. 

Västmanlands län är markerat på kartan. 

 
Förutom fler dagar med kraftig nederbörd kommer även den största 
dygnsnederbörden att vara större i slutet av detta århundrade än under 
normalperioden 1961–1990. Beroende på vilket scenario som används kommer 
den största dygnsnederbörden öka med 10–25 procent från dagens 
genomsnittliga 35 mm för Svealand. Vid en jämförelse av hur en dygnsnederbörd 
med återkomsttiden 10 år har förändrats historiskt i Sverige, ses en genomsnittlig 
ökning på 6,4 procent från perioden 1961–1990 fram till 1981–201024. Då dagens 
regn med återkomsttiden 10 år innehåller en större mängd vatten än regnet med 

 
 
22 IPCC (2013): Climate Change 2013 – The Physical Science Basis.  
23 SMHI (2015): Framtidsklimat i Västmanlands län – enligt RCP-scenarier.  
24 SMHI (2013): Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige.  
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samma återkomsttid från den tidigare perioden, innebär det att det ursprungliga 
regnet med återkomsttiden 10 år inträffar oftare. På grund av 
klimatförändringarna förväntas återkomsttiden för olika regnintensiteter bli 
kortare även i framtiden. 
 
En förenklad metod för att uppskatta regnets framtida storlek är att använda så 
kallade klimatfaktorer, vilka representerar den procentuella ökningen av 
nederbörden i framtiden jämfört med normalperioden. Denna faktor kan 
multipliceras med dagens nederbörd för att undersöka hur framtidens nederbörd 
kan se ut25. 
 
Som tidigare nämnts visar RCP-scenarierna för Västmanlands län en procentuell 
ökning av nederbördsmängden på 5–30 procent närmare år 2100. Med hjälp av 
detta, och en beräkningsmetod26 har en sammanställning gjorts över den 
förväntade återkomsttiden för olika regnintensitet mot slutet av detta 
århundrade. Sammanställningen ses i figur B. En regnvaraktighet på 30 minuter 
har använts vid beräknandet av de framtida återkomsttiderna. Vid intensivare 
regn är osäkerheterna större för de framtida scenarierna, därför beräknas även 
den framtida återkomsttiden för en extrem ökning på 50 procent. 
 

 
Hur framtidens återkomsttid för olika regn beror på olika klimatfaktorer. Många forskare är eniga 

om att Sverige i framtiden kommer drabbas av fler skyfall under sommaren. Från de klimatmodeller 

som finns tillgängliga idag är det dock svårt att bedöma hur kraftiga dessa skyfall kommer att bli i 

urbana miljöer då modellernas upplösning vanligtvis är på 50 x 50 km. 

 

Framtida nederbörd i Sverige enligt IPCC:s klimatscenarier 

Med en varmare atmosfär avdunstar och cirkulerar vatten mer och snabbare, 
vilket ger mer nederbörd. Årsmedelnederbörden väntas öka med 15–20 % mot 
seklets slut, med störst ökning under vinter och vår. Den totala årstillrinningen i 
länets vattendrag väntas öka med 20–50 % (RCP 4.5), särskilt under vintern (mer 
nederbörd vintertid, dessutom mer i form av regn än av snö), medan det under 
vår och sommar kan uppstå en minskad tillrinning. Vårflodstoppen kan komma att 

 
 
25 Svenskt vatten (2011): Nederbördsdata vid dimensionering och analys av 
avloppssystem.  
26 Svenskt vatten utveckling (2010): Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse.  
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förändras i och med de förändrade nederbördsmönstren under vintertid. En 
förlängning av den säsong som präglas av låga flöden förväntas, med ca 20–50 fler 
dagar (RCP 8.5) vid sekelskiftet. 

 
Nederbördsförändring i Sverige för respektive årstid för RCP 8,5 2069-2098, jämfört med 

observationsdata från 1961–1990. 

 

 
Förändringen av årsnederbörden (%) i Västmanlands län under perioden 1961-2100 jämfört med 

normalperioden 1961-1990. Staplarna är medelvärden från observationer där de gröna staplarna 

överstiger den normala nederbörden under normalperioden och de gula har mindre 

nederbördsmängd än normalt. Den svarta kurvan representerar ett medelvärde från nio olika 

klimatscenarier för scenario RCP 2,6 och det grå fältet visar variationen för klimatscenarierna.  
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Förändringen av årsnederbörden (%) i Västmanlands län under perioden 1961-2100 jämfört med 

normalperioden 1961-1990. Staplarna är medelvärden från observationer där de gröna staplarna 

överstiger den normala nederbörden under normalperioden och de gula har mindre 

nederbördsmängd än normalt. Den svarta kurvan representerar ett medelvärde från nio olika 

klimatscenarier för scenario RCP 8,5 och det grå fältet visar variationen för klimatscenarierna.  

 

Markfuktighet 

Likaså räknar man med en ökning av dagar med låg markfuktighet, från dagens 15 
till ca 25–30 dagar/RCP 4.5 eller 35–45 dagar/RCP 8.5. Några andra konsekvenser 
av uppvärmningen, som kan erbjuda en positiv möjlighet, är en förlängd 
vegetationsperiod (RCP 4.5=7 veckor; RCP 8.5=ca 80 dagar), och ett minskat 
behov av uppvärmning (dock med ett förväntat ökat behov av kylning under 
sommaren). 
 

 
 Antal dagar med låg markfuktighet i Västmanland för RCP 4,5 och RCP 8,5 jämfört med 

observationsdata 1961–1990. 
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5 Arbetsmetod och organisation för 
genomförande av handlingsplanen 

5.1 Organisation 

Att säkerställa en anpassning till ett förändrat klimat är en kontinuerlig och 
långsiktig process som kräver ett systematiskt arbete med att identifiera hot, 
sårbarheter och konsekvenser som kan uppstå. Baserat på det identifieras möjliga 
åtgärder och deras effekt innan de beslutas, genomförs och följs upp. 
Uppföljningen gör det möjligt att säkerställa att kartlagda sårbarheter eller 
konsekvenser minimeras och att nya identifieras som i sin tur erfordrar åtgärder. 
På så sätt skapas successivt en ökad robusthet, och ökad medvetenhet, gentemot 
ett förändrat klimat.  
 
I Västerås stad sker arbetet med klimatanpassning i flera steg och på olika nivåer i 
organisationen. Klimatanpassningsplanen är stadens strategiskt inriktande 
dokument för hur klimatanpassningsarbetet ska prioriteras under kommande 
sexårsperiod, men även på längre sikt för att kunna säkerställa en långsiktig 
omställning till ett förändrat klimat och för att kunna beakta åtgärder som kräver 
en längre tidsperiod för genomförande.  
 

• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
klimatanpassningsplanen. Genomförandet av planen sker i samverkan 
mellan kommunledningen och stadens förvaltningar och bolag.  

• Processledningsgrupp samhällsbyggnad utgör styrgrupp för 
genomförande och uppföljning av åtgärder som ingår i klimatanpassnings-
planen.  

• Stadsledningskontoret samordnar klimatanpassningsarbetet i Västerås 
stad. De ansvarar för verksamhetsplanering, omvärldsbevakning och 
uppföljning av åtgärdslistan i samråd med förvaltningar och bolag, likaså 
att genomföra olika typer av utbildningsinsatser. Stadsledningskontoret 
ansvarar vidare för att ta fram en kommunikationsplan innan 
klimatanpassningsplanen antas, för att bland annat nå framgång i 
klimatanpassningsarbetet och för att hantera den eventuella oro som 
finns i samhället knutet till exempelvis fastigheter i utsatta riskområden.  

• Stadsledningskontoret sammankallar regelbundet en arbetsgrupp 
bestående av diverse olika kompetenser från koncernen. Syftet med 
arbetsgruppen är att skapa ett forum för övergripande samverkan, 
omvärldsbevakning, uppföljning av beslutade åtgärder, beredning av nya 
åtgärder mm. Externa aktörer kan också adjungeras till gruppen.  

 
Klimatanpassningsplanen är strategisk och syftar till att ge inriktning till 
kommunens operativa arbete. När en åtgärd nått så långt att den är 
implementerad i styrdokument, driftrutiner eller motsvarande anses åtgärden 
eller konsekvensen kunna stängas i klimat- och sårbarhetsanalysen. I de fall en 
åtgärd omfattar en utredning som ansvarsmässigt kan hänföras till ett annat 
styrande dokument, plan eller arbetsgrupp, ligger det inom det arbetet att 
prioritera och ta ställning till åtgärdsförslag som faller ut av utredningen. På 
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strategisk nivå kvarstår dock ansvaret att följa upp att åtgärder vidtas och att 
riskbilden därmed successivt förändras. 
 

5.2 Klimatanpassning – en kontinuerlig riskhanteringsprocess 

Framtagandet av klimatanpassningsplanen är att likna vid en strukturerad 
riskhanteringsprocess, likt ISO 3100027, där en analys av riskbilden ligger till grund 
för planens innehåll. Arbetet med planen innefattar således såväl analysarbete 
som beslutsfattande och uppföljning. Nedan beskrivs detta kortfattat. För en 
närmare beskrivning av metod och genomförande se Bilaga 1.   
 

5.2.1 ANALYSARBETE (KLIMAT- OCH SÅRBARHETSANALYS) 

Analysarbetet sker på koncernövergripande nivå där sakkunniga inom 
kommunens förvaltningar och bolag deltar. Vid behov adjugeras externa aktörer 
så som länsstyrelsen, Region Västmanland, LRF mfl. Arbetet sker i flera steg och 
omfattar att klargöra sårbarheter i ett antal utvalda system i händelse av olika 
utvalda klimatfaktorer. Baserat på det görs en bedömning av vilka konsekvenser 
som kan uppstå samt vilka åtgärder som bedöms vara mest effektiva för att 
minimera konsekvenserna.  
 
Resultatet av klimat- och sårbarhetsanalysen är ett kunskapsunderlag avseende 
vilka de största sårbarheterna och konsekvenserna är till följd av aktuellt 
klimathot samt förslag på åtgärder som bedöms kunna lindra dessa. 
 

5.2.2 BESLUTS- OCH PRIORITERINGSARBETE (KLIMATANPASSNINGSPLAN) 

För att säkerställa verklig riskreduktion krävs att analysen och dess åtgärdsförslag 
knyts till ett beslutsfattande och integreras i befintlig verksamhetsstyrning.  
 
Handlingsplanen innehåller en aktiviteter där det är angivet att de inte går att 
genomföra inom ramen för ordinarie verksamhet och budget och där det inte är 
klart med finansiering. Det finns även aktiviteter där det är angivet ”vet ej” om de 
ryms inom ordinarie verksamhet och budget. Beslut om finansiering av dessa 
aktiviteter föreslås hanteras i samband med stadens samlade årsplanearbete. 
 
Besluts- och prioriteringsprocessen sker i ett första led på en förvaltningsöver-
gripande ledningsnivå. I arbetet beaktas genomförbarheten utifrån bl.a. ett 
ekonomiskt perspektiv hos de åtgärder som i analysarbetet bedömts ha störst 
riskreducerande effekt. I arbetet tydliggörs även den som är ansvarig för 
åtgärden. Det underlag som tas fram ligger till grund för en kommunövergripande 
prioritering av åtgärder samt ger underlag till eventuella behov av allokering av 
kommunens resurser för att säkerställa att ett tillräckligt anpassningsarbete 
genomförs.  

 
 
27 Svensk Standard SS-ISO 31000:2018. Riskhantering – Vägledning (ISO 31000:2018, IDT). 
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Resultatet av besluts- och prioriteringsarbetet är ett bredare beslutsunderlag som 
beaktar ytterligare förutsättningar för att säkerställa ett genomförande av 
åtgärder samt förankra och fastställa en prioritering av åtgärder på politisk nivå.  
 

5.2.3 GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING 

Genomförandet av åtgärder sker på förvaltnings- och bolagsnivå, antingen hos 
enskilda aktörer eller inom ramen för samverkan inom olika sakområden och 
förvaltningar/bolag.  

 

Uppföljning och revidering av åtgärder sker årligen under planperioden 2020-2026 
med avrapportering till styrgrupp och kommunstyrelse. I samband med revidering 
av klimatanpassningsplanen genomförs en uppföljning av vilken effekt 
genomförda åtgärder har haft på de sårbarheter och konsekvenser som angetts i 
klimat- och sårbarhetsanalysen. På så sätt kan det säkerställas att åtgärden har 
fått effekt eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att minska 
konsekvenserna. 

 

En arbetsgrupp samlas minst årligen för uppföljning och analys. Följande moment 
ingår årligen i arbetet med genomförandet av handlingsplanen: 
 

• Avrapportering till kommunstyrelsen (februari) 
• Klimatanpassningsaktivitet (under våren) 
• Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA). Årlig rapportering till Länsstyrelsen sker 

15 februari. 
• Uppföljning och revidering av åtgärder, verksamhetsplanering (utifrån 

RSA, pågående arbeten i staden, omvärldsbevakning m m). För de 
åtgärder som inte följer uppsatt tidplan krävs en tydlig motivering till 
varför samt att en ny tidplan ska tas fram (under hösten) 

• Budget för åtgärder sätts i samband med verksamhetsplaneringen 
• Rapportering till processledningsgrupp samhällsbyggnad (december) 

 
Aktualisering av hela klimatanpassningsplanen påbörjas senast hösten 2025. 
Senast 2026-12-31 ska beslut kunna fattas om ny handlingsplan. 
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6 Konsekvenser av ett förändrat klimat och 
Västerås arbete med klimatanpassning 

Handlingsplanen för klimatanpassning är ett strategiskt dokument som är 
vägledande för arbetet med klimatanpassning i Västerås stad. Arbetet med att 
identifiera och analysera klimatfaktorernas potentiella påverkan har genomförts 
genom en klimat- och sårbarhetsanalys, enligt den metod som beskrivs i Bilaga 1. 
Arbetet har omfattat två steg, vilka innebär att: 
 

• definiera system och klimatfaktorer (hot) 

• analysera och värdera konsekvenser 
 

Västerås systemtyper har delats in i fyra huvudsakliga systemområden, vilka 
härstammar från ”Klimat- och sårbarhetsutredningen”28 och Länsstyrelsernas 
”Klimatanpassning i fysisk planering”29 och omfattar.  
 

• Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation 

• Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö 

• Naturmiljö, areella näringar, turism och idrott 

• Människors hälsa, säkerhet och trygghet 
 
Den nationella strategin för klimatanpassning30 presenterar ett antal utmaningar 
som bedöms vara särskilt prioriterade för arbetet med anpassning till ett 
förändrat klimat. För att tillgodose inriktningen med den nationella strategin har 
dessa utmaningar beaktats i Västerås arbete med klimatanpassning utifrån 
kommunens specifika förutsättningar och rådighet i enskilda frågor. Exempelvis är 
risken för ras, skred och erosion relevant i mindre utsträckning inom Västerås 
kommun. Ett annat exempel rör livsmedelsproduktion och handel där 
kommunens möjligheter att påverka är begränsad, i och med att detta är 
verksamheter som bedrivs av externa aktörer.  
 
I arbetet har risker kopplade till följande klimatfaktorer identifierats som särskilt 
viktiga eftersom de kan påverka många olika systemtyper i Västerås: 
 

• Höga vattenstånd, höga flöden 

• Skyfall och hagel 

• Ökad nederbörd och ökad snömängd 

• Värmebölja/höga temperaturer, ökad fuktighet 

• Kraftig vind, storm 

• Torka, minskad grundvattenbildning 

• Åska 

 
 
28 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60. 
29 Länsstyrelserna (2012): Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från 
länsstyrelserna. 
30 Nationell strategi för klimatanpassning, Prop. 2017/18:163. 
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Konsekvenser identifieras genom att kombinera hot och system och ta ställning 
till vad som påverkas samt i vilken omfattning. Bedömning av påverkans 
omfattning har skattats i en fyrgradig skala, från lägsta/minst allvarliga 
konsekvens till största/mest allvarliga konsekvens. Höga vattenstånd, höga flöden 
samt värmebölja/höga temperaturer är de klimatfaktorer som har bedömts kunna 
ge upphov till de mest allvarliga konsekvenserna. Dessa har vidare bedömts ge 
allvarliga konsekvenser för samtliga beaktade systemområden.  
 
Flera konsekvenser försvåras av att andelen grönska i staden blir allt mindre. 
Utöver betydelsen för människors välbefinnande, innebär den minskande 
grönskan även en försämrad flödesreglerande och temperaturreglerande 
förmåga. Västerås stad arbetar därför med balanserings- och 
kompenseringsprinciper, för att minimera påverkan på VA-system och 
grönstruktur31.  
 

6.1 Strategiska hanteringsprinciper för arbetet med 
klimatanpassning 

För att underlätta arbetet med klimatanpassning och hantering av 
konsekvenserna av ett förändrat klimat finns inom Västerås stad ett antal 
vägledande strategiska hanteringsprinciper. De strategiska hanteringsprinciperna 
ska således beaktas av alla förvaltningar och bolag inom Västerås stad, samt av 
externa bolag som utför arbete på uppdrag av Västerås stad.  
 
Västerås strategiska hanteringsprinciper för klimatanpassning innebär att: 
 

• Klimatanpassningsarbetet, inklusive prioritering av åtgärder utifrån 
klimatfaktorer och systemtyper, genomförs kontinuerligt och systematiskt 
samt att effekterna av implementerade åtgärder värderas löpande  

• Åtgärder för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna ska 
utgöras av naturbaserade lösningar, i samverkan med den tekniska 
infrastrukturen 

• Strukturer ska finnas för att involvera och samverka med aktörer som 
besitter relevant kunskap och information i klimatanpassningsarbetet, 
både inom Västerås Stad och hos externa aktörer 

• I sin beredskap för ett förändrat klimat arbeta förebyggande genom 
flexibla och robusta klimatanpassningsåtgärder samt med hjälp av 
beredskapsplaner öka förutsättningarna för att kunna hantera behov som 
uppkommer på grund av klimatförändringarnas konsekvenser 

• Medarbetarna löpande ska ges möjlighet till att öka kunskapen om hur 
Västerås systemområden påverkas av ett förändrat klimat 

 
 
31 Västerås stad (2015): Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med 
exploatering och samhällsbyggnad. Antagen av kommunfullmäktige 2015‐09‐03. 
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• Kontinuerligt sprida information om effekterna av ett förändrat klimat till 
stadens medarbetare, dess medborgare samt externa aktörer 

• Vid all planering beakta Länsstyrelsernas checklista för klimatanpassning 

• Vara drivande i utvecklingen av nya tekniker och lösningar för 
klimatanpassning, ha kunskap om tekniker och lösningar andra aktörer 
utvecklar samt tillämpa dessa i den utsträckning det bedöms vara lämpligt 

 

6.2 Klimatanpassning för Västerås systemområden 

I kommande avsnitt sammanfattas bedömda konsekvenser av ett förändrat klimat 
för Västerås systemområdet, tillsammans med identifierade strategier och 
prioriterade åtgärder.  
 
För samtliga systemområden har konkreta åtgärder tagits fram. Arbetet med 
åtgärder har genomförts i följande steg: 
 

• Identifiering av åtgärder 
• Analys av åtgärder avseende åtgärdernas konsekvensreducerande effekt 

och vilka konsekvenser som berörs av respektive åtgärd 

• Bedömning av åtgärdernas genomförbarhet 

• Prioritering av åtgärder 
 
De högst prioriterade åtgärderna för kommande planeringsperiod redovisas för 
respektive systemområde, medan en komplett sammanställning över åtgärder 
som identifierats återfinns i Bilaga 2. Ytterligare beskrivning av arbetet med 
åtgärder återfinns i kapitel 7 samt i Bilaga 1. 

6.2.1 TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM, INFRASTRUKTUR OCH 
KOMMUNIKATION 

Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation är system som är 
tänkta att finnas och fungera under en lång tid. Därför är det viktigt att nya 
system utformas för att ta hänsyn till ett förändrat klimat. Många befintliga 
system är inte dimensionerade för de effekter klimatförändringarna kan medföra 
och det finns därmed ett behov av anpassningsåtgärder för att minska 
konsekvenserna. Klimatförändringar kan ge upphov till konsekvenser för tekniska 
försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation på flera olika sätt. Påverkan 
kan exempelvis uppstå till följd av ökad nederbörd, högre nivåer i sjöar och 
vattendrag, högre temperaturer och mer frekventa stormar.  
 
Följande systemtyper omfattas av systemområdet tekniska försörjningssystem, 
infrastruktur och kommunikation: 
 

• Vägar och järnvägar 

• Flyg och sjöfart 

• Telekommunikationer och fibernät 

• Radio- och TV-distribution 

• Elsystem (nät/produktion)  

• Dammar 



HANDLINGSPLAN - Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2023 
 

28 
 
 

• Fjärrvärme/fjärrkyla 

• Spill- och dagvattensystem 

• Avfallshantering  

• Dricksvattensystem (produktion och leverans) 

Bedömd påverkan 

I genomförd klimat- och sårbarhetsanalys har höga vattenstånd bedömts kunna 
ge upphov till allvarliga konsekvenser i form av påverkan på samhällets 
funktionalitet. Bland annat kan översvämning slå ut nätstationer, elstolpar och 
andra anläggningar som är väsentliga för elproduktion och -distribution. Inom 
kommunen finns även avloppsreningsverk som riskerar att påverkas vid höga 
nivåer i Mälaren, vilket förutom påverkan på spillvatten- och dagvattensystem 
även riskerar att påverka naturmiljön. Därtill kan låga nivåer i Mälaren innebära 
en ökad risk för saltvatteninträngning från Östersjön, medan höga nivåer i 
Mälaren kan medföra översvämning av VA-anläggningar. Detta kan i sin tur få 
konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Översvämning kan leda till direkta 
skador på infrastruktur, men även indirekt påverkan genom en ökad risk för ras, 
skred och erosion. 
 
Även kraftiga vindar, torka och minskad grundvattenbildning samt höga 
temperaturer är klimatfaktorer som har bedömts kunna ge upphov till betydande 
konsekvenser, primärt för samhällets funktionalitet. Extrema vindar kan påverka 
både transportinfrastruktur och el- och kommunikationssystem, medan torka och 
minskad grundvattenbildning kan påverka dricksvattentillgången i kommunen. 
Ökad temperatur innebär både en minskad risk för långvarig köldrelaterad 
påverkan på infrastruktur, men även en viss ökad risk för skador vid höga 
temperaturer samt ett ökat underhållsbehov. En fortsatt risk för köldknäppar 
förligger dock, även om den genomsnittliga temperaturen förväntas öka.  

Strategier för klimatanpassning 

För att minska konsekvenserna på enskilda systemtyper till följd av ett förändrat 
klimat har ett antal specifika strategier angetts. Dessa innebär att Västerås stad 
ska: 
 

• Löpande identifiera och analysera befintlig sårbar infrastruktur, i syfte att 
säkerställa samhällskritiska funktioner, samt vidta nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder 

• Planera och dimensionera nya system för teknisk försörjning, infrastruktur 
och kommunikation för ett förändrat klimat så att sårbarheter minimeras 
och samhällskritiska funktioner säkerställs (exempelvis bör naturbaserade 
lösningar planeras med syfte att avlasta den tekniska infrastrukturen) 

• Samverka med externa aktörer, såsom intrastrukturägare, för att 
samordna klimatanpassningsarbetet samt för att tydliggöra 
ansvarsfördelning  

• Säkerställa framkomlighet på vägnätet vid påverkan på grund av 
extremväder, med särskilt fokus på samhällsviktiga verksamheter, 
exempelvis blåljusmyndigheter  
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Prioriterade åtgärder 

I Tabell 1 listas de högst prioriterade åtgärderna för systemområde tekniska 

försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation.  

Tabell 1. Prioriterade åtgärder. 

Åtgärd  Ansvar Status 

Genomföra skyfallsåtgärder baserat på resultat från utförd 

struktur- och konsekvensanalys för skyfall (slutförd våren 

2019).  

Fyra platser är prioriterade för skyfallsåtgärder: 

• Hästhovsgatan, viadukten under järnvägen 

• E18 vid Korsängsmotet 

• Björnövägen vid Navet 

• Pilgatan, viadukten under järnvägen 

Stadslednings-

kontoret 

Ej beslutad 

Upprätta beredskapsplan för avstängda transportvägar. Teknik- och 

fastighetsförvalt-

ningen 

Beslutad - 

påbörjad 

Samverkan med Trafikverket gällande planering för 

anpassning till ett förändrat klimat samt tillse att 

sårbara/känsliga platser längs E18, t.ex. Korsängsmotet 

nederbördssäkras. Trafikverket har också en 

klimatanpassningsplan.  

Stadslednings-

kontoret 

Beslutad - 

påbörjad  

Inventering av sårbar elförsörjning i kommunens byggnader 

(och om möjligt inhyrda lokaler), tex elskåp i källare, med 

hänsyn till vatteninträngning. 

Teknik- och 

fastighetsförvalt-

ningen och 

MIMER 

Beslutad - ej 

påbörjad 

Mälarenergi måste säkerställa produktion av fjärrkyla samt 

prioritering av processkylan till kritiska verksamheter som 

sjukhus m.fl.  

Styrd fjärrkyla-planering pågår. 

Mälarenergi AO 

Värme  

Beslutad - 

påbörjad 

Uppdatera handlingsplanen för yt- och grundvatten så att 

påverkan på grundvatten även inkluderar beaktande av ett 

förändrat klimat. 

Teknik- och 

fastighetsförvalt-

ningen 

Ej beslutad 

 

6.3.1 BEBYGGELSE, BYGGNADER OCH KULTURMILJÖ 

Bebyggelse och byggnader är liksom bland annat tekniska försörjningsystem 
dimensionerade för att finnas under en lång tid. Det förändrade klimatet kommer 
att påverka såväl befintliga som framtida konstruktioner, bland annat genom ökad 
nederbörd, fler översvämningar och ökad utomhustemperatur. Dessa faktorer 
leder sammantaget till en ökad fuktbelastning inomhus, med ökad risk för fukt- 
och mögelskador. Intensiv nederbörd, översvämning och höga vattenstånd ökar 
risken för ras, skred och erosion, samtidigt som låga grundvattennivåer kan leda 
till sättningsproblematik. En ökad utomhustemperatur medför att behovet av 
uppvärmning av byggnader väntas minska, medan kylbehovet kommer att öka. 
Därtill bedöms skador på konstruktioner i samband med kraftiga snöfall kunna 
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öka till följd av blötare och tyngre snö. Även kraftigare och mer frekvent hagel 
bedöms kunna medföra ökade skador på byggnader. 
 
Följande systemtyper omfattas av systemområdet bebyggelse, byggnader och 
kulturmiljö:  
 

• Byggnader (konstruktion) 

• Bebyggelse/bebyggd mark (naturolyckor) 

• Bebyggelse/bebyggd mark (föroreningsspridning)  

• Kulturmiljö  

• Byggnader (värme och kylbehov) 

Bedömd påverkan 

I genomförd klimat- och sårbarhetsanalys har den ökade utomhustemperaturen, 
högt vattenstånd och höga flöden bedömts ge upphov till de mest allvarliga 
konsekvenserna. Den ökade utomhustemperaturen bedöms medföra ett ökat 
kylbehov, för att undvika påverkan på människors liv och hälsa. Boende på 
äldreboenden utan kylutrustning har identifierats som en särskilt utsatt grupp. 
Höga vattenstånd och höga flöden kan medföra att översvämningar förstör 
kulturarv och byggnader med arkiv.  
 
Andra betydande konsekvenser som bedömts kunna uppstå vad gäller 
bebyggelse, byggnader och kulturmiljö rör skador på bebyggelse i form av fukt- 
och mögelskador, skador på grundläggningar och insektsangrepp. Därtill har 
intensiv nederbörd och översvämningar bedömts öka risken för ras, skred och 
erosion i befintliga områden samt i ett flertal exploateringsområden. Även risken 
för spridning av föroreningar från förorenad mark och deponier, med läckage till 
sjöar, vattendrag och vattentäkter, ökar som följd. Intensiv nederbörd och 
översvämningar har även bedömts medföra att tillgängligheten till bebyggelse 
riskerar att begränsas.  

Strategier för klimatanpassning 

För att minska konsekvenserna på enskilda systemtyper till följd av ett förändrat 
klimat har ett antal specifika strategier angetts. Dessa innebär att Västerås stad 
ska: 
 

• Löpande bedöma behovet av klimatanpassningsåtgärder i bebyggelse och 
byggnader för att säkerställa samhällsviktig verksamhet 

• Säkerställa att arbetet med klimatanpassning ges utrymme i ÖP samt att 
ÖP ger vägledning kring hur klimatanpassning ska ske i fysisk planering 

• Använda Länsstyrelsernas Checklista för klimatanpassning i fysisk 
planering som underlag för arbetet med klimatanpassning 

• På platser där det är möjligt verka för att öka andelen grönska på marken 
samt användandet av naturliga markmaterial som är genomsläppliga, 
samtidigt som tillgänglighetsaspekter beaktas 

• Samverka med externa fastighetsägare i klimatanpassningsfrågor och 
löpande informera om konsekvenserna av ett förändrat klimat  
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Prioriterade åtgärder 

I Tabell 2 listas de högst prioriterade åtgärderna för systemområde bebyggelse, 
byggnader och kulturmiljö.  
 
Tabell 2. Prioriterade åtgärder. 

Åtgärd  Ansvar Status 

Synkning och delaktighet med regional 

klimatanpassningsplan. 

Stadslednings-

kontoret 

Beslutad - 

påbörjad  

Se över hantering av förändring i PBL 3 kap. § 5, p. 7 gällande 

att ÖP ska redovisa: ”kommunens syn på risken för skador på 

den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred 

och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra.” Lag (2018:1370).  

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Ej påbörjad 

Utredning om kommunens fastigheters känslighet för ett 

förändrat klimat med avseende på fukt- och mögelskador 

samt förslag på åtgärder.  

Teknik- och 

fastighetsförvalt-

ningen 

Beslutad - 

påbörjad  

Utreda och beskriva konsekvenserna för stadsarkivet vid en 

översvämning till följd av skyfall. 

Stadsarkivet Ej beslutad  

Tillse att resultaten från genomförd struktur- och 

konsekvensanalys för skyfall används som ett levande 

planeringsverktyg vid fysisk planering och bygglovshantering. 

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Ej beslutad 

 

6.4.1 NATURMILJÖ, AREELLA NÄRINGAR, TURISM OCH IDROTT 

Klimatförändringarna innebär ett globalt hot mot den biologiska mångfalden 
genom påverkan på arters livsmiljöer och försämrade förutsättningar för biologisk 
mångfald. Därtill kommer stora delar av näringslivet fortsatt att påverkas av ett 
förändrat klimat i både positiv och negativ riktning och vårt förhållningssätt 
behöver anpassas därefter. Även om ett varmare klimat med längre vegetations-
perioder kan ge bättre förutsättningar för ökad växtodling och till viss del längre 
säsonger för turism och idrottsutövande, så är de negativa påverkansfaktorerna 
betydande.  
 
Följande systemtyper omfattas av systemområdet naturmiljö, areella näringar, 
turism och idrott: 
 

• Jord- och skogsbruk 

• Fiske 

• Natur- och vattenmiljö  

• Idrott, turism och friluftsliv. 

Bedömd påverkan 

Ökad nederbörd, kraftiga skyfall och förändrade vattenflöden bedöms enligt 
klimat- och sårbarhetsanalysen ha betydande konsekvenser för jordbruk och 
skogsbruk vilket har en inverkan på samhällets funktionalitet och ekonomiska 
värden. Ökade regnmängder bedöms också i viss utsträckning påverka 
förutsättningarna för friluftsliv och idrott i kommunen bland annat genom att 
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idrottsanläggningar riskerar att översvämmas. Då stadsmiljön kan komma att 
påverkas av intensiv nederbörd, bedöms det även föreligga följdeffekter för 
turistnäringen. 
 
Ett varmare klimat ökar risken för torka och vattenbrist i areella näringar och 
naturmiljö vilket i genomförd klimat- och sårbarhetsanalys har bedömts medföra 
betydande konsekvenser. Ekosystemet påverkas genom förändrade temperaturer 
och ett fuktigare klimat vilket kan leda till ökad förekomst av skadeinsekter, 
växtsjukdomar och etablering av invasiva arter. Det är därför viktigt att prioritera 
arbetet med biologisk mångfald och bibehålla fungerande ekosystemtjänster. 
Genom att tillvarata de tjänster som naturen producerar kan klimatanpassningen 
underlättas. Naturmiljön påverkas avsevärt då växtsäsongen ser annorlunda ut 
och då växt- och djurarter både kan försvinna och tillkomma i området. Även 
vattenmiljön förändras i och med ökade temperaturer och ändrade vattenflöden.  
 
Klimatförändringar påverkar också mönster i besöksnäring och turism bland annat 
genom ändrade temperaturer, vattenstånd och vattenflöden. Kvaliteten på 
badvatten kan försämras på grund av följdeffekter av skyfall och översvämningar 
samt till följd av ökad och mer frekvent algblomning. Vinterturismen i form av 
skridskoåkning på Mälaren och skidåkning kan även påverkas vid minskad 
isutbredning och snötillgång.  

Strategier för klimatanpassning 

För att minska konsekvenserna på enskilda systemtyper till följd av ett förändrat 
klimat har ett antal specifika strategier angetts. Dessa innebär att Västerås stad 
ska: 
 

• I klimatanpassningsarbetet verka för att beakta och värna befintliga gröna 
och blå värden, tillvarata tillhörande ekosystemtjänster samt stärka 
urbana ekosystem, exempelvis genom att säkerställa reträttvägar och en 
grön infrastruktur med funktionella ekologiska nätverk 

• Skapa en större robusthet i naturen genom att utöka den gröna 
infrastrukturen och den biologiska mångfalden 

• Samverka med aktörer inom jordbruk och skogsbruk för att tillse att 
arbetet med klimatanpassning är lämpligt, både med beaktande av de 
areella näringarna och den biologiska mångfalden 

 

Prioriterade åtgärder 

I   
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Tabell 3 listas de högst prioriterade åtgärderna för systemområde naturmiljö, 

areella näringar, turism och idrott. 
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Tabell 3. Prioriterade åtgärder. 

Åtgärd  Ansvar Status 

Inom ramen för pågående arbete med grönstrukturplanen 

bevaka forskning och tillämpa kunskap i stadens planer med 

avseende på naturmiljön och den biologiska mångfalden 

utifrån ett förändrat klimat.  

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Beslutad - 

påbörjad  

Utreda behov och initiera arbetet med klimatanpassning av 

skogsbruket samt tillse att det implementeras i relevanta 

styrdokument, t.ex. kommunens skogskötselplan. I ett 

inledande skede finns behov av att kartlägga b.la. aktörer, 

ansvar, kunskapsbehov, befintlig kunskapsläget etc. 

Teknik- och 

fastighetsförvalt-

ningen, Mark- och 

exploaterings-

enheten 

Ej beslutad 

 

6.5.1 MÄNNISKORS HÄLSA, SÄKERHET OCH TRYGGHET 

Det blir allt vanligare med långa perioder med höga temperaturer samtidigt som 
de högsta temperaturerna blir allt högre. Ökad nederbörd och mer frekventa 
skyfall kan förväntas leda till ökad risk för översvämningar samtidigt som det i 
kombination med högre temperaturer kan innebära förändrade 
spridningsmönster för smittsamma sjukdomar. Det förändrade klimatet kan 
därigenom få konsekvenser för människors liv och hälsa, där vissa grupper i 
samhället är särskilt utsatta. 
 
Följande systemtyper omfattas av systemområdet människors hälsa, säkerhet och 
trygghet:  
 

• Människors hälsa  

• Byggnader (värme och kylbehov) 

Bedömd påverkan 

Den genomförda klimat- och sårbarhetsanalysen för Västerås stad ger en 
indikation på konsekvenserna av förändrade väderförhållanden för människors 
hälsa och välmående. Det finns ett flertal redovisade konsekvenser som ger 
effekter på hälsofrågor kopplade till vilka förändringar som upplevs. Dessa 
inkluderar ökade temperaturer och fuktighet, fler och längre värmeböljor, 
kraftigare skyfall, smittspridning, torka och risk för fler drunkningstillbud.   
 
Långa perioder av varmt väder och ökad fuktighet bedöms leda till en ökad risk för 
smittspridning och nya spridningsmönster och sjukdomar. Ett fuktigare klimat 
förväntas öka risken för fukt- och mögelskador vilket i sin tur kan ha negativa 
hälsoeffekter. Utbredningen av nya skadedjur till följd av ett förändrat klimat 
riskerar att leda till ohälsa. Dessa konsekvenser bedöms ha betydande påverkan 
på människors hälsa och säkerhet.  
 
Långvariga värmeböljor bedöms drabba grupper så som äldre, sjuka, barn och 
personer med funktionsvariationer värre vilket gör att särskilda insatser bör riktas 
till dessa grupper. Även personal som arbetar inom sektorerna kan komma att 
påverkas av höga temperaturer under sommaren då bemanningen är lägre än 
normalt. De senaste somrarnas värmeböljor har visat hur viktigt det är att på 
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kommunal nivå arbeta för att förbättra inom- och utomhusmiljöer, för att 
förhindra värmerelaterade problem för invånarna.  
 
Det är också troligt att antalet kraftiga skyfall ökar och att fler åskväder inträffar i 
framtiden. Ökade vattenflöden leder till en risk för betydande påverkan på system 
för vatten och avlopp, med indirekta konsekvenserna för människors liv och hälsa. 
Kraftiga skyfall kan också medföra problem för sjukvård och hemtjänst att ta sig 
fram till de som behöver hjälp. Vidare bedöms samtliga klimatfaktorer föra med 
sig psykologiska konsekvenser så som ökad oro, ångest och uppgivenhet vilket 
påverkar invånarnas liv och hälsa. 

Strategier för klimatanpassning 

För att minska konsekvenserna på människors hälsa, säkerhet och trygghet till 
följd av ett förändrat klimat ska Västerås stad: 
 

• Stärka reglerande ekosystemtjänster genom att främja en 
sammanhängande blå- och grön infrastruktur 

• Säkerställa att naturbaserade lösningar aktivt inkluderas i planering av 
staden och att grön och blå miljö nyttjas som en resurs för att minska 
temperaturhöjning i stadsmiljön och därigenom förebygga urbana 
värmeöar  

• Sträva efter att bevara befintliga träd i miljöer där människor vistas, och 
öka andelen träd på platser där förutsättningar finns 

• Ha ett inkluderande angreppssätt i arbetet med klimatanpassning, där 
tillgänglighetsaspekter, barnrättsperspektivet och sårbara grupper, såsom 
barn och äldre, särskilt beaktas 

Prioriterade åtgärder 

I Tabell 4 listas de högst prioriterade åtgärderna för systemområde människors 

hälsa, säkerhet och trygghet. 

Tabell 4. Prioriterade åtgärder. 

Åtgärd  Ansvar Status 

Ta fram (alternativt uppdatera) beredskapsplan för skyfall. 

Stöd finns i form av MSB:s förslag på beredskapsplan för 

skyfall. 

Stadslednings-

kontoret 

Ej beslutad 

Öva beredskapsplanen för skyfall. Stadslednings-

kontoret 

Ej beslutad 

Utbildning om klimat och klimatanpassning för berörd 

personal inom Västerås stad. Inkludera fler personal-

kategorier och skräddarsy utbildningsinsatser till relevant 

riskområde och sårbarheter (kopplar till beredskapsplaner).  

Stadslednings-

kontoret 

Ej beslutad 

Säkerhetsställa att frågor om klimatanpassning tas upp i 

kommunens skolverksamhet. 

Barn- och 

utbildningsförvalt

ningen 

  

Informera allmänheten om hur de ska agera i hemmet i 

samband med värme(böljor) vid ett förändrat klimat. 

Stadslednings-

kontoret 

Beslutad - ej 

påbörjad 
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Åtgärd  Ansvar Status 

För in i planer/RSA rörande informering av allmänheten kring 

faror och agerande i samband med värmeböljor vid ett 

förändrat klimat. 

Stadslednings-

kontoret 

Beslutad - ej 

påbörjad 

Kartläggning av bebyggelse som riskerar att utveckla höga 

temperaturer.  

Stadslednings-

kontoret 

Ej beslutad 

Utbildning i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för 

åtgärder som minskar hälsoskadlig värme.  

Stadslednings-

kontoret 

Ej beslutad 
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7 Analys av identifierade åtgärder för 
klimatanpassning 

Vid framtagandet av denna handlingsplan har ett antal klimatanpassningsåtgärder 
tagits fram i samarbete med berörda aktörer, i samband med ett antal workshops, 
enligt den metod som beskrivs i Bilaga 1. Det sammanlagda genomförandet av 
åtgärderna syftar till att bidra till uppfyllelse av Målbild 2100.  
 
I detta kapitel redovisas en överblick över identifierade åtgärder samt den 
prioritering som ligger till grund för planerade åtgärder under innevarande period 
(2020-2026). En fullständig åtgärdslista finns i Bilaga 2 och status för föregående 
periods (2016-2019) prioriterade åtgärder redovisas i Bilaga 4. Kapitlet syftar till 
att ge en ökad förståelse för det stretgiska arbetet med åtgärder, vilket omfattar 
identifiering, prioritering, implementering samt uppföljning av åtgärder. Bland 
annat belyses vilka klimatfaktorer åtgärderna syftar till att minska konsekvenserna 
av samt vilken typ av åtgärder som har getts högst prioritet. 
 

7.1 Identifiering och analys av åtgärder 

Inom ramen för genomförda klimat- och sårbarhetsanalyser har åtgärder för att 
minska konsekvenserna av ett förändrat klimat identifierats. I konsekvens- och 
åtgärdsregistret (Bilaga 2) finns cirka 60 åtgärder vilka utgör grunden för det 
fortsatta arbetet med klimatanpassning. Konsekvens- och åtgärdsregistret 
omfattar även cirka 30 åtgärder som har slutförts under 4-årsperioden, och som 
har involverat flera delar av Västerås stad och dess bolag. Det kan konstateras att 
en del av det fortsatta arbetet därmed behöver läggas på uppföljning av 
åtgärderna och deras konsekvensreducerande effekt. 
 
Fördelningen av genomförda och kvarstående identifierade åtgärder redovisas i 
Figur 1, indelat per systemområde. 
 



HANDLINGSPLAN - Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2023 
 

38 
 
 

 
Figur 1. Genomförda och kvarstående identifierade åtgärder per systemområde. 

I Figur 2 visas samtliga åtgärder som har identifierats och som redovisas i Bilaga 2, 
indelat per klimatfaktor och systemområde. 
 

 
Figur 2. Identifierade åtgärder per klimatfaktor och systemområde. 

 

7.2 Beslutsfattande och prioritering 

En modell har tagits fram för årlig prioritering, uppföljning och utvärdering av 
åtgärderna i åtgärdslistan. Varje åtgärd har getts en prioritering (1-4) utifrån hur 
viktigt det är att komma igång med och slutföra arbetet. För åtgärder som ges en 
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hög prioritet (1-2) ställs högre krav på precisering av åtgärdens genomförande. I 
Tabell 5 redogörs för definitionen av olika prioritetsnivåer samt vilka krav på 
aktiviteter som ställs för åtgärder på respektive nivå. 
 
Tabell 5. Modell för definition av och krav på de definierade prioriternivåerna. 

Prioritet Definition Aktivitet för åtgärd 

1 Stora befintliga problem, arbete 

behöver påbörjas/intensifieras 

omgående. 

• Aktiviteten specificerad 

• Projektledare tillsatt 

• Budget/finansiering säkrad 

• Tidplan för genomförande framtagen 

• Metod för uppföljning specificerad, 

indikatorer/mål specificerade 

2 Kan se effekter idag som kommer att 

eskalera enligt de modeller som 

finns. Arbete bör påbörjas inom de 

närmsta åren. 

• Aktiviteten specificerad  

• Ansvarig förvaltning utpekad  

• Starttid för aktiviteten satt 

3 Framtida förväntade effekter som 

behöver beaktas. 

• Årlig uppföljning och utvärdering  

• Ansvarig förvaltning utpekad 

 

Årligen sker en uppföljning av hur åtgärder ska prioriteras eller om de ska 
omformuleras. Exempelvis behöver prioritet 2-åtgärder, då starttiden närmar sig, 
omformuleras och specificeras enligt krav på prioritet 1-åtgärder. I samband med 
uppföljningen finns möjlighet att tillföra nya åtgärder.  
 
Budget/finansiering av en prioritet 1-åtgärd ska sättas av ansvarig förvaltning/ 
projektledare och samordnas med den ordinarie verksamhetsplaneringen. 
 
Västerås stad har baserat på den initiala prioriteringen även genomfört ett arbete 
med prioritering av åtgärder på en kommunövergripande nivå. Detta för att 
avgöra om de åtgärder som sker på verksamhets- och bolagsnivå är tillräckliga och 
effektiva för att reducera identifierade konsekvenser. I det kommunövergripande 
arbetet har Västerås Stad valt att fokusera på åtgärder med prioritet 1 eller 2. 
 
De prioriterade åtgärderna för den kommande fyraårsperioden är riktade mot 
konsekvenser som kan uppstå till följd av flera olika klimatfaktorer. Till skillnad 
från föregående period är det mindre fokus på konsekvenser som kan kopplas till 
höga vattenstånd och höga flöden, medan fler åtgärder riktar sig mot 
konsekvenser till följd av skyfall, höga temperaturer och torka, se Figur 3.  
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Figur 3. Antal åtgärder samt åtgärdernas prioritet per klimatfaktor (inkl. slutförda åtgärder). 

I samband med arbetet med uppföljning av åtgärder har ett antal typer av 
åtgärder identifierats, vilka har olika karaktär och i viss mån kan kopplas till olika 
skeden i anpassningsarbetet. Vid arbete med nya eller förändrade hot krävs 
initialt att kunskap byggs, exempelvis i form av omvärldsbevakning och 
utredningsarbete. Dessa utredningar specificeras också som aktiviteter i 
åtgärdslistan. Resultatet av det kunskapshöjande arbetet behöver omsättas i 
andra åtgärder för att ge en verklig konsekvensreducerande effekt. Det kan 
exempelvis handla om implementering i olika typer av styrdokument eller 
tekniska och fysiska åtgärder. När åtgärderna har implementerats krävs sedan 
uppföljning av deras effekt, och eventuellt, en omvärdering av ett systems 
sårbarhet och potentiella konsekvenser. Fördelning mellan olika åtgärdstyper för 
prioritet 1- och 2-åtgärder visas i figuren nedan. 
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Figur 4. Antal åtgärder per klimatfaktor och åtgärdstyp. 

Det kan konstateras att en stor del av de planerade åtgärderna är utrednings- och 
inventeringsarbete. Detta är förklarligt då arbetet inom flera områden är 
förhållandevis nyligen initierat. Ett fokus för den kommande fyraårsperioden 
kommer därför att vara på att ta hand om resultatet för slutförda och pågående 
utrednings- och inventeringsarbeten, och omsätta resultatet i konkreta åtgärder. 
Därigenom skapas förutsättningar för att minska Västerås stads sårbarhet för 
klimatrelaterade händelser. I ett längre perspektiv eftersträvas balans mellan och 
struktur i de kunskapsbyggande, implementerande och uppföljande åtgärderna, 
för att på så sätt skapa en aktiv och effektiv hantering av hot, sårbarheter och 
konsekvenser. 
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Bilaga 3  
Klimatfaktorernas påverkan på systemtyper för 
Västerås 
I tabellen nedan redovisas specifika och generella konsekvenser för Västerås för 
de olika systemtyperna. Materialet är framtaget utifrån inventerat material och 
genomförd workshop. 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Vägar, 

järnvägar, flyg 

Skyfall och 

långvarig 

nederbörd 

Översvämning av 

”låglänta” vägpartier 

och tunnlar, 

trafikavstängning och 

skador på vägar, 

vägbankar och broar 

som följd. Högre 

belastning på spill- och 

dagvattensystem vid 

vägar och på 

flygplatser, kan kräva 

ombyggnader. 

Emausmotet på E18 är 

känsligt vid kraftig 

nederbörd. 

De flesta underfarter 

och gång- och cykel-

tunnlar är risker vid 

skyfall eftersom de är 

beroende av att 

pumpning fungerar. 

Västerås stad, 

Trafikverket 

Höga flöden 

och 

vattenstånd 

Risk för bortspolning av 

vägar och väg-

/järnvägsbankar och 

därmed trafikstopp. Till 

följd av ökade risker för 

ras, skred och erosion 

även risk för 

bankonstruktioner och 

skadade broar. 

Svartån, nära utloppet i 

Mälaren riskerar 

järnvägen och ett antal 

allmänna vägar att 

påverkas av höga 

flöden i Svartån 

och/eller höga nivåer i 

Mälaren. Problematik 

finns även kring Lillån 

och Sagån.  

Översvämning av 

Mälaren påverkar 

flygplatsen och vägar 

och järnvägar. Bl. a 

finns översvämnings-

risk vid broförbindelsen 

till Björnön och 

Lindövägen till Tidö-

Lindö. Ombyggnaden 

av Slussen påverkar 

mycket.  

Västerås stad, 

Trafikverket 

Temperatur 

(ökad, 

nollgenomgån

gar) 

Avseende järnvägen 

kan ökad temperatur 

leda till mindre 

rälsbrott vintertid, men 

ökat underhåll under 

sommaren. 

 Västerås stad, 

Trafikverket 

Isbeläggning/s

nö 

Minskat behov av 

vinterunderhåll, ökad 

 Västerås stad, 

Trafikverket 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

framkomlighet. 

Minskad isläggning på 

Mälaren kan minska 

möjligheterna till bland 

annat isvägar för de 

boende på Mälaröarna.  

Kraftig vind Risk för stormfällning av 

skog och avbrott på 

järnväg och väg. 

 Västerås stad, 

Trafikverket, 

Skogsägare 

Tjäle Beroende på hur tjälen 

använts som resurs i 

över- och under-

byggnader vid järnväg 

blir konsekvensen ökat 

eller minskat under-

hållsbehov då tjäldjupet 

minskar i framtiden. 

Generellt ersätts 

tjälrelaterade skador av 

värme- och vatten-

belastningsskador. 

Även flygfältens 

bärighet kan påverkas. 

 Västerås stad, 

Trafikverket 

Åska  Kan leda till ökat antal 

strömavbrott. 

 Elnätsägare, 

Trafikverket, 

Västerås stad 

Sjöfart Högvattenstå

nd och höga 

flöden  

Risk för översvämning 

och efterföljande skred. 

Vid höga vattenstånd i 

Mälaren påverkas 

Västerås hamn, risk för 

översvämning. Minskad 

framkomlighet för 

bränsle t. ex till 

Mälarenergi.  

Mälarhamnar 

AB, Mälar-

energi 

Låga 

vattenstånd 

Problem i farleder, 

muddring kan krävas. 

Mälaren, yrkessjö-

farten känslig. Framtida 

reglering i Slussen 

påverkar mycket.  

Mälarhamnar 

AB 

Isförhållanden Minskad isutbredning 

(säsong och yta) 

minskar kostnader för 

isbrytning. 

Sannolikt kommer 

perioden med istäcke 

på Mälaren att 

”minska” såväl som 

istäckets utbredning 

p.g.a. temperatur-

ökning vintertid. Detta 

minskar kostnaderna 

för isbrytning för 

sjöfarten. 

Sjöfartsverket 

Vindförhållan

den 

En ev. ökning av 

extrema vindar kan 

medföra problem för 

 Sjöfarts-

näringen 

(privata 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

sjöfarten. rederier etc.), 

Mälarhamnar 

AB 

Telekommu-

nikationer 

Vindförhållan

den 

Stormfällning medför 

ökade risker för system 

med luftledningar och 

master. 

 Nätägare 

 Beroende av elnätets 

robusthet. 

 Nätägare 

Fibernät  Beroende av elnätets 

robusthet. 

 Nätägare 

Radio- och tv-

distribution 

 Beroende av elnätets 

robusthet. 

 Nätägare 

Elsystem 

(nät/produk-

tion) 

Höga 

vattenstånd, 

översvämning 

Översvämning kan slå 

ut nätstationer, 

elstolpar och 

anläggningar. 

Vid höga nivåer i 

Mälaren påverkas 

Mälarenergis 

nätstationer i mycket 

begränsad omfattning 

vid en återkomsttid på 

mer än 100 år. Vid en 

återkomsttid på strax 

under 1000 år slås en 

nätstation ut som 

Kungsängsverket (ARV) 

är direkt beroende av. 

Mälarenergi 

Elnät 

Åska Risk för att 

friledningsnätet och 

nätstationer slås ut. 

 Mälarenergi 

Elnät 

Snö och is Luftburna ledningar är 

känsliga för isbildning, 

haverier till följd av 

detta vilket bör minska i 

framtiden (dels p.g.a. 

mindre isbildning, dels 

p.g.a. ökad andel 

nedgrävda kablar). 

 Mälarenergi 

Elnät 

Storm Kan leda till stolphaveri.  Mälarenergi 

Elnät 

Ökad 

nederbörd 

Kan generellt ge ökad 

möjlighet för vatten-

kraftproduktion. Dock 

ökad risk för röta och 

rostangrepp, vilket 

minskar livslängden på 

ledningsstolpar. 

 Mälarenergi 

Elnät, Energi-

leverantörer 

Ökad 

temperatur 

Risk för minskad 

elproduktion p.g.a. 

högre 

kylvattentemperatur. 

 Energi-

leverantörer 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Hagel Fler och kraftigare 

hagelskurar riskerar att 

förstöra solceller. 

 Mälarenergi 

AB, 

energiproduc

enter (företag 

och 

privatpersone

r) 

Ökat antal 

bränder 

Brandrisk vid heta 

arbeten gällande elnät. 

  



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Dammar Översvämning

ar/höga 

flöden. 

Högre flöden i 

vattendragen i 

framtiden riskerar att 

drabba och orsaka 

problem i dammar i 

kommunen. Risk för 

dammbrott samt ev. 

ökad risk för ras, skred, 

erosion av dammar till 

följd av översväm-

ningar. 

 

I framtiden kommer 

100-årsflöden i Svartån 

att öka. För övriga 

vattendrag varierar 

prognoserna. 

Följande dammar som 

riskerar att drabbas av 

naturolyckor 

identifierades av SGI: 

Skarpshyttebron, 

grunddamm samt 

kraftverksdammen 

(Västerås kraft), Forsby 

kvarn, Åkesta kvarn, 

Hällsjön, Bruks-

dammen. Även 

dammar utanför 

kommunens och länets 

gränser riskerar att 

drabba Västerås.  

Dammägare 

Vind, tjäle, is Ökad vind kan ge risk 

för skador på dammar 

p.g.a. vinduppstuvning 

och vågbildning, medan 

minskad tjäle och is 

ofta innebär mindre risk 

för skador. 

 Dammägare 

Fjärrvärme/ 

fjärrkyla 

Höga 

vattenstånd, 

höga flöden, 

skyfall 

Översvämningsrisker 

för produktions-

anläggningar samt risk 

för skador på isolerings-

material kring ledningar 

(varaktighet har 

betydelse).  

 

Höjda grundvatten-

nivåer kan leda till 

sättningsskador, 

framförallt på gamla 

ledningar som är 

mindre tåliga, eller 

ledningsbrott. 

Mycket begränsade till 

begränsade 

konsekvenser på 

Västerås kraftvärme-

verk vid höga nivåer i 

Mälaren. God förmåga 

finns dock att hantera 

den största risken. För 

de begränsade 

konsekvenserna 

(framförallt 

ekonomiska) finns 

mycket begränsad 

förmåga att hantera. 

Det är större risker för 

distributionen än 

produktionen i 

Västerås, har visats i en 

utredning gjord av 

Mälarenergi och 

Energimyndigheten. 

Mälarenergi 

Ökad 

vattentemper

atur. 

Påverkar produktionen 

av fjärrkyla. 

Fjärrkylan är viktig för 

sjukhuset, men bör ej 

påverkas av 

temperaturhöjning 

eftersom de har ett 

separat system/enskild 

Mälarenergi 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

anläggning.  

Spillvatten- 

och 

dagvatten-

system 

Skyfall Risk för överbelastade 

ledningar med t. ex 

källar- eller 

marköversvämningar 

och bräddningar som 

följd. 

 Mälarenergi 

Ökad 

nederbörd, 

omfördelning 

av nederbörd. 

Hög belastning på 

reningsverk med risk 

för bräddning. Höjda 

grundvattennivåer kan 

leda till ökade risker för 

sättningsskador på 

ledningar samt ökat in 

läckage. 

 

Studie gjord av Svenskt 

Vatten (Mälarenergi 

engagerade) har visat 

att temperatur-

ökningen gör att 

mängden tillskotts-

vatten är konstant 

medan avrinningen i 

dagvattensystemen 

kommer att öka. 

Mälarenergi 

Minskad kyla 

och tjäle 

Minskad risk för skador 

på ledningar. 

 Mälarenergi 

Höga 

vattenstånd 

Risk för dämning i 

utloppsledningar om 

höga vattenstånd i 

recipient, ger problem 

med avledning av 

avloppsvatten. 

Mälaren (påverkas av 

Slussens ombyggnad). 

Kungsängsverket (ARV) 

påverkas eller slås ut 

helt vid höga nivåer i 

Mälaren. Bl.a. finns 

beroende till nätstation 

som översvämmas. Kan 

få mycket allvarliga till 

betydande 

konsekvenser för hela 

Västerås. Risker att ett 

antal pumpstationer 

slås ut. 

Mälarenergi 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Dricksvatten-

system 

(produktion 

och 

distribution) 

Översvämning

ar (olika 

orsaker), höga 

vattenstånd 

(Mälaren) 

Orsakar risk för avbrott, 

förorening 

(översvämning av olika 

föroreningskällor), risk 

för ras, skred, erosion 

(ledningar, täkter och 

produktion).  

Risk för naturolyckor 

finns i två grundvatten-

täkter inom 

kommunen: Hässlö och 

Fågelbacken. Hässlö 

påverkas vid en 

översvämning av 

Mälaren. Höga 

vattenstånd i Mälaren 

kan orsaka problem, 

påverkas mycket av 

Slussens ombyggnad. 

Råvattenpumpen från 

Mälaren påverkas vid 

höga nivåer (från 

begränsad till mycket 

betydande risk 

beroende på vatten-

nivå) med risk för 

avbrott i dricksvatten-

produktionen. Det 

krävs dock en relativt 

liten insats för att 

bygga bort denna risk. 

Mälarenergi 

Ökad 

temperatur 

Ger högre vatten-

temperatur och risk för 

sämre vattenkvalitet t. 

ex p.g.a. ökade humus-

halter, algblomning, 

förorening av 

mikroorganismer. 

Minskad isläggning kan 

ge issörja som täpper 

igen vattenintag. 

Ändrade temperatur-

förhållanden kan ge 

ökad grumlighet 

periodvis.  

Kan påverka alla länets 

vattentäkter.  

Mälarenergi, 

Västerås stad 

Torka, 

minskad 

grundvattenbi

ldning 

Påverkar 

dricksvattentillgången. 

 Mälarenergi 

Stigande 

havsnivå 

Saltvatteninträngning. Mälaren, Slussens 

ombyggnation 

påverkar 

Mälarenergi 

Minskad kyla 

och tjäle 

Minskad risk för skador 

på vattenledningar. 

 Mälarenergi 

Avfallshanteri

ng 

Längre 

perioder med 

ökad 

Risk för ökad 

föroreningsspridning 

från deponier och 

 VAFAB Miljö 

 

 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

nederbörd. verksamhetsytor. 

Risk för svårighet att 

sprida biogödsel på 

åkermark.  

Kan påverka produk-

tionen av biogas och 

därmed drivmedels-

försörjningen till buss-

trafiken. 

VAFAB Miljö  

Risk för försämrad 

framkomlighet med 

åtföljande svårigheter 

att samla in avfall.  

 VAFAB Miljö 

Längre 

perioder med 

ökad 

temperatur 

Risk för sanitära 

olägenheter i 

samhället. Behov av 

tätare intervall för 

insamling av avfall. 

 VAFAB Miljö 

Risk för svårighet att 

avsätta framställda 

avfallsbränslen. Ökat 

lagringsbehov med 

ökad brandrisk. 

 VAFAB Miljö 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Enskilda 

avlopp 

Skyfall Risk för överbelastade 

ledningar med t. ex 

källar- eller 

marköversvämningar 

som följd.  

Västerås har ca 10% 

enskilda avlopp. 

Västerås stad, 

ägare till 

enskilda 

avlopp 

Byggnader 

(konstruktion) 

Ökad 

nederbörd, 

skyfall 

Översvämning kan 

orsaka skador på 

byggnader. Höjda 

grundvattennivåer och 

mer regn kan ge skador 

på grundläggningar. 

  

Nederbörd 

(olika typer), 

temperatur 

(ökad, 

nollgenomgån

gar) och 

luftfuktighet 

Risk för fukt- och 

mögelskador ökar samt 

ökat underhållsbehov.  

 Fastighets-

ägare, MIMER 

Kraftiga 

hagelbyar 

Ökande hot från 

kraftiga hagelbyar, 

vilket kan leda att till 

omfattande skador, 

exempelvis på bilar, 

fastigheters tak och 

fönster skadas samt 

annan utrustning, t. ex 

solpaneler. Hagel följer 

ofta med åskväder och 

kommer att öka. 

  

Grundvattenn

ivåer 

Vid långvariga 

värmeböljor kan 

grundvattnet sjunka 

undan med vattenbrist 

och sättningar av 

byggnader som följd.  

 Fastighetsäga

re, Västerås 

stad, Mimer, 

Mälarenergi 

Snölast Perioder med snö 
förväntas bli färre och 
kortare, men i och med 
att kraftig nederbörd 
förväntas bli mer 
frekvent kan inte 
uteslutas att vinterns 
största snödjup blir 
större. 

Temperaturer nära noll 

grader kan innebära 

förutsättningar för mer 

snö samt mer tung 

blötsnö, vilket innebär 

ökad belastning på 

takkonstruktioner. 

 Fastighets-

ägare, MIMER 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Vindförhållan

den 

Risk för skador på 

byggnader så som 

avblåsta tak och skador 

till följd av omkullblåsta 

träd. 

 Fastighets-

ägare, MIMER 

Soltimmar Ökat slitage på fasader. Se även Byggnader 

(värme och kylbehov). 

Fastighets-

ägare, MIMER 

Minskade 

grundvattenni

våer 

Långvariga värmeböljor 

kan leda till att 

grundvattnet sjunker 

undan med vattenbrist 

och sättningar av 

byggnader som en följd. 

  

Hagel Kraftiga hagel kan 

orsaka skador på 

exempelvis fastigheters 

tak och fönster samt på 

annan utrustning, t. ex 

solpaneler. Hagel följer 

ofta med åskväder och 

förväntas öka. 

  

Byggnader 

(värme och 

kylbehov) 

Temperatur 

(graddagar) 

Minskat värmebehov, 

ökat kylbehov. Det 

minskade 

värmebehovet kommer 

att innebära stora 

kostnadsbesparingar i 

form av minskad 

energianvändning. 

Behovet av 

uppvärmning kommer 

att minska med ca en 

tredjedel för 

Västmanlands län i 

slutet av seklet 

(Graddagar för 

Västerås från ca 3400 

till ca 2400). Behovet 

av kyla kommer att öka 

(från 9 graddagar till ca 

130 i slutet av seklet, 

varierar mycket, precis 

vid Mälarkusten 

betydligt fler). Inga 

äldreboenden i 

Västerås har 

kylutrustning idag.  

Fastighets-

ägare MIMER 

Solinstrålning, 

solskenstid, 

molnighet 

 Byggnader kan behöva 

skärmas av/byggas om 

för minskad solinstrål-

ning. Kan vara ett 

problem som måste 

hanteras akut. Hur 

planerar man för äldre 

som inte bor hemma? 

Eller på förskole- och 

skolgårdar samt lek- 

och badplatser. 

Fastighets-

ägare, MIMER 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Vind   Fastighets-

ägare, MIMER 

Bebyggelse/ 

bebyggd mark 

(naturolyckor) 

Översvämning 

(Höga flöden, 

höga 

vattenstånd, 

skyfall) 

Skador på byggnader, 

problem med 

tillgänglighet, risk för 

skador på människor, 

problem med avlopp- 

och dagvattensystem. 

Ex. Svartån, Mälaren. 

Risker finns för befintlig 

och planerad 

bebyggelse samt 

verksamheter. Risker 

och konsekvenser vid 

skyfall finns endast 

erfarenhetsmässigt 

bedömda. Ex. 

drabbades områdena 

Knektgatan/ 

Klockartorpet, 

Narvavägen, Hamre 

ridskola, Skallbergs-

skolan, av skyfall 2011 

och delar av Västerås 

kommuns byggnadsyta 

riskerar att drabbas av 

översvämning av 

Svartån eller Mälaren. 

Enligt SGI:s analys 

riskerar sex 

exploateringsområden 

inom kommunen att 

drabbas av översväm-

ning. 

Fastighets-

ägare, 

MIMER, 

Västerås stad 

Ras, skred, 

erosion 

Mer och intensivare 

nederbörd samt 

förändrade 

grundvattennivåer ökar 

sannolikt risken för ras, 

skred och erosion och 

därmed risker för 

byggnader och bebyggd 

mark. 

Delar av Västerås 

kommuns byggnadsyta 

riskerar att drabbas av 

ras, skred eller erosion. 

Enligt SGI:s analys 

riskerar 15 st 

exploateringsområden 

inom kommunen att 

drabbas av ras, skred 

eller erosion. 

Fastighets-

ägare, 

MIMER, 

Västerås stad 

Bebyggelse/ 

bebyggd mark 

(förorenings- 

spridning) 

Översvämning

/ökad 

nederbörd 

Översvämningar och 

ökad nederbörd samt 

ras och skred kan 

medföra att 

föroreningar sprids från 

förorenad mark och 

deponier. Läckage till 

sjöar, vattendrag och 

vattentäkter kan öka till 

följd av mer regn, högre 

vattenstånd, ökad 

avrinning.  Sediment i 

dagvattenledningar/-

kulvertar riskerar spolas 

Ett flertal miljöfarliga 

verksamheter och 

förorenade områden 

(MIFO) inom Västerås 

kommun riskerar att 

drabbas av 

naturolyckor och 

därmed sprida 

föroreningar. 

Mälarenergi, 

Västerås stad, 

Verksamhets-

utövare 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

ut med höga 

föroreningshalter, 

oljeföroreningar etc. 

Kulturmiljö Skyfall och 

långvarig 

nederbörd 

Risk för förstörda 

byggnader på grund av 

fukt. 

 Västerås stad 

Högt 

vattenstånd 

och höga 

flöden 

Risk att översvämningar 

förstör kulturarv och 

byggnader med arkiv. 

Västerås stad har ett 

lagstadgat ansvar för 

stadens arkiv. 

 

Västerås stad 

Kraftiga 

vindar, 

förändrade 

grundvattenfö

rhållanden, 

utebliven 

tjäle. 

Risk att stormfällda träd 

förändrar landskap och 

miljöer på ett oönskat 

sätt. 

 Västerås stad 

Ökad 

temperatur 

och fuktighet 

Risk för insektsangrepp 

på byggnader. 

  

Jordbruk Nederbörd, 

ökad 

temperatur, 

växtsäsongen

s längd och 

start, torka, 

översvämning  

I huvudsak förbättras 

förutsättningarna för 

jordbruket med mindre 

frost, längre växtsäsong 

och möjligheter till 

ökade grödor. Det är 

dock inte säkert att en 

längre växtsäsong kan 

utnyttjas, till följd av 

frost och ändrat 

nederbördsmönster. 

Dessutom finns risk för 

nya skadedjur och 

sjukdomar till följd av 

ändrat klimat och ett 

ökat behov av 

bevattning och 

dränering. Svårigheter 

med att skörda p.g.a. 

dränkt åkermark, 

förstörda skördar pga. 

nederbörd, problem 

med jorderosion. 

Total åkerareal 29 965 

ha. Inom Västerås 

arbetstillfällen inom 

jordbruk, skogsbruk 

och fiske <1% (ca 0,8), 

jämfört med riket ca 2 

%. 

Jordbrukare, 

Jordbruks-

verket 

Skogsbruk Nederbörd, 

temperatur, 

växtsäsongen

s längd, 

extrema 

vindar. 

Ökad tillväxt till följd av 

längre 

vegetationsperiod ger 

ökad virkesproduktion. 

Ökad frekvens av 

skador (insekter, 

svampar, storm, 

Totalt arbetade 517 

personer inom 

jordbruk, skogsbruk 

och fiske år 2010. 

Skogsbrukare, 

Skogs-

industrin, 

Skogsstyrelse

n 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

fukt/avrinning). Ev. 

ökad stormfällning. 

Minskad tjäle ger ökade 

skador av 

skogsmaskiner, 

jorderosion. 

Fiske Förändrade 

vattenförings

mönster 

Mot slutet av seklet 

beräknas flödet i 

Svartån öka vintertid 

medan vårfloden 

minskar. Även 

sommartid kan flödena 

bli lägre. Perioderna 

med låga vattenföringar 

ser ut att bli längre. 

Fritidsfisket är viktigt 

för kommunens 

invånare. Tex Svartån.  

Västerås stad, 

Fiskevårds-

föreningar 

Naturmiljö Temperatur, 

nederbörd, 

flöden, 

växtsäsong 

m.m.  

Påverkan på alla delar 

av den biologiska 

mångfalden och hot 

mot bevarandet av 

naturmiljö och 

ekosystem, bland annat 

p.g.a. ändrade 

klimatzoner, 

vegetationszoner, vilket 

kommer att gynna vissa 

arter, missgynna andra 

och förskjuta 

utbredningsområden. 

Klimatförändringarna 

läggs därtill ovanpå 

dagens 

påverkansfaktorer, 

såsom intensiv 

markanvändning och 

överexploatering och 

kan i många fall ge 

förstärkningseffekter. 

 Länsstyrelsen, 

Västerås stad 

Vattenmiljö Ökad 

temperatur i 

vatten och 

luft, flödes-

mönster, 

vattenstånd, 

islossning. 

Utlakning av humus och 

närsalter kommer att 

öka till följd av ökad 

temperatur, tidigare 

islossning och ökad 

avrinning. Leder till 

färgade vatten, 

övergödning och ev. 

mer alger och bakterier 

och därmed en sämre 

vattenkvalitet. 

Sediment i dagvatten-

ledningar/-kulvertar 

riskerar spolas ut med 

höga föroreningshalter, 

 Mälarenergi  



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

oljeföroreningar etc. 

Turism, 

friluftsliv och 

idrott 

Temperatur, 

vattentemper

atur, neder-

börd, isut-

bredning, 

snötillgång. 

Ökade möjligheter till 

turism och friluftsliv i 

och med varmare 

somrar (ex. högre 

badtemperaturer). Hur 

vattenresurser och 

vattenkvalitet påverkas 

är en nyckelfråga. 

Badvattenkvaliteten 

kan försämras p.g.a. 

ökade bräddningar och 

föroreningsspridning 

vid översvämningar och 

skyfall. Vinterturismen 

(skridskoåkning på 

Mälaren och 

skidåkning) relativt stor 

i kommunen, denna 

kommer att påverkas 

vid minskad 

isutbredning och 

snötillgång. 

Västerås stad 

Låga 

vattenstånd 

Låga flöden kan 

innebära lägre 

vattenstånd i Mälaren 

vilket innebär att 

fritidsbåtshamnarna 

inte kan ta emot alla 

båtar längre utifrån 

deras djupgående, kan 

innebära höga 

investeringskostnader. 

  

Skyfall Kan påverka idrotts- 

och friluftslivet utifrån 

att delar av 

motionsspårens 

beläggning kan spolas 

bort. Konstfrusna isytor 

kan vintertid påverkas. 

Även andra 

idrottsanläggningar kan 

påverkas av skyfall 

  

Ökad 

nederbörd 

Idrottsplatser och 

motionsspår. En ökad 

nederbörd kommer att 

påverka idrottsplatser t 

ex genom att områdena 

blir blötare och 

anläggningarna kan inte 

användas i samma 

utsträckning som idag. 

Det kan innebära större 

driftkostnader och 

ökade investeringar. 

Mer snömängder kan 

innebära bättre 

förutsättningar för 

skidåkning. 

  



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

Värmebölja/h

öga 

temperaturer, 

ökad 

fuktighet 

Höga temperaturer 

innebär påverkan på 

skogsområden som 

finns i anslutning till 

motionsspår och andra 

natur- och 

friluftsområden genom 

t ex ökade angrepp av 

skadeinsekter.   

  

Kraftig vind, 

storm 

Kan innebära stora 

risker för vindfällning av 

träd i motionsspår, MTB 

spår, vandringsleder 

och ridspår. 

I motionsspår är det 

redan idag ökade 

problem pga 

klimatförändring, som 

har gett ökade angrepp 

av granbarkborre vilket 

gör att fler träd än vid 

tidigare stormar faller 

över spåren vilket 

medför ökad 

personfara och ofta 

även att belysningen 

skadas vilket ger stora 

kostnader för 

reparationer på grund 

av vindfällen och även 

ökade kostnader för 

förebyggande 

avverkning. 

 

Torka, 

minskad 

grundvattenbi

ldning 

Torka kan påverka 

gräsplaner och andra 

idrottsytor. Torka kan 

innebära ökad 

brandrisk i 

friluftsområden där vi 

idag har grillplatser. 

  

Människors 

hälsa 

Ökad 

temperatur/fl

er 

värmeböljor 

Ökad temperatur kan 

medföra ökat antal 

dödsfall (personer på 

äldreboende bedöms 

särskilt utsatta). 

Det finns även ett 

indirekt samband 

mellan höga 

temperaturer och 

ökade halter av 

luftföroreningar, 

exempelvis i samband 

med inversion vilket 

kan komma att öka. Ett 

annat exempel är att 

långvarig hög 

 Västerås stad 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

temperatur skapar en 

torr miljö med både 

ökning av partikelhalter 

och marknära ozon. 

Samtliga luftförorenin-

gar bidrar också till en 

ökning av luftvägssjuk-

domar som astma och 

allergier samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Nederbörd 

och hög 

temperatur, 

medeltemper

atur och 

årstiders 

längd 

Ökad risk för 

smittspridning, nya 

spridningsmönster och 

sjukdomar. 

 Västerås stad 

Ökad 

temperatur/fl

er 

värmeböljor 

Ökade svårigheter med 

kylning av livsmedel, 

vilket kan få negativ 

påverkan på 

livsmedelssäkerheten. 

 Västerås stad 

Naturolyckor Kan ge ökad risk för 

personskador och 

ökade problem för bl.a. 

sjukvård och hemtjänst. 

 Västerås stad 

Ökad 

temperatur, 

stigande 

havsnivå, risk 

för 

översvämning 

Risk för påverkan på 

enskilda dricksvatten-

täkter på grund av 

torka, saltvatten-

inträngning, förorening 

vid översvämning m.m. 

 

Ägare till 

kommunens 

dricksvatten-

täkter 

Ökad 

nederbörd 

och 

vattenflöden, 

stigande 

havsnivå, 

torka 

Risk för påverkan på 

enskilda avlopp på 

grund av ändrade 

grundvattennivåer, 

översvämningsrisk 

m.m. Uttorkade 

brunnar medför intrång 

av föroreningar.  

 

Ägare till 

enskilda 

avlopp 

Samtliga 

klimatfaktorer 

Psykologiska 

konsekvenser 

(förluster, oro, reaktion 

vid fara, ångest, 

uppgivenhet). 

 

 

Sociala konsekvenser 

(social oro/konflikter, 

fler inbrott, ökat antal 

misshandelsfall, 

migration, ökade 

 

 



 

 

Systemtyp  Klimatfaktor Konsekvens Specifikt för Västerås  Ansvar 

klyftor, ökat antal 

arbetsmiljöskador, ökat 

antal dödsfall hos 

svagare människo-

grupper samt 

drunkningsolyckor vid 

långvariga 

värmeböljor). 

 
  



 

 

Bilaga 4 Status för prioriterade åtgärder perioden 
2016-2019 
I den avslutade fyraårsperiodens handlingsplan för klimatanpassning har 14 
åtgärder identifieras som högst prioriterade. Dessa åtgärder kopplade till ett 
flertal olika klimatfaktorer, med viss övervikt till konsekvenser till följd av höga 
vattenstånd och höga flöden. Av de 14 åtgärder har åtta slutförts, två är pågående 
och två har nedprioriterats. En av åtgärderna har ersatts av en annan 
konsekvensreducerande åtgärd. För en av åtgärderna är status oklar. Åtgärderna 
sammanfattas nedanFel! Hittar inte referenskälla..  
 
Tabell 6. Status för prioriterade åtgärder i handlingsplan 2016-2019. 

Åtgärd inom respektive systemområde Ansvar Status Nästa steg 

1. Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation 

Utredning av beredskap inför ökad 

åskfrekvens samt dess inverkan på 

strömförsörjningen. 

Mälarenergi 

Elnät AB 

Ej 

genomförd 

Utredning har ej 

skett, men 

arbete har gjorts 

för att 

säkerställa 

ström-

försörjning. 

Utredning av beredskap inför ökad risk och 

frekvens av stormfällning av skog.  

Mälarenergi 

Elnät AB 

Slutförd Fortsatt 

kontinuerligt 

arbetet med 

tekniska/fysiska 

åtgärder utefter 

behov. 

Utredning av skyfalls påverkan på olika 

systemtyper (vägar, bebyggelse, tekniska 

system, enskilda avlopp etc.). 

Mälarenergi AB 

(VA) 

Slutförd Föreslagna 

åtgärder ska 

prioriteras och 

implementeras. 

Finansiering och 

styrning 

behöver 

fastställas. 

Bevaka Västerås stads intressen gällande 

ombyggnad av Karl-Johanslussen. 

Stadslednings-

kontoret 

Slutförd Önskad effekt 

har uppnåtts. 

Inom ramen för pågående arbete med grön-

strukturplanen bevaka forskning och 

tillämpa kunskap i stadens planer med 

avseende på naturmiljön och den biologiska 

mångfalden utifrån ett förändrat klimat. 

 
Klimatförändringen lyfts i detta 
sammanhang fram som en av de viktigaste 
trenderna som framåt behöver behandlas 
inom den fysiska planeringen. 

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Pågående. 

Förslag till 

uppdaterad 

Grönstruktu

rplanen har 

varit utsänt 

för samråd.   

Nu pågår en 

bearbetning 

inför beslut om 

fortsatt 

hantering. 

Klimatanpassning vid ombyggnation av 

Björnöbron. 

Tekniska 

förvaltningen 

Slutförd Önskad effekt 

har uppnåtts. 



 

 

Åtgärd inom respektive systemområde Ansvar Status Nästa steg 

2. Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö 

Se över klimatanpassningsfrågor vid 

aktualiseringsprövning av ÖP 2026. 

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Slutförd 

 

Önskad effekt 

har uppnåtts. 

Analysera hur befintlig bebyggelse påverkas 

av en översvämning av Mälaren eller 

Svartån. 

Stadslednings-

kontoret 

  

3. Naturmiljö, areella näringar, turism och idrott 

Utreda konsekvenser för 

hamnanläggningarna för småbåtar vid 

Mälaren vid en höjning av vattennivån. 

Kultur-, idrotts- 

och fritids-

förvaltningen 

Nedprioriter

ad 

- 

Utreda konsekvenser för idrotts- och 

friluftsanläggningar i anslutning till Mälaren 

vid en höjning av vattennivån. 

Kultur-, idrotts- 

och fritids-

förvaltningen 

Nedpriori-

terad 

- 

4. Människors hälsa, säkerhet och trygghet 

Åtgärder utifrån olycksförloppsutredning för 

beredskap inför ökad risk för skogsbränder. 

Förbättra MBR:s förutsättningar att snabbt, 

säkert och effektivt kunna fungera i en stab 

för stora händelser samt därmed få till en 

effektivare insats. Pågår. 

Mälardalens 

Brand- och 

Räddnings-

förbund 

Slutförd Fortsatt arbete 

hanteras inom 

ramen för RSA. 

Utbildning om klimat och klimatanpassning 

för berörd personal inom Västerås stad. 

Stadslednings-

kontoret 

Slutförd Behov av 

ytterligare 

åtgärd 

identifierad för 

att säkerställa 

åtgärdens 

effekt. 

Beredskapsplan för höga vattennivåer med 

aktuell reglering av Mälaren. 

Stadslednings-

kontoret 

Pågående - 

Övrigt 

Kommunikationsplan - internt och externt. Stadslednings-

kontoret 

Slutförd/ej 

aktuell 

åtgärd 

- 

 
 



 

 

 
 

 

Kontaktcenter: 021-39 00 00 

www.vasteras.se 































 

 

1117-102 Västerås_Klimatanpassningsplan_Bilaga 1 PM Metod & genomförande_191125_GH 

 

 1117102 Klimatanpassningsplan Västerås stad  

 Granskningshandling / 2019-11-25   

 s.1  

PM  

METOD OCH GENOMFÖRANDE FÖR KLIMAT- OCH 

SÅRBARHETSANALYS  

Underlag till Klimatanpassningsplan 2020-2024, Västerås Stad  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2019-11-25  

Structor Riskbyrån 

 

 

 

Uppdragsorganisation: Hanna Langéen, Emelie Danielsson (Structor 

Riskbyrån), Maria Berg Lissel (Structor Miljöbyrån 

Stockholm). 

Kvalitetssäkring: Lisa Zamani (Structor Riskbyrån)   

Status: Granskningshandling  

   



 

 

1117-102 Västerås_Klimatanpassningsplan_Bilaga 1 PM Metod & genomförande_191125_GH 

 

 1117102 Klimatanpassningsplan Västerås stad  

 Granskningshandling / 2019-11-25   

 s.2  

INLEDNING 

Denna PM syftar till att beskriva metod och genomförande vid uppdatering av Västerås 

stads klimatanpassningsplan.  

Avsikten är att skapa en samlad bild av arbetsprocessen och ge en ökad transparens i de 

bedömningar som genomförts i arbetet med att uppdatera kommunens klimatanpass-

ningsplan. Bedömningar omfattar dels bedömningar gjorda i klimat- och sårbarhets-

analysen, dels de prioriteringar och beslut kring åtgärder som skett inom såväl enskilda 

verksamheter och bolag som på kommunövergripande nivå.  

Målsättningen är vidare att metodbeskrivningen ska underlätta i kommunens 

kontinuerliga arbete med klimatanpassning, samt inte minst i kommande arbete med 

uppföljning och uppdatering.  

Arbetet med klimatanpassning är att betrakta som en riskhanteringsprocess med fokus 

på ett långsiktigt hot. Centralt i all riskhantering är att skapa ett processinriktat arbete 

där beslutsunderlag knyts till beslutsfattande och uppföljning. Det arbete som genom-

förts under 2019 har handlat om en uppdatering som grundar sig på tidigare metod och 

modell1,2. I samband med uppdatering av planen har ett arbete kring metodutveckling 

genomförts. Målsättningen har varit att stödja en ökad systematik för att på så sätt skapa 

förutsättningar för en kontinuerlig arbetsprocess kring identifiering, analys och 

uppföljning av konsekvenser och åtgärder, där kunskap kontinuerligt byggs om den 

lokala risk- och konsekvensbilden. Utifrån denna analysprocess tas underlag till planer 

och strategiska inriktningar, t.ex. uppdaterade klimatanpassningsplaner eller andra 

relevanta styrdokument.  

Nedan görs en beskrivning av det metodarbete som genomförts inom ramen för upp-

datering 2019. Det är viktigt att notera att det utvecklingsarbete som genomförts utgör 

ett första steg och att kontinuerlig utveckling bör sker allt eftersom, för att på så sätt 

möjliggöra en metod och struktur som blir än mer ändamålsenlig och anpassad till de 

behov som Västerås stad har. Avslutningsvis anges aktörer som deltagit i arbetet med 

uppdateringen under 2019.  

 

  

 

1 Västerås stad (2016): Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2016-2019 
2 Västerås stad (2016): Åtgärdslista, bilaga 1 till "Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2016 -- 2019" 
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METOD  

Västerås stads arbete med klimatanpassning följer en traditionell riskhanteringsprocess 

och omfattar nedanstående steg.  

A. definiera system och hot (klimatfaktorer),  

B. analysera och värdera konsekvenser,  

C. identifiera och analysera åtgärder, samt vid behov  

D. besluta om eventuella konsekvensreducerande åtgärder.  

Vad respektive steg inbegriper beskrivs nedan mer i detalj. I samband med 

uppdateringen 2019 har ett arbete gjorts kring metodutveckling och dokumentation av 

analys och resultat. Dokumentation har skett genom att ett s.k. konsekvens- och åtgärds-

register har upprättats. Registret syftar till att skapa en kontinuerlig dokumentation samt 

tydliggöra de orsak–verkan-samband som analysen omfattar.  

Registret återspeglar de olika metodstegen A-D, se Figur 1och Figur 2, och refereras 

därför till i den metodbeskrivningen som görs nedan. Viktigt att poängtera är att 

analysen är konsekvensbaserad, den innefattar således inget moment som omfattar att 

skatta sannolikheten för olika händelser.  

 

Figur 1. Utdrag ur konsekvens- och åtgärdsregister för Västerås stads klimat- och sårbarhetsanalys. Vyn visar 

steg B Analys och värdering av konsekvenser. Konsekvenser identifieras för olika system och 

klimatfaktorer/indikatorer.  
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Figur 2. Utdrag ur konsekvens- och åtgärdsregister för Västerås stads klimat- och sårbarhetsanalys. Vyn visar 

steg C och D dvs analys respektive beslut om åtgärder samt uppföljning av dessa.  

A. Definiera system och hot (klimatfaktorer)  
Konsekvenser identifieras genom att kombinera ett utvalt system med ett hot, i detta fall 

ett förändrat klimat uttryckt i antal utvalda klimatfaktorer och indikatorer för dessa.  

Analysen är uppbyggd kring ett antal klimatfaktorer respektive system eller systemtyper 

som kommunen i tidigare analysarbete valt utifrån bl.a. Klimat- och sårbarhets-

utredningen3 och vägledningar från Länsstyrelsen. Systemen är sammanfattade i fyra 

olika systemområden, enligt nedan: 

• Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation 

• Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö 

• Naturmiljö, areella näringar och turism 

• Människors hälsa, säkerhet och trygghet 

De klimatfaktorer som identifierats som viktiga och som utgjort grund i tidigare 

analysarbete är nedanstående. Till dessa har olika klimatindikatorer kopplats, till 

exempel:  

• Höga vattenstånd, höga flöden  

• Skyfall  

• Ökad nederbörd 

• Värmebölja/höga temperaturer 

 

 

3 SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter  
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B. Konsekvenser  
Konsekvenser identifieras genom att kombinera hot och system samt ta ställning till  

1) vad som påverkas, samt 2) i vilken omfattning.  

Konsekvenser bedöms och uppskattas för följande skyddsvärden:  

• Liv och hälsa 

• Samhällets funktionalitet och säkerhet 

• Ekonomiska värden 

• Miljö/naturmiljö 

• Kulturarv 

 

Påverkans omfattning skattas i fyra nivåer (1-4), där klass 1 innebär den lägsta/minst 

allvarliga konsekvensen och klass 4 den största/mest allvarliga. Modellen baseras på 

Västerås stads metodik för risk-och sårbarhetsanalys (RSA)4, och anpassad för att 

omfatta de hot mot och konsekvenser för samhällets skyddsvärden som ett förändrat 

klimat kan medföra. Anpassningen har gjorts i samråd mellan Västerås stad och 

Structor.   

C. Åtgärder  
Åtgärder identifieras och analyseras därefter i två steg. Initialt uppskattas åtgärdernas 

konsekvensreducerande effekt (nyttan av åtgärden) och vilka konsekvenser som berörs 

av åtgärden. Därefter sker en bedömning av åtgärdernas genomförbarhet. Stegen 

beskrivs nedan under avsnitt C1 respektive C2.  

C.1 Analys av åtgärder – konsekvensreducerande effekt 
Åtgärdernas effekt bedöms enligt en 4-gradig skala, och utgör ett underlag för åtgärds-

prioriteringen, se   

 

4 Västerås stad – bedömningsgrund för RSA. Underlag tillhandahållet via epost 20190408 från Johan Ahlström.  
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Tabell 1. Bedömningen infogas i konsekvens- och åtgärdsregistret.  
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Tabell 1. Kriterier för bedömning av åtgärders konsekvensreducerande effekt 

Bedömning Åtgärdens konsekvensreducerande 

effekt 

Beskrivning 

1 Mycket stor konsekvensreducerande 

effekt  

 

• Åtgärd bedöms ha mycket stor 

konsekvensreducerande effekt eller 

vara helt nödvändig för fortsatt 

arbete med riskreduceringen 

• Åtgärd kan ha effekt på/vara kopplad 

till flera konsekvenser 

2 Stor konsekvensreducerande effekt  

 

• Åtgärd bedöms ha stor 

konsekvensreducerande effekt eller 

vara nödvändig för fortsatt arbete 

med riskreduceringen 

• Åtgärd kan ha effekt på/vara kopplad 

till några konsekvenser 

3 Mindre konsekvensreducerande effekt  • Åtgärd bedöms ha mindre 

konsekvensreducerande effekt eller 

ha ett visst värde i fortsatt arbete med 

riskreduceringen 

• Åtgärd har effekt på/är kopplad till få 

eller en konsekvens 

4 Liten/obetydlig 

konsekvensreducerande effekt 

• Åtgärd bedöms ha liten/obetydlig 

konsekvensreducerande effekt eller 

ha litet värde i fortsatt arbete med 

riskreducering 

• Åtgärd har effekt på/är kopplad till få 

eller en konsekvens 

 

C.2 Analys av åtgärder – genomförbarhet  
Bedömningen sker kvalitativt på systemnivå där sakkunniga bedömer åtgärdens 

genomförbarhet genom att i konsekvens- och åtgärdsregistret ange dels om åtgärden kan 

genomföras inom ordinarie verksamhet/bolags budget och pågående/planerade projekt 

(anges som ja/nej), samt ange om det finns några hinder för genomförbarhet, 

exempelvis av tidsmässiga, ekonomiska eller tekniska skäl så som att resurser saknas i 

form av finansiering eller kompetens eller att politiska beslut krävs.  

D. Beslutsfattande och prioritering  
För att möjliggöra ett aktivt och medvetet beslutsfattande kring åtgärder sker det i två 

steg med olika aktörer, såväl sakkunniga som beslutsfattare. Beslutsprocessen 

inkluderar beslut och prioritering på såväl verksamhets- och bolagsnivå som på en 

kommunövergripande strategisk nivå där prioritering och beslut om åtgärder sker 

utifrån samordnat kommunalt perspektiv.  
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D.1 Beslut på system- och verksamhetsnivå  
I ett första steg sker beslut på system- och verksamhetsnivå. Utgångspunkt tas i 

genomförd åtgärdsanalys (Steg C) och mynnar ut i ett första förslag till prioritering 

enligt nedanstående bedömning, se Tabell 2.  

Tabell 2. Kriterier för bedömning av åtgärdens prioritet  

Prioritet Definition Aktivitet för åtgärd 

1 Högt prioriterad åtgärd:  

Arbete med åtgärd behöver 

påbörjas/intensifieras omgående 

• Aktiviteten specificerad 

• Projektledare satt 

• Budget/finansiering 

• Tidplan för genomförande 

• Metod för uppföljning specificerad, 

indikatorer/mål specificerade 

2 Prioriterad åtgärd:   

Arbete med åtgärd behöver 

påbörjas inom de närmsta åren 

• Aktiviteten specificerad  

• Ansvarig förvaltning utpekad  

• Starttid för aktiviteten satt 

3 Mindre prioriterad åtgärd:  

Åtgärd eventuellt aktuell i 

framtiden, frågan bevakas 

• Årlig uppföljning och utvärdering  

• Ansvarig förvaltning utpekad 

4 Ej prioriterad åtgärd: 

Åtgärd inte längre aktuell 

• Åtgärd stryks från konsekvens- och 

åtgärdsregister 

 

För respektive åtgärd behöver ansvar och övriga berörda identifieras. Åtgärdsägaren är 

den aktör som i ett första skede äger frågan att fatta ett beslut om åtgärden kommer att 

genomföras och när, samt om det finns synergier inom den enskilda verksamhet/bolag 

som är avgörande för om åtgärder bör ske samordnat eller i någon särskild ordning. 

Beslut (alternativt preliminära beslut) om att åtgärden ska genomföras samt när i tid 

sammanfattas som underlag inför den kommunövergripande beslutsprocessen.  

D.2 Beslut på kommunövergripande nivå  
Den beslutsprocess som sker på kommunövergripande nivå (steg 2) syftar till att avgöra 

om de åtgärder som sker på verksamhets- och bolagsnivå är tillräckliga för att reducera 

identifierade konsekvenser. Det kan t.ex. finnas konsekvenser på system- eller 

verksamhetsövergripande nivå eller konsekvenser som behöver eskaleras till en högre 

nivå då åtgärder inte kan rymmas inom en enskild verksamhets ramar kring mandat, 

budget etc. Likaså kan det finnas beroenden mellan åtgärder och därigenom behov av att 

de sker i en viss ordning.  

Utgångspunkt tas i det underlag som framkommit i verksamheternas åtgärds- och 

beslutsprocess som bedrivits hos respektive åtgärdsägare (steg 1) samt i den riskbild 

som klimat- och sårbarhetsanalysen gett (genom åtgärder prio 1 resp 2). Fokus ligger på 

att främja samordning av åtgärder emellan olika systemområden och verksamheter, 
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samt göra prioriteringar av åtgärder där extra anslag behövs eller att lyfta fram åtgärder 

av särskild vikt för Västerås Stad och dess invånare.  

Den kommunövergripande beslutsprocessen bör genomföras av en grupp representanter 

på verksamhets- och bolagsnivå. Representanterna ska inneha en sådan befattning och 

kunskap att deras medverkan i den kommunövergripande prioriteringen bidrar till att ge 

en god helhetsbild till grund för prioriteringen. Vidare ska representanternas 

befattningar vara sådana att de prioriterade åtgärderna får god förankring i respektive 

verksamheter/bolag, vilket syftar till att tillsäkra de prioriterade åtgärdernas 

genomförande.  

Resultatet av arbetet i detta steg ligger till grund för de åtgärder som ska läggas fast i 

kommunens klimatanpassningsplan.  
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UPPDATERING 2019 – GENOMFÖRANDE OCH 

DELTAGANDE 

Uppdateringen 2019 har bedrivits i workshop- och mötesform. Följande aktörer har 

deltagit i analysarbete och beslutsprocesser.  

Analysarbete och åtgärdsidentifiering på systemnivå 
I arbetet (workshop 1 respektive 2) har deltagit representanter från nedanstående 

aktörer.  

Workshop 1 (190219) 
Systemområde 1. Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation: 

• Mälarenergi 

• SK 

• VafabMiljö 

 

Systemområde 2. Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö: 

• SBF 

• Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

• Länsförsäkringar 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

Systemområde 3. Naturmiljö, areella näringar och turism 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen 

• Mälarenergi 

• SK 

• LRF 

 

Systemområde 4. Människors hälsa, säkerhet och trygghet 

• Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Regionen beredskap 

 

Workshop 2 (190424) 
Systemområde 1. Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation: 

• VafabMiljö 

• Mälarenergi 

• Kommunstrateg samhällsbyggnad Eskilstuna kommun 

• SK 

• TFF  

 

Systemområde 2. Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö: 

• Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
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• Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

• Länsförsäkringar 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen 

• Mimer 

• SBF 

 

Systemområde 3. Naturmiljö, areella näringar och turism 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen 

• Mälarenergi 

• SK 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

Systemområde 4. Människors hälsa, säkerhet och trygghet 

• Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Regionen beredskap 

Åtgärdsprioritering kommunövergripande nivå 
I arbetet (workshop 3 respektive 4) har deltagit representanter från nedanstående 

aktörer. 

Workshop 3 (190827)  
I arbetet (workshop 3) har deltagit representanter från nedanstående aktörer.  

• Stadsledningskontoret  

• Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

• Martin Karlsson (Förvaltning?) 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen (deltog ej, men lämnade information inför ws) 

• Mälarenergi 

Workshop 4 (191022)  
I arbetet (workshop 4) har deltagit representanter från nedanstående aktörer.  

• Stadsledningskontoret 
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Inledning 
Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023” har 

pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för att 

begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har tagits 

fram av Stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 

inom Västerås stad samt några externa aktörer. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020 att skicka ut handlingsplanen på 

remiss. Remissinstanser finns redovisade nedan. Remisstiden omfattade 8 veckor, 

2020-02-17 till 2020-04-13. 

 
Remissinstanserna och synpunkterna är i stort positiva till handlingsplanen och 
dess åtgärder. Nedan framgår förändringar som föreslås genomföras efter 
remissen. 

Förändringar 

Handlingsplanens har beslutats gälla 2020-2026, istället för som tidigare 2020-

2023. Detta för att ge förutsättningar för att implementera och följa upp de 

strategiska åtgärderna som tagits fram inom ramen för arbetet med 

handlingsplanen, samt för att möjliggöra ett mer långsiktigt arbete.  

 

Handlingsplanen för klimatanpassning har uppdaterats med beaktande av de 

remissvar som erhållits. Detta har inneburit en komplett omarbetning av kapitel 6, 

där strategiska hanteringsprinciper för klimatanpassningsarbetet ges, samt 

specifika strategier per systempområde (där relevanta sådana identifierats). 

Prioriterade åtgärder har därtill flyttats från kapitel 7 och redovisas i kapitel 6 per 

systemområde. 

Inkomna yttranden med kommentarer 
1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Klimatförändringarna har stor påverkan på välbefinnandet för de målgrupper som 
återfinns inom nämndens ansvarsområden. Utifrån detta påverkas även 
innehållet i de insatser som ges till enskilda. Och självfallet får förändringarna 
återverkningar på medarbetarnas arbetssituation.  
 
Som exempel på åtgärder, som vidtas utifrån ett förändrat klimat, har staden 
tillsammans med regionen tagit fram en handlingsplan vid värmebölja/höga 
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temperaturer. I planeringsunderlagen för byggande av särskilda boenden beaktas 
exempelvis, geografiskt läge, kyla, nödvattenpåkoppling och reservkraft.  
 
Förvaltningen anser att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen, inte minst 
gällande exempelvis transportvägar, utbildningar för berörd personal och fjärrkyla 
är adekvata. Nämnden vill i sammanhanget betona vikten av en driftsäker 
elförsörjning då verksamheterna är sårbara för elavbrott. 

 
Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen.  

 
2.  Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden uppfattar att förarbetet till planen är gott och att den som 
helhet kommer vara ett fungerande dokument. Analysarbetet i bilagan ger en god 
översikt av vad Västerås behöver arbeta med för att minska vår sårbarhet inför 
framtida klimatpåverkan.  
 
Anmärkningsvärt är att ordet barn inte omnämns i handlingsplanen trots att 
barnkonventionen gäller från och med 2020. Barnperspektivet ska tas i 
beaktande. Små barn och elever tillbringar stora delar av sin vakna tid på förskola 
respektive skola i bebyggd miljö. Hur vi klimatanpassar deras lärmiljöer blir 
därmed av stor vikt för deras välbefinnande. 
 
Kommentar:  

Tillmötesgås. Barnperspektivet lyfts in i planen.  

 

Vad gäller barnperspektivet så har jag brottats med detta. Det är svårt att nämna 
barn utan att t.ex. nämna personer med funktionsnedsättning, som ju också har 
lag specifika lagstadgade rättigheter. Jag har nu lagt till en strategi under 
”Människors hälsa, säkerhet och trygghet” som säger att Västerås stad ska: 
 

• Ha ett inkluderande angreppssätt i arbetet med klimatanpassning, där 
tillgänglighetsaspekter och sårbara grupper, såsom barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning, särskilt beaktas 

 
Grundskolenämnden anser att det bör stå mer om hur växtlighet och naturmiljö 
kan minska temperaturhöjning i stadsmiljön. Enligt SMHI:s rapport Den gröna 
infrastrukturens roll för att klimatanpassa stadsmiljöer: värmeböljor, skyfall och 
omställning1 kan vi genom växtlighet undvika värmeöar i urbana miljöer. Placering 
och utformning av växtlighet och byggnader på förskolegårdar och skolgårdar har 
enorm påverkan på gårdens och fastighetens temperatur. Hårdgjorda ytor såsom 
asfalt och gummibeläggning ökar värmebelastningen och minskar dessutom 
infiltrationsmöjligheterna för regnvatten. 
 



 

 

VÄSTERÅS STAD Remissynpunkter med kommentarer 

 
 2020-11-03 

 5 

Därför föreslår grundskolenämnden ytterligare en åtgärd till handlingsplanen, där 
skolgårdar används som en resurs i stadens arbete för klimatanpassning. Genom 
att plantera fler träd och mer växtlighet i förebyggande syfte på skolgårdar 
undviks värmeöar i den bebyggda miljön. Växtlighet sänker inte bara 
temperaturen från solinstrålningen, utan ger samtidigt skydd mot för stark 
solstrålning som kan orsaka hudcancer på sikt.2 Gröna miljöer bidrar samtidigt till 
bättre psykisk och fysisk hälsa för alla invånare.3 Åtgärdsförslaget har ett tydligt 
samband med de redan föreslagna åtgärderna; Kartläggning av bebyggelse som 
riskerar att utveckla höga temperaturer… (s.27) samt Utbildning i 
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för åtgärder som minskat hälsoskadlig 
värme… (s.27) 
 
Grundskolenämnden föreslår också att skolgårdar ska planeras med en 
markanläggning som har en god infiltrationskapacitet för omhändertagande av 
stora vattenmängder vid skyfall, utan att göra avkall på tillgängligheten till lekytor 
för personer med funktionsvariationer.  
 
Kommentar: 
Synpunkten tillmötesgås. Strategiska åtgärder formuleras kring träd, växtlighet 
samt markanläggning i den bebyggda miljön. En specifik åtgärd kring 
markanläggning har lagts till i Bilaga 2.  
 
Åtgärden som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för, det vill säga: 
Säkerställa att frågor om klimatanpassning tas upp i kommunens skolverksamhet, 
t.ex. genom framtagna spel och utifrån framtagna informationsunderlag föreslås 
omformuleras till: Säkerhetsställa att frågor om klimatanpassning tas upp i 
kommunens skolverksamhet. 
 
Kommentar:  

Tillmötesgås. Handlingsplanen samt bilaga 2 revideras. 

 
3. Trafikverket, Jan Johnson, Samhällsplanerare, Planering Trafikverket Region 

Öst, TRV 2020/19988 

Bifogad handlingsplan redovisar en bra sammanställning av vad som behöver 
genomföras utifrån klimatanpassning i Västerås. Flera av föreslagna åtgärder 
berör infrastruktur där Trafikverket har ansvaret och Trafikverket nämns som en 
samverkansaktör. 
 
Trafikverket har inga synpunkter på handlingsplanen och ser fram emot tidig 
dialog i processen. 
 
Trafikverket har tagit fram en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för 
att också vara beredda på påverkan av ett förändrat klimat. Dokumenten kan 
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hittas på Trafikverkets hemsida. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/klimatanpassning/strategiskt-klimatanpassningsarbete/ 
 
Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen. Stadens ansvariga för 
trafikfrågor har kollat på Trafikverkets rapport och anser att den är på en 
övergripande nivå och inte omfattar lokala åtgärder som direkt berör Västerås. 
 
4. Äldrenämnden 

Klimatförändringarna har stor påverkan på välbefinnandet för de målgrupper som 
återfinns inom nämndens ansvarsområden. Utifrån detta påverkas även 
innehållet i de insatser som ges till enskilda. Och självfallet får förändringarna 
återverkningar på medarbetarnas arbetssituation. 
 
Som exempel på åtgärder, som vidtas utifrån ett förändrat klimat, har staden 
tillsammans med regionen tagit fram en handlingsplan vid värmebölja/höga 
temperaturer. I planeringsunderlagen för byggande av särskilda boenden beaktas 
exempelvis, geografiskt läge, kyla, nödvattenpåkoppling och reservkraft. 
 
Förvaltningen anser att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen, inte minst 
gällande exempelvis transportvägar, utbildningar för berörd personal och fjärrkyla 
är adekvata. Förvaltningen anser åtgärden "Inventering av sårbar elförsörjning i 
kommunens byggnader…" även bör inkludera de lokaler som hyrs in av nämnden.  
 
Nämnden vill likaså betona vikten av en driftsäker elförsörjning då 
verksamheterna är sårbara för elavbrott. 

 
Kommentar:  

Synpunkten tillgodoses. Åtgärden har formulerats så att inhyrda lokaler om 
möjligt ska omfattas av åtgärden.  

 
5.  Skultuna kommundelsnämnd 

Kommundelsnämnden har inget att erinra gällande förslaget till handlingsplan för 
klimatanpassning i Västerås. 
 
Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen. 
 
6. Byggnadsnämnden 

Planen ger ett sammantaget intryck att staden har en god överblick över 
systemområden, klimatfaktorer, konsekvenser och relevanta åtgärder. 
 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/klimatanpassning/strategiskt-klimatanpassningsarbete/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/klimatanpassning/strategiskt-klimatanpassningsarbete/
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Det omfattande materialet skulle dock kunna bli mer tillgängligt med en 
bearbetning vad gäller struktur, layout och språk. Exempelvis kan en inledande 
sammanfattning ge läsaren en överblick och underlätta att för denne att ta till sig 
innehållet. Kapitel 7, Åtgärder skulle vinna på om det tydligare framgår vilka 
åtgärder som redan är beslutade/pågående, respektive vilka som nu föreslås i 
denna handlingsplan. Förvaltningen efterlyser vidare ökad tydlighet hur 
handlingsplanens åtgärder ska följas upp. 
 
Kommentar:  

Synpunkten tillmötesgås. Struktur, layout och språk ses över, framför allt i kapitel 

6 och 7 för att öka läsbarheten.  

 
Vad gäller föreslagna åtgärder som berör byggnadsnämnden/stadsbyggnads-
förvaltningen vill förvaltningen framhålla följande;  
 
Sid 21, pågående åtgärder;  
”Inom ramen för pågående arbete med grönstrukturplanen bevaka forskning och 
tillämpa kunskap i stadens planer med avseende på naturmiljön och den 
biologiska mångfalden utifrån ett förändrat klimat” 
 
”Se över klimatanpassningsfrågor vid aktualiseringsprövning av Öp 2026.”  
 
Förslag till uppdaterad Grönstrukturplanen har varit utsänt för samråd och nu 
pågår en bearbetning inför beslut om fortsatt hantering. I planen tas tillvara 
generell och lokal kunskap om grönområdenas förmåga att hantera stora 
vattenmängder. Likaså värderas grönskans förmåga att bidra till svalka vid 
värmeböljor. I den strategiska grönplaneringen tillägnas löpande ny kunskap inom 
exempelvis ekosystemtjänster. 
 
Aktualiseringsprövningen av översiktsplanen Öp 2026 har genomförts under 
hösten och vintern och behandlas inom kort av kommunstyrelsen. 
Klimatförändringen lyfts i detta sammanhang fram som en av de viktigaste 
trenderna som framåt behöver behandlas inom den fysiska planeringen. 
 
Kommentar:  

Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen uppdateras. Strategisk inriktning kring 
grön infrastruktur och ekosystemtjänster läggs till. 
 
Sid 26, Tabell 4 Prioriterade åtgärder  
Klimatfrågan behöver få en tydlig roll att spela i den översiktliga planeringen. En 
ny översiktsplan kan bli ett viktigt verktyg för ge uppdaterad vägledning för 
anpassningar kan hanteras i planering och byggande. 
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Bland prioriterade åtgärder bör föras in en punkt om vikten av att den 
genomförda skyfallskarteringen blir känd och relevant beaktad inom fysisk 
planering och bygglovhantering. Inledande möten har för detta, bokats in med 
Mälarenergi.  
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen uppdateras. 
 
Fortsatt diskussion bör föras vilka åtgärder som kan vara lämpliga i samband med 
bygglovhantering. I första hand handlar det om att överväga utvecklad rådgivning 
till sökande. Möjligheten att ställa krav regleras av plan- och bygglagen och 
Boverkets byggregler. Punkten som redovisar åtgärden ”Säkerställa att påverkan 
på grundvatten beaktas i bygglov” behöver analyseras och eventuellt justeras. 
 
Kommentar:  

Frågan har diskuterats och omformulerats så att det framgår att icke 
detaljplanelagda områden avses. Dessutom har en åtgärd kompletterats som rör 
hantering av påverkan på grundvatten i samband med framtagande av 
detaljplaner. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer också att flera andra föreslagna åtgärder 
berör förvaltningens verksamhet. 
 
Kommentar:  

Kommentaren föranleder ingen åtgärd. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer i det 
löpande arbetet med åtgärder ges möjlighet att utveckla sina synpunkter kring 
vilka åtgärder som berör dem. 

 
7.  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 
utbildningsförvaltningens yttrande, daterad 2020-03-04, som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Kommentar:  

Se kommentarer på remissvar från grundskolenämnden (Punkt 2). 
 
8. Miljö- och konsumentnämnden 

Att ha en handlingsplan för klimatanpassning är en viktig fråga för staden. Fler 
åtgärder kan behöva genomföras för att säkra såväl tekniska försörjningssystem 
som människors hälsa vid förändrat klimat. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
konstaterar att ett grundligt arbete har genomförts för att identifiera 
konsekvenserna av olika klimatfaktorers påverkan på olika delar av samhället. Det 
finns dock en fara i att utgå från Västerås systemtyper då man riskerar att missa 
att klimatfaktorer kan påverka flera system. 
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Kommentar:  
Kommentaren föranleder ingen justering. Den indelning i systemtyper som 
Västerås stad använder är vanligt förekommande både hos Sveriges kommuner 
och hos länsstyrelser när det gäller klimatanpassningsarbete, med vissa mindre 
variationer. I genomförd klimat- och sårbarhetsanalys har konsekvenser till följd 
av samtliga identifierade klimatfaktorer beaktats för alla systemtyper, för att 
undvika att enskilda klimatfaktorer faller mellan stolarna.  
 
I handlingsplanen har en målbild tagits fram som innebär att Västerås kommun är 
anpassad för de kommande klimatförändringarna som förväntas 2050 så att 
invånarna kan känna sig trygga och säkra. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
undrar om inte tidsperspektivet är alltför snävt med tanke på att stora kostsamma 
investeringar kan behöva genomföras inför ett förändrat klimat. Åtminstone bör 
också ett längre perspektiv beaktas i framtida planering. Vilka åtgärder kan 
exempelvis behöva göras för att möta tänkbara klimatförändringar år 2100? 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Målbildens tidsperspektiv flyttas fram till 2100. 
 
En allmän redaktionell synpunkt är att tabellernas rubriker har svart text på 
mörkblå botten vilket inte går att läsa vid utskrift. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Tabellerna revideras. 
 
Sidan 6, tredje stycket. Mot slutet av stycket står det att ”Temperaturrelaterade 
dödsfall förväntas öka liksom besvär från astma och allergier.” Förvaltningen vill 
påtala att det även finns ett indirekt samband mellan höga temperaturer och 
ökade halter av luftföroreningar.  
Exempelvis är inversion ett fenomen som ofta uppstår på varmare breddgrader, 
där det bildas smog som ligger som ett lock över staden. I Sverige är det vanligare 
på vintern. Med ett varmare klimat är det inte uteslutet att vi kan få väldigt varma 
dagar och svalare nätter med inversion som följd. Ett annat exempel är att 
långvarig hög temperatur skapar en torr miljö med både ökning av partikelhalter 
och marknära ozon. Samtliga luftföroreningar bidrar också till en ökning av 
luftvägssjukdomar som astma och allergier samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Bilaga 3 är uppdaterad.  
 
Sidan 14, punkt 5.2.1. Även Region Västmanland bör vara med i analysarbetet. 
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Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Text i avsnitt 5.2.1 kompletteras med en skrivning om 
att adjungera in tjänstepersoner från LST, LRF, RV m.fl. 
 
Sidan 15. Handlingsplanen ska gälla i mindre än fyra år. Denna planeringshorisont 
är relativt kort. Ofta är det samma bemanning som ska arbeta med de konkreta 
åtgärderna som ska ta fram förslag på nya åtgärder. Ett bättre alternativ vore att 
ha en längre planeringsperiod men att man istället gör en omvärldsanalys varje år. 
På det sättet kan man enklare ta fram nya åtgärder och ta bort de åtgärder som 
redan är genomförda eller av annat skäl utgår. En total revidering kräver ofta 
nästan lika mycket administration som att ta fram en helt ny plan. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Handlingsplanens giltighetstid ändras till 2020-2026. 
Därtill kompletteras med information om att arbetet ska omfatta årlig 
omvärldsanalys.  
 
Sidan 16, kapitel 6. Förvaltningen anser att kapitlet är svårläst då fokus är på 
klimatfaktorernas påverkan på systemtyper istället för på konsekvenserna. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Kapitlet omarbetas i sin helhet för att sammanfatta 
klimatfaktorernas påverkan på systemtyper samt tydliggöra den strategiska 
inriktningen i klimatanpassningsarbetet.  
 
Sidan 17, tabell 1. Även skogsbruk bör ingå under torka med tanke på risken för 
skogsbränder. Föroreningsspridning påverkas förutom av ökad nederbörd även av 
skyfall och höga vattenstånd och höga flöden. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Tabell 1 uppdateras. 
 
Sidan 18, figur 2. Under staplarna anges fyra systemområden som beskrivs 
tidigare i kapitlet, under 6.1. Eftersom texten är förkortad bör det förtydligas. 
 
Kommentar:  
Figur 2 utgår i och med omarbetning av kapitel 6. 
 
Sidan 26, tabell 4, Prioriterade åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
föreslås vara ansvarig för två åtgärder. Den första handlar om att ”utreda 
ansvarsfördelning för att säkerställa klimatanpassningsarbete kopplat till 
grundvatten”. Förvaltningen anser att åtgärden är otydlig. Handlar det om 
kommunala, enskilda eller samfällda vattentäkter eller om 
grundvattenförekomster i allmänhet?  
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Kommentar:  
Åtgärden har tydliggjorts. 
 
Den andra åtgärden handlar om att ”utreda och stämma av vilka klimatrelaterade 
risker och konsekvenser som beaktas i yt- och grundvattenplanen.”. Eftersom det 
är teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) som ansvarar för yt- och 
grundvattenplanen anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att denna fråga bör 
utredas av TFF. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Ansvar för utredning fastställs i samråd med TFF. 
Handlingsplan samt bilaga 2 uppdateras.  
 
Bilaga 3, Klimatfaktorernas påverkan på systemtyper för Västerås bör ses över, 
bland annat vad gäller ansvar. Det finns risk för att man med systemtyperna som 
utgångspunkt tappar bort klimatfaktorer och deras konsekvenser. Ett exempel på 
detta är snölast på tak, där man skriver att snömängderna kommer att minska 
vilket innebär mindre belastning på takkonstruktioner. Samtidigt beskrivs att 
kraftiga skyfall ökar. Om kraftiga regn- och snöfall kommer att bli en vanligare 
vädertyp kan det leda till stora belastningar på tak. 
 
Kommentar:  
I genomförd klimat- och sårbarhetsanalys har konsekvenser till följd av samtliga 
identifierade klimatfaktorer beaktats för alla systemtyper, för att undvika att 
enskilda klimatfaktorer faller mellan stolarna. 
 
Vad gäller ökade snömängder så revideras konsekvensen i bilaga 2 och 3.  
 
Förvaltningen saknar också en beskrivning av vilka konsekvenser dagens ökade 
användning av konstmaterial på exempelvis förskolors gårdar medför. 
Naturmaterial samt gräs, buskar och träd i stadsmiljön medför väsentligt sänkta 
temperaturer jämfört med om man använder konstmaterial. Växtlighet tar också 
upp regnvatten. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen uppdateras med strategisk inriktning 
kring grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 
 
9. Svensk försäkring, Staffan Moberg, Jurist/Senior Legal  Advisor, Avdelning 

Stab 

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den tilltänkta 
handlingsplanen för klimatanpassning i Västerås. Vi vill uttrycka vårt gillande och 
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ser att det är en gedigen och väl utarbetad klimatanpassningsplan, om än med 
några skönhetsfläckar som vi nedan kommer lyfta fram. 
 
På sidan 6 har det refererats till vår statistik avseende naturskador 2018. Vi vill 
påpeka i detta sammanhang att vi har en volatil naturskadehistorik. Det är stora 
skillnader mellan åren och mellan olika naturskadehändelser. Vi står även i början 
av en klimatförändring, vilken kommer alltmer accelerera under århundradet. I 
dagsläget finns det dessvärre inget som talar för att vi får stopp på den negativa 
utvecklingen av koldioxidutsläppen. Vi får således värre klimateffekter framöver. 
 
Kommentar:  
Kommentaren tillmötesgås. Stycket ersätts i enlighet med remissvar. 
 
Vi finner att beskrivningen av den Målbild 2050 som skisseras på sid 12 är något 
oklar. Är det ett mål att arbeta med dessa anpassningsfrågor mellan 2020 – 2023 
för att sikta på att vara recelienta år 2050?  Eller ska ni arbeta med dessa frågor 
fram till 2050, men med sikte inställt på livslängden av befintliga eller 
nyproducerade byggnader och infrastruktur? Vi vill erinra om att en ny byggnad 
planeras för stå i över 100 år. Framtida klimatrisker bör tas i beaktande när 
nyproduktion sker. Detta är ett viktigt förhållningssätt för att inte överlämna 
klimatskulder på framtida generationer. 
 
Kommentar:  
Målbilden har uppdaterats. 
 
Vi ser nu inom försäkringsbranschen hur ”nya” klimathot realiseras. En del av 
dessa är väl kända i södra Europa, men med ett varmare klimat får vi dem även till 
Sverige. 
 
Vid långvariga värmeböljor kan grundvattnet sjunka undan med vattenbrist och 
sättningar av byggnader som en följd. Detta var bland annat något vi såg i 
Norrköping 2018 både avseende nya och gamla byggnader. Risken för sjunkande 
grundvatten bör övervägas i samband med hanteringen av dagvattnet. Att leda 
bort allt dagvatten i VA-systemet är ingen bra lösning. Möjligheterna att infiltrera 
dagvatten till marken och ytledes avrinning är att föredra. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillgodoses. Konsekvens läggs till i Bilaga 2 och 3.  
 
Vidare ser vi ett ökande hot från kraftiga hagelbyar. Kraftiga hagel orsakar på 
kontinenten mångmiljardskador nästan årligen. I somras föll ett kraftigt 
hageloväder över Lidköping, vilket ledde till många skador. Uppskattningsvis 8 000 
anmälda skador till ett värde på 350 miljoner kronor. Merparten är bilar, men 
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även fastigheters tak och fönster skadas och annan utrustning, t ex solpaneler. 
Hagel följer ofta med åskväder och kommer att öka. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillgodoses. Konsekvens läggs till i Bilaga 2 och 3.  
 
Slutligen vill vi även peka på slutsatsen i Bilaga 3 om att det kommer bli minskat 
med snö. Det kan förefalla självklart när vi får ett varmare klimat. Men det bör 
påpekas att vi kommer även få mer nederbörd. Detta kommer sannolikt under 
många år fortfarande vara minusgrader på vintern och den nederbörd som 
kommer då kommer i form av stora mängder snö. Det finns även en risk att vi 
kommer se både mer snö och mer tung blötsnö under många år framöver, vilket 
ger utmaningar i sig. Dock inte varje vinter. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillgodoses. Konsekvens uppdateras i Bilaga 2 och 3.  
 
Vi vill önska lycka till med arbetet med klimatanpassning och har en förhoppning 
om att våra synpunkter kan komplettera planen. 

 
10.  Förskolenämnden 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2019-03-03, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. 

 
Kommentar:  

Se kommentarer på remissvar från Grundskolenämnden, punkt 2. 
 
11. Fastighetsdelegationen 

Delegationen ställer sig positiv till det utfall som handlingsplanen resulterar i; 
riskreduktion, framtagande av åtgärdsplan samt konsekvensanalys. 
 
Teknik och fastighetsförvaltningen har medverkat vid framtagandet av vissa delar 
i remissen och har lämnat synpunkter inom ramen för detta arbete. 
 

Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen. 
 

12. LRFs kommungrupp i Västerås och LRF Mälardalen Robert Kihlin Jon 

Wessling Ordförande   

LRFs kommungrupp i Västerås och LRF Mälardalen har tagit del av Västerås stads 
förslag till handlingsplan för klimatanpassning och vill lämna synpunkter. 
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Sammanfattning  
Till att börja med vill vi påpeka hur viktigt det är med en fungerande 
livsmedelsförsörjning i Sverige. Livsmedelsproduktionen har klassats som 
samhällsviktig verksamhet av regeringen och primärproduktionen av livsmedel är 
en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske 
framförallt under kriser som den vi nu upplever. Det krävs åtgärder på alla nivåer i 
samhället för att säkerställa att vi kan öka vår försörjning av livsmedel, både idag 
och i ett framtida klimat. Detta är också i linje med den nationella 
livsmedelsstrategin. 
 
När vi läser handlingsplanen och bilagorna så saknar vi därför åtgärder kring 
jordbruk. Synpunkter och sammanfattande förslag: 
 

• Den enda åtgärd som vi kan se berör lantbruket handlar om miljöfarlig 
verksamhet. Detta ger en felaktig bild av lantbruket och räcker inte!  

• Kommunen behöver väga in värdet av en lokal livsmedelsproduktion i sin 
verksamhet, detta gäller hela livsmedelskedjan från gård till förädling till 
distribution och upphandling  

• Dagvattenhantering ska ta hänsyn till jordbrukets behov av avvattning  

• Kommunen behöver ta ansvar i de dikningsföretag som kommunen har 
andelar i eller påverkar med dagvatten/avlopp  

 
Bakgrund  
Krisberedskap och anpassning till klimatförändringarna är viktiga delar i en hållbar 
livsmedelsförsörjning. LRF arbetar med hållbarhetsmål för hela det gröna 
näringslivet. Hållbarhet består av tre ben som alla är lika viktiga, miljö, ekonomi 
och social hållbarhet. Sveriges lantbruk och skogsbruk har kommit långt inom 
miljömässig hållbarhet, där vi på många området är i den absoluta framkanten i 
världen. Det finns saker kvar att göra, t.ex. i omställningen till fossilfritt där vi ser 
jorden och skogen och vårat gröna näringsliv som en naturlig del av lösningen. Vi 
behöver dock samhällets hjälp för att möjliggöra denna omställning. Inom 
ekonomisk och social hållbarhet finns också stora utmaningar, då vi behöver 
fördubbla produktionsvärdet till år 2040, vilket kommer att kräva stora insatser 
för att förbättra konkurrenskraften och möjligheterna att driva företag på 
landsbygden. 
 
Vi vill gärna ge en bakgrund till hur vi ser på klimatanpassning inom jordbruket. 
Klimatanpassning är inget självändamål, utan ett mål för att jordbruket ska kunna 
producera livsmedel i tillräcklig mängd i framtiden. Detta är alltså ett viktigt 
samhällsintresse. För detta krävs åtgärder inte bara på gårdsnivå, utan genom 
hela livsmedelskedjan. KSLAs kommittee för jordbrukets klimatanpassning har i 
sin rapport ihop med SLU Future Food tagit upp följande aspekter som extra 
viktiga i anpassningen till ett förändrat klimat (Future foods Rapport 9): 
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• Dränering och bevattning - en grundsten för odling  

• Grödval  

• Växtskadegörare måste kunna hanteras och bekämpas  

• Sorter och växtförädling  

• Krympande odlingsareal  

• Odlingsmetoder  

• Jordbruksmarken – markstruktur, organiskt material, erosionsbenägenhet, etc  

• Smittspridning (djur)  

• Värmestress  

• Stallar för ett annat klimat  

• Foder och betestillgång  
 
I rapporten från KSLA och Future foods lyfts också fram att klimatanpassning är 
integrerat i den utveckling och anpassning av jordbruket som sker löpande och 
alltid har skett. t.ex. sortprovning och pågående forskning inom olika 
brukningsmetoder. Klimatförändring är alltså bara en av många faktorer som 
driver förändring inom branschen Troligen kommer det inte heller vara den 
största faktorn i framtiden, utan andra faktorer kan ha en större effekt. Det finns 
dock delar som behöver stödjas extra där kommunen kan ha en roll. Exempel på 
detta: 
 

• Insatser som kräver samarbete och förvaltning av gemensamma resurser, t.ex. 
diken och dikningsföretag, bevattning  

• Kompetensförsörjning  

• Tillgång till odlingsmark  
 
Konsekvensanalys 
I handlingsplanens analys beskrivs att jordbruket skulle få bättre förutsättningar i 
ett framtida klimat. Vi menar att det inte är så enkelt och att osäkerheterna är 
mycket stora. T.ex. är det inte säkert att en längre växtsäsong kan utnyttjas, till 
följd av frost och ändrat nederbördsmönster. Däremot kommer Sveriges lantbruk 
vara bland dem som drabbas minst. Ett exempel är att det förväntade värdet på 
åkermark i viktiga jordbruksregioner i Spanien år 2100 förväntas minska med 80 
%, medan svensk jordbruksmark förväntas öka med ca 50 % i värde till samma 
tidpunkt (Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe, EEA 
Rapport 04/2019). Detta säger något om vikten av att värna vår åkermark. Vi 
kommer helt enkelt inte kunna förlita oss på import från Europa, se bild på nästa 
sida. 
 
Påverkan på jordbruket består inte heller bara av direkta väderrelaterade effekter, 
utan även av påverkan i andra hand, vilket ofta är kopplat till samhället. Exempel 
på det är att kommunen släpper ut avloppsvatten och dagvatten i vattendrag och 
diken som är tillkomna eller anpassade för lantbrukets avvattning. Detta kan få 
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stor påverkan på jordbruksmarken genom ökad erosion, näringsutsläpp, höga 
vattennivåer och i värsta fall översvämningar. 
 

 
 
Källa: EEA Rapport 04/2019 
 
Kommentar: 
Kommentaren tillgodoses. Konsekvensen för jordbruket kompletteras med 
information i enlighet med remissvar. 
 
Åtgärder  
Vi förvånas över att det inte finns någon åtgärd kopplat till jordbruket, annat än 
utredning kring risker kopplade till miljöfarlig verksamhet (ÅN8). Vi tycker det är 
tråkigt om jordbrukets enda bidrag beskrivs i termer av miljöfarlig verksamhet. 
Livsmedelproduktion bör i första hand ses som miljöviktig verksamhet, både för 
att vi har bland världens mest miljösmarta jordbruk och för att jordbruket är en 
förutsättning för stora delar av vår biologiska mångfald. 
  
Kommunen borde lägga större vikt vid att underlätta för jordbrukets anpassning 
och att minimera de hinder som kan finnas, särskilt kopplat till krisberedskap. Det 
är också viktigt att de åtgärder som görs t.ex. för teknisk infrastruktur inte orsakar 
skador eller ökade risker för jordbruket, t.ex. vad gäller hantering av vatten. 
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Några åtgärder vi skulle vilja se från kommunen är:  
 

• Väg in värdet av lokal livsmedelsproduktion i alla beslut om kan påverka hela 
livsmedelskedjan, från gård till förädling och distribution.  

• Miljötillsynen och annan prövning behöver ha ett främjandeperspektiv 
gentemot lantbruket.  

• Inventering av spillvatten- och dagvattenhantering som kan påverka 
jordbruket.  

• Utredning av deltagande i markavvattningsföretag. Eftersom kommunen både 
har nytta av att kunna släppa ut vatten och även kan orsaka skador så är det 
viktigt att kommunen tar ansvar och deltar i de markavvattningsföretag som 
man påverkar. 

 
Kommentar:  

Målbilden i handlingsplanen utvecklas för att tydliggöra att den även omfattar 
ekonomiska värden och samhällets funktionalitet, vilket inkluderar verksamheter 
som rör jord- och lantbruk. Handlingsplanen uppdateras även med strategisk 
inriktning kring grön infrastruktur och ekosystemtjänster, vilket inkluderar 
beaktande av biologisk mångfald. 
 
Det bör noteras att miljötillsynen har som syfte att främja en hållbar utveckling, 
men även att olika företag genom efterlevnad av miljöbalken ska kunna verka på 
lika villkor. Västerås ställer i tillsyn och prövning inte större krav på något företag 
än vad som är skäligt utifrån lagstiftningen, det är dock inte möjligt att främja 
enskilda aktörer i tillsyn och prövning.  
 
Västerås stad upplever inte att det idag finns brister vad gäller kommunens 
vattenhantering och avvattning avseende potentiell påverkan på jordbruket. 
Befintliga verksamheter beaktas i kommunens arbete. Dock ser kommunen 
positivt på fortsatt och eventuellt utökad samverkan, vilket lyfts inom ramens för 
handlingsplanen. 
  
Maildialog har förts med LRF för förtydliganden kring vissa av synpunkterna, 
vilken bland annat har inneburit komplettering avseende åtgärd kopplad till 
samverkan med markavvattningsföretag i bilaga 2.  
 
13. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande tycker att idrott saknas i 
handlingsplanenens systemområden, sidan 17 rubrik Naturmiljö, areella näringar 
och turism, här finns friluftsliv med och nämnden skulle vilja lägga till idrott. 
 
På sidan 17 i tabellen anser nämnden för idrott-, fritid och förebyggande att det 
saknas idrott och friluftsliv i anslutning till flera av klimatfaktorerna. 
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• Höga vattenstånd, höga flöden – Denna klimatfaktor påverkar friluftslivet 
utifrån de fritidsbåtshamnanläggningarna som finns i Västerås stad. De 
anläggningar som finns, bland annat pirer och strandpromenader, kan vid 
höga flöden påverkas och undermineras. Båtbryggor kan översvämmas och 
behöver stängas av. Friluftsbad kan påverkas utifrån att höga flöden kan 
förändra strandlinjen. Bryggor finns även vid dessa platser. 

• Skyfall – Denna klimatfaktor kan påverka idrotts- och friluftslivet utifrån att 
delar av motionsspårens beläggning kan spolas bort. Konstfrusna isytor kan 
vintertid påverkas. Även andra idrottsanläggningar kan påverkas av skyfall. 

• Ökad nederbörd – Idrottsplatser och motionsspår. En ökad nederbörd 
kommer att påverka idrottsplatser t ex genom att områdena blir blötare och 
anläggningarna kan inte användas i samma utsträckning som idag. Det kan 
innebära större driftkostnader och ökade investeringar. Mer snömängder kan 
innebära bättre förutsättningar för skidåkning. 

• Värmebölja/höga temperaturer, ökad fuktighet – Höga temperaturer innebär 
påverkan på skogsområden som finns i anslutning till motionsspår genom t ex 
ökade angrepp av skadeinsekter. Låga flöden kan innebära lägre vattenstånd i 
Mälaren vilket innebär att fritidsbåtshamnarna inte kan ta emot alla båtar 
längre utifrån deras djupgående, kan innebära höga investeringskostnader. 
Högre temperaturer kan ge ökad algblomning vilket påverkar friluftsbaden. 
Positiva kan vara längre badsäsong. 

• Kraftig vind, storm – kan innebära stora risker för vindfällen av träd i 
motionsspår, MTB spår, vandringsleder och ridspår. I motionsspår är det 
redan idag ökade problem pga klimatförändring, som har gett ökade angrepp 
av granbarkborre vilket gör att fler träd än vid tidigare stormar faller över 
spåren vilket medför ökad personfara och ofta även att belysningen skadas 
vilket ger stora kostnader för reparationer på grund av vindfällen och även 
ökade kostnader för förebyggande avverkning. 

• Torka, minskad grundvattenbildning - Torka kan påverka gräsplaner och andra 
idrottsytor. Torka kan innebär ökad brandrisk i friluftsområden där vi idag har 
grillplatser.  

 
Kommentar:  
Synpunkter tillgodoses i Handlingsplanen. Systemområde Naturmiljö, areella 
näringar och turism kompletterats med idrott. Handlingsplanen (bilaga 2) är 
uppdaterad med angivna konsekvenser.  
 
På sidan 18 och 19 beskrivs konsekvenser och då Nämnden för idrott-, fritid-och 
förebyggande saknar delar i systemområdet är det svårt att bedöma om 
konsekvenserna stämmer för systemområdena. 
 
Utifrån att Nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande saknar delar i 
systemområdet saknas dessa även i tabellerna under kapitel 7 och i bilaga 3. 
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Nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande saknar att ordet barn inte omnämns 
i handlingsplanen trots att barnkonventionen gäller från och med 2020. 
Barnperspektivet ska tas i beaktande. Små barn och elever tillbringar stora delar 
av sin vakna tid i miljöer som staden ansvarar för. 
 
Kommentar:  
I det fortsatta arbetet med åtgärder föreslås Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande involveras.  
 
Avseende barnperspektivet, se punkt 2 Grundskolenämnden ovan. 
 
Nämnden för idrott fritid och förebyggande anser att det bör stå mer om hur 
växtlighet och naturmiljö kan minska temperaturhöjning i stadsmiljön. Enligt 
SMHI:s rapport ”Den gröna infrastrukturens roll för att klimatanpassa 
stadsmiljöer: värmeböljor, skyfall och omställning” kan vi genom växtlighet 
undvika värmeöar i urbana miljöer. Placering och utformning av växtlighet och 
byggnader har enorm påverkan på gårdens och fastighetens temperatur. 
Hårdgjorda ytor såsom asfalt och gummibeläggning ökar värmebelastningen och 
minskar dessutom infiltrationsmöjligheterna för regnvatten. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen uppdateras med strategisk inriktning 
kring grön infrastruktur och ekosystemtjänster.  
 
Därför föreslår nämnden för idrott, fritid och förebyggande ytterligare en åtgärd 
till handlingsplanen, där ytor som används för fritids-, frilufts- och 
idrottsaktiviteter används som en resurs i stadens arbete för klimatanpassning. 
Genom att plantera fler träd och mer växtlighet i förebyggande syfte på dessa ytor 
undviks värmeöar i den bebyggda miljön. Växtlighet sänker inte bara 
temperaturen från solinstrålningen, utan ger samtidigt skydd mot för stark 
solstrålning som kan orsaka hudcancer på sikt. Gröna miljöer bidrar samtidigt till 
bättre psykisk och fysisk hälsa för alla invånare. Åtgärdsförslaget har ett tydligt 
samband med de redan föreslagna åtgärderna; ”Kartläggning av bebyggelse som 
riskerar att utveckla höga temperaturer…” (s.27) samt ”Utbildning i 
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för åtgärder som minskat hälsoskadlig 
värme…” (s.27) 
 
Kommentar:  
 
Åtgärd kring att nyttja ytor som används för fritids-, frilufts- och idrottsaktiviteter 
i klimatanpassningsarbetet har lagts till i Bilaga 2. 
 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande föreslår också att ytor som används 
för fritids-, frilufts- och idrottsaktiviteter ska planeras med en markanläggning 
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som har en god infiltrationskapacitet för omhändertagande av stora 
vattenmängder vid skyfall, utan att göra avkall på tillgängligheten för personer 
med funktionsvariationer. 
 
Kommentar:  
Åtgärd kring markanläggning har lagts till i Bilaga 2. 
 
Med beaktande av ovan är Nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande positiva 
till handlingsplanen. 
 
14. Mälarhamnar  

Planen är väl genomarbetad och tydlig i analysen och valda prioriteringar.  
 
Mälarhamnar AB har inget ytterligare att tillföra och anser att listade eventuella 
konsekvenser för sjöfarten inte föranleder några utredningar eller förebyggande 
åtgärder i nuläget. 
 
Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen. 
 
15. Tekniska nämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på att staden har en aktuell 
klimatanpassningsplan då flera av förvaltningens områden är känsliga för 
effekterna av klimatförändringar. Förvaltningen önskar dock att handlingsplanen i 
större omfattning skulle hantera hur detta ska ske inom områdena fysisk 
planering och naturfrågor. Gällande teknisk infrastruktur är handlingsplanen 
relativt detaljerad men när det gäller de gröna frågorna som rör naturmiljö samt 
frågor som rör fysisk planering är handlingsplanens åtgärder på en övergripande 
nivå och handlar till stor del om den nya grönstrukturplanen och översiktsplanen. 
 
Ekosystemtjänster saknas 
De gröna och blå värdena intar en central roll i klimatanpassningen. Det är visat 
att gröna ytor, inte minst träd, har hälsofördelar och ger nytta i form av 
ekosystemtjänster, vilka kan skapa kostnadseffektiva lösningar för en 
klimatanpassning.  ”Att stärka urbana ekosystem och utveckla ekosystemtjänster 
är därför avgörande för att skapa hållbara städer och samhällen, både nu och i en 
föränderlig framtid” skriver Boverket som anger vidare att ”regnbäddar och andra 
dagvattensystem är exempel på lösningar som ger ekosystemtjänster som 
reducerar, fördröjer och renar dagvatten. Träd och vattenhållande mark 
motverkar höga temperaturer vid till exempel värmeböljor”. 
 
( https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/) 
 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/
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Mot denna bakgrund efterlyser förvaltningen därför en ökad tydlighet och 
prioritering om dessa frågor i handlingsplanen. Särskilt vad gäller de gröna 
värdena är dessa relevanta för alla fem systemområdena, men nu får man lätt 
intrycket att det främst gäller område 3 Naturmiljö, areella näringar och turism.  
 
Kommentar:  

Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen uppdateras med strategisk inriktning 
kring grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 
 
Naturvärden och biologisk mångfald 
Handlingsplanen hänvisar till dokumentet ”Klimatanpassning i fysisk planering – 
Vägledning från länsstyrelserna” (2012). Handlingsplanen tar trots det inte med 
många av de effekter på naturmiljön som beskrivs i handledningen.  I 
länsstyrelsens vägledning framhålls hur alla de klimatfaktorer som man tar i 
beaktande har påverkan på biologisk mångfald och naturmiljö. I tabell 1 i 
Handlingsplanen (s. 17), är det trots detta endast ökad nederbörd som pekas ut 
som någonting som påverkar naturmiljön. Under naturmiljö i Bilaga 3 återfinns 
skrivningen ”Den biologiska mångfalden kan påverkas både positivt och negativt”. 
Vi ställer oss frågande till detta påstående som bör utvecklas ytterligare för att stå 
med i handlingsplanen. I Länsstyrelsens handledning från 2012 finns en rad 
åtgärder listade, för att skydda naturvärden från effekter av klimatförändringar. 
Flera av dessa skulle kunna tas med i handlingsplanen, vilket förvaltningen ser 
som önskvärt. 
 
Kommentar: 
Synpunkten tillmötesgås. Effekterna på naturmiljön till följd av ett förändrat 
klimat förtydligas i och med omarbetning av kapitel 6.  
 
Övriga synpunkter 

• För åtgärden ”Genomföra skyfallsåtgärder på fyra platserna Hästhovsgatan 
viadukten under järnvägen, E18 vid Korsängsmotet, Björnövägen vid Navet, 
Pilgatan viadukten under järnvägen” finns en post för att åtgärda risker med 
skyfallsregn med fördröjningsmagasin i tekniska nämndens investeringsplan 
2021-2025. Fortsatt planering sker i samverkan med stadsledningskontoret 
och Mälarenergi.  

• Under rubriken Koppling till styrdokument, policys och planer saknar 
förvaltningen Grönstrukturplanen, Handlingsplan för Västerås parker och 
Handlingsplan för stadsträd.  

• På sidan 7 står om tillsyn, samt miljöskydd och naturvård i samma stycke. 
Detta är mycket vagt. Västerås har exempelvis i nuläget inga kommunala 
naturreservat, varför vi inte har någon tillsyn när det gäller naturåtgärder.  
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Kommentar:  

Första punkten: Synpunkten noteras men föranleder ingen revidering av 
handlingsplanen.  
Andra punkten: Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen kompletteras. 
Tredje punkten: Texten är omformulerad enligt förslag från TFF. 

 
16. VafabMiljö 

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter 
handlingsplanen. 
 
Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen. 
 
17. Miljöpartiet de gröna 

Handlingsplanen för klimatanpassning är viktig för att säkerställa kommunens 
arbete med de kommande klimatförändringarna, och vi i Miljöpartiet är därför 
glada över att planen är gedigen utfört och grundligt genomarbetad. Vi ser dock 
ett antal möjligheter till förbättring. Det är också viktigt att arbetet med 
klimatanpassning inte blir ett eget stuprör, utan detta tänk måste genomsyra 
mycket av kommunens arbete. 
 
Planen nämner inte vikten av att minska andelen hårdgjorda ytor inom framförallt 
Västerås tätort. Hårdgjorda ytor försämrar markens förmåga att ta upp vatten, 
dessutom bidrar hårdgjorda ytor till ökade temperaturer. För att bättre hantera 
skyfall, översvämningar och värmeböljor är det därför viktigt att ersätta hårdgjord 
yta med träd och annan växtlighet. Sådana åtgärder bör finnas med i planen. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. Handlingsplanen kommer att kompletteras med en 
tydliggjord strategisk inriktning för klimatanpassningen där detta kommer att 
framgå. 
 
Grönområden har en nyckelfunktion i arbetet med klimatanpassning. Det är 
därför viktigt att arbetet med klimatanpassning samkörs på ett tydligt sätt med 
arbetet med Grönstrukturplanen. Vi ser även ett behov av en plan för hur 
områden som i dag saknar grönområden eller endast har ytterst lite av dem ska 
hanteras i stadsplaneringen, en synpunkt vi även lyft i vårt remissvar för 
Grönstrukturplanen. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås, bland annat genom ovan nämnda strategisk inriktning 
för klimatanpassningen samt genom tydliggörande av koppling till 
Grönstrukturplanen. 
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Biokol är en effektiv kolsänka som kan användas till att förbättra jordmånen och 
öka växtligheten. Växtbäddar med biokol kan även användas för att förbättra 
förhindra översvämningar, något som använts i bland annat Stockholm. Hur biokol 
kan bidra till kommunens klimatanpassning borde lyftas i planen. 
 
Kommentar:  
Åtgärder kring biokol kompletteras i bilaga 2 samt i kapitel 6.  
 
För att förhindra effekten av skyfall och översvämningar kan det vara klokt att 
tillåta vissa låglänta områden, som exempelvis parker, att svämma över och agera 
som vattenmagasin. De kan även användas för att leda bort vatten från kritisk 
infrastruktur. I bland annat Köpenhamn jobbas det aktivt med detta. Men för att 
det ska fungera behöver det planeras för sådana områden, och det är viktigt att 
platser som lämpar sig för detta inte bebyggs. 
 
Kommentar:  
Synpunkten föranleder ingen åtgärd. Genomförd skyfallskartering och -analys 
beaktas i den fysiska planeringen.  
  
I dagsläget finns skötselplaner för stadens stadsdelsskogar. I vårt remissvar till 
Grönstrukturplanen lyfte vi att liknande skötselplaner bör skapas även för andra 
grönområden då det skulle underlätta ett mer sammanhållet och långsiktigt 
arbete. Dessa skötselplaner bör självklart innehålla ett 
klimatanpassningsperspektiv. Exempelvis skulle man kunna lyfta in anläggandet av 
våtmarker i skötselplanerna för våra stadsdelsskogar. 
 
Kommentar:  
Åtgärd tillagd i bilaga 2.  
 
Åtgärd ÅN10 lyder: ”Tillskapa gröna tak där det är möjligt”. Gröna tak är ett viktigt 
komplement till annan växtlighet, men det är även gröna väggar. Åtgärden borde 
därför ändras till: ”Tillskapa gröna tak och väggar där det är möjligt”. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. Bilaga 2 till Handlingsplanen revideras. 
 
Åtgärd ÅH10 om en behovsutredning av kylutrustning i äldreboenden och andra 
särskilda boenden står angiven som prioritet 1 i bilaga 2. Trots det finns åtgärden 
inte med i tabell 4 i huvuddokumentet, den tabell där alla prioritet 1 åtgärder 
anges. ÅH10 bör därför läggas till i tabell 4. Äldre är extra utsatta vid värmeböljor 
och det är viktigt att det finns tillgång till kyla på våra äldreboenden, helst så snart 
som möjligt. 
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Kommentar: 
Synpunkten tillmötesgås. Tabell 4 revideras. 
 
Extrem kyla lyfts inte alls i planen. Det är något som kan bli allt vanligare i 
samband med att Arktis värms upp och luftströmmar förändras. Det är något som 
borde beaktas i planen. 
 
Kommentar:  
Dialog har förts med SMHI som menar att det inte är troligt att extrem kyla blir 
vanligare i och med ett förändrat klimat. Det finns dock osäkerheter i 
progrnoserna och ny kunskap på området beaktas kontinuerligt. Uppdatering av 
handlingsplanen kan komma att bli aktuell ur detta avseende i framtiden. 
 
Klimatförändringarna kan komma att öka förekomsten av skadedjur som 
exempelvis granbarkborren. Det nämns som en konsekvens för skogsbruket. Men 
det har också påverkan på friluftslivet, något som bör lyftas i planen. De 2 000 
träd som nyligen fällts på Björnön är ett exempel på hur det kan påverka 
friluftslivet. 
 
Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. Konsekvens som rör ökade angrepp av skadedjur och 
påverkan på friluftsområden läggs till i bilaga 2 och 3. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att: 

• Handlingsplanen är gedigen och grundligt genomarbetad. Men arbetet med 
klimatanpassning får inte bli ett separat arbete, utan det måste genomsyra 
stora delar av kommunens arbete. 

• Handlingsplanen bör lyfta åtgärder för att minska andelen hårdgjord yta. 

• Eftersom grönområden har en nyckelroll för klimatanpassningen är det viktigt 
att arbetet med klimatanpassning samkörs med arbetet med 
Grönstrukturplanen. Vi ser även ett behov av en plan för hur områden som 
saknar grönområden eller endast har ytterst lite av dem ska hanteras i 
stadsplaneringen. 

• Hur biokol kan bidra till kommunens arbete med klimatanpassning borde 
lyftas i planen. 

• Planera för att vissa låglänta områden tillåts svämma över och agera som 
vattenmagasin vid skyfall och översvämningar. 

• Skötselplaner bör finnas för fler grönområden än endast stadsdelsskogarna, 
och dessa planer borde innehålla ett klimatanpassningsperspektiv. 

• ÅN10 borde ändras till: ”Tillskapa gröna tak och väggar där det är möjligt”. 

• Lägg till åtgärden ÅH10 om en behovsutredning av kylutrustning i 
äldreboenden och andra särskilda boenden i huvuddokumentets tabell 4. 

• Planen borde beakta förekomsten av extrem kyla. 
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• Ökad förekomst av skadedjur, exempelvis granbarkborren, bör lyftas som en 
konsekvens för friluftslivet. 

 
Kommentar:  

Se kommentarer ovan. 

 
18. Centerpartiet 

Handlingsplanen behandlar klimatfaktorer samt bedömer och klassificerar 
konsekvenser på ett djupgående sätt. Vi i Centerpartiet vill uppmärksamma några 
områden med följande kommentarer och tillägg: 
 

• Stora regnmängder under lång tid i Svartåns avrinningsområde, i sämsta fall 
kombinerat med ett dammbrott uppströms, skulle kunna medföra stora 
flöden i ån genom centrum. Partiet uppströms om Storbron blir då en trång 
passage som avslutas med den ännu trängre vid Storbron. Det bör tas hänsyn 
till konsekvenserna av ett sådant scenario. 

• För några månader sedan var industritippen i Skultuna hotad vid det höga 
flöde som var då. Svartåns flöden bör studeras även för detta. 
 

Kommentar:  

Höga flöden i Svartån och konsekvenser därav (inklusive påverkan på befintliga 
dammar) omfattas i genomförd klimat- och sårbarhetsanalys och synpunkten 
föranleder därmed ingen åtgärd. 
 
Föroreningsspridning från deponier och verksamhetsytor har förtydligat till att 
även kunna orsakas av höga flöden i Svartån. 
 
19. Region Västmanland 

Region Västmanland ser positivt på Västerås stads arbetsmodell för arbetet med 
klimatanpassning där framtagandet av klimatanpassningsplanen bygger på en 
strukturerad riskhanteringsprocess där analysen av riskbilden ligger till grund för 
det fortsatta arbetet.  
Regionen vill särskilt framhålla betydelsen av åtgärder som säkrar framtida 
strömförsörjning samt produktion och prioritering av fjärrkyla. 
 
Ett annat område med betydelse för regionens ambulanstransporter är 
framkomlighet i vägnätet vid skyfall. 
 
Hållbarhetsaspekten i handlingsplanen ligger väl i linje med den kommande 
Regionala utvecklingsstrategin avseende hur klimatanpassning påverkar bl. a. 
infrastruktur, transporter och boende, vilket i sin tur påverkar möjligheterna för 
västmanlänningar att vara i arbete och studier och på så vis att vi tillsammans kan 
nå en hållbar tillväxt i länet. 
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Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen, inkomna remissvar 

bedöms vara i enlighet med handlingsplanens innehåll och intentioner. 

 

20. Mälarenergi AB 

Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar: 
 

• ME Värme: Strategisk plan arbetas fram gällande fjärrkyla och fjärrvärme för 
att förse staden med miljömässigt rätt alternativ på värme och kyla samt följa 
den exploatering som sker i staden. I denna ingår sektioneringsstrategier för 
stadens samhällskritiska verksamheter. I övrigt inget att erinra. 

• ME Vatten: Inget att erinra 

• Fibra AB: Inget att erinra 

• ME Elnät AB: Inget att erinra. 
 
I övrigt har Mälarenergi inget att erinra. 
 
Kommentar:  

Samverkan mellan aktörer har lyfts fram som en strategisk hanteringsprincip. 

Yttrandet föranleder inga ytterligare revideringar. 

 
21. Individ- och familjenämnden 

Klimatförändringarna har stor påverkan på välbefinnandet för de målgrupper som 
återfinns inom nämndens ansvarsområden. Utifrån detta påverkas även 
innehållet i de insatser som ges till enskilda. Och självfallet får förändringarna 
återverkningar på medarbetarnas arbetssituation. 
 
Som exempel på åtgärder, som vidtas utifrån ett förändrat klimat, har staden 
tillsammans med regionen tagit fram en handlingsplan vid värmebölja/höga 
temperaturer. 
 
Förvaltningen anser att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen, inte minst 
gällande exempelvis transportvägar, utbildningar för berörd personal och fjärrkyla 
är adekvata. Nämnden vill i sammanhanget betona vikten av en driftsäker 
elförsörjning då verksamheterna är sårbara för elavbrott. 
 
Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga revideringar i handlingsplanen. 
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22. Naturskyddsföreningen, Bengt Jönsson, Ordförande Naturskyddsföreningen 

i Västerås  

Naturskyddsföreningen har tagit del av handlingsplanen och ber att få lämna 
följande synpunkter. Tyvärr kunde vi inte hålla den satta remisstiden men hoppas 
att våra synpunkter ändå kan ha något värde för fortsatt arbete med planen. 
 
Vi har valt att kommentera systemtypen Naturmiljö, areella näringar och turism.  
 
Naturskyddsföreningen tycker att under flik 3c Naturmiljö utförda åtgärder är det 
väldigt magert när det gäller att vara proaktiva mot klimatförändringarna. Det är 
ju noll (i stort sett) där som ska "jobba" mot klimatförändringarna i det som 
händer i naturen. Två rader totalt på den fliken.  
 
Kommentar:  
Handlingsplanen beaktar endast klimatanpassning. Västerås Stads arbete för att 
minska klimatpåverkan utgår från framtaget Klimatprogram. 
 
Hotet mot den biologiska mångfalden måste dessutom behandlas mer parallellt 
med klimatförändringarna. Det lyfts fram att växtsäsongen blir längre vilket blir 
ekonomiskt lönsamt men totalt sett med förlust av biologisk mångfald så kan det 
långsiktigt bli en mycket allvarlig utveckling. Jordbruk och skogsbruk måste 
förändras och utvecklas så att förlusten av biologisk mångfald hejdas och på sikt 
fås en ökad biologisk mångfald.  
 
Man talar allmänt om två riktigt stora hot mot framtiden klimatets förändring och 
förlust av biologisk mångfald. Påverkan av klimatets förändring med ökande 
temperatur, skyfall, stormar, torka etc. analyseras ingående utom för naturmiljö 
och areella näringar. Den ökande medeltemperaturen gör att växtsäsongen ökar 
med framförallt tidigare vår och hetare somrar.  
Vi saknar en ingående analys av hur detta slår mot naturen och biologisk 
mångfald. Tidigare blomning kan göra att pollinerande insekter missar viktig tid 
om de inte hinner/ kan ändra sin livscykel motsvarande. Om flyttfåglar inte kan/ 
hinner ändra sitt beteende och tidigarelägga sin ankomst så kan deras födotillgång 
komma i otakt med behovet av mat till ungarna. Det måste till ett 
klimatanpassningsasarbete för att stötta/ rädda den biologiska mångfalden.  
 
Jordbruket och skogsbruket måste ändra sitt produktionssätt. Forskning och 
utvärdering visar tydligt att övergång till ekologiskt jordbruk gynnar den biologiska 
mångfalden. Förändring till mer fleråriga växtslag ökar jordbrukets roll som 
kolsänka. Skogsbruket måste påbörja en övergång från trakthyggesbruk till 
kontinuitetsbruk för att bromsa jorderosionen och skydda växter och djur. Det 
rådande trakthyggesbruket är den enskilt största orsaken till utarmning av 
biologisk mångfald. Västerås kommunen bör snarast övergå till 
kontinuitetsskogsbruk.  
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Kommentar:  
Synpunkten tillmötesgås. delvis. Effekterna på naturmiljön till följd av ett 
förändrat klimat förtydligas och strategiska åtgärder för att minska påverkan lyfts 
fram. Kommunens rådighet är dock begränsad vad gäller privat mark och privata 
aktörers verksamhet.  
 
I tätorten Västerås så det viktigt att inte missgynna eller glömma 
klimatanpassning som gynnar den biologiska mångfalden. Träd och buskar som 
sammantaget blommar över en lång växtsäsong blir allt viktigare för insekterna 
och därmed fåglarna. Att röja buskar och snår uppdelat över flera år istället för 
allt på en gång i ett område innebär att både skugga och häckningsmöjligheter 
finns kontinuerligt. Viktigt att komma ihåg att flertalet av våra småfåglar, bofink, 
lövsångare, svarthätta osv, häckar marknära. Idag ser vi tyvärr att i samband med 
gallring av små skogsområden i staden så rensas klena träd och buskage bort helt. 
Det blir i princip ”sop rent” och bara träd kvar. Att anlägga blomrika ängar på en 
del av stadens grönområden är också en viktig åtgärd. Blomningen skall spridas ut 
över en lång period. 
 
Ett varmare och hetare klimat gör också perioder utan nederbörd blir extremt 
torra. Tillgången på vatten lokalt i områden för djur och insekter minskar då. Att 
tillskapa dammar som fångar upp nederbörd blir viktigt men i många områden 
kan behövas ”bäckar/ dammar” som fylls på t.ex. via uppsamlat regn från stora 
tak eller ren bevattning.   
 
Naturskyddsföreningen vill med detta svar peka på vikten av klimatanpassning för 
att minska påverkan lokalt på biologiska mångfalden av pågående 
klimatförändring. Det är inte bara åtgärder för att skydda det bebyggda samhället 
tekniskt och ekonomiskt som behövs. För 20 år sedan fatta riksdag och regering 
beslut om De Svenska Miljökvalitetsmålen. Idag har något mål uppfyllts, några 
områden ligger kvar oförändrade men de flesta områden har fortsatt att 
försämras. Sverige har inte förmått och viljan har saknats att utveckla samhället 
för människan i samklang med naturen.  
 
Det behövs naturligtvis en rad åtgärder för att ställa om samhället och vårt sätt att 
leva för att bromsa klimatförändringen. Vi måsteminska utsläppen av koldioxid. 
Satsningar på solceller, infrastruktur för elbilsladdning, hårdare prioritering och 
gynnande av gång/cykel-och kollektivtrafik är exempel för att bromsa 
klimatförändringen. Vi tolkar detta dokument som att ta fram åtgärder för att 
lindra det förändrade klimatets påverkan. 
 
I klimatanpassningsplanen står att den kan behövas ses över när nästa IPPC 
rapport om klimatpåverkan kommer år 2021. Naturskyddsföreningen menar att 
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planen oavsett detta måste bearbetas betydligt mer beträffande de areella 
näringarna och biologisk mångfald.  
 
Kommentar:  

Synpunkten tillmötesgås. Effekterna på naturmiljön till följd av ett förändrat 
klimat förtydligas och strategiska åtgärder för att minska påverkan lyfts fram.  
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§ 63 Dnr BN 2020/00153-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-
2023 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 

överlämnas till kommunstyrelsen.          

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har remitterat planen för yttrande och synpunkter ska 

lämnas senast 6 april. Alla synpunkter som kommer in under remisstiden 

kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Beslutet att 

anta planen tas av kommunfullmäktige. 

Handlingar som remitterats är Handlingsplanen, bilaga - PM om metod och 

genomförande för klimat och sårbarhetsanalys, bilaga - Klimatfaktorernas 

påverkan på systemtyper för Västerås samt en Excel fil med 

sammanställning av konsekvenser och åtgärder. 

Planen redovisar i inledande kapitel, fyra systemområden; 

 Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och kommunikation 

 Bebyggelse, byggnader och kulturmiljö, 

 Naturmiljö, areella näringar och turism 

 Människors hälsa, säkerhet och trygghet 

Till dessa kopplas klimatfaktorer (höga vattenstånd, höga flöden, skyfall, 

ökad nederbörd, värmebölja/höga temperaturer, ökad fuktighet, kraftig vind, 

storm, torka, minskad grundvattenbildning och åska). En beskrivning ges 

kring vilka delar av systemområdena som påverkas av respektive 

klimatfaktor.  

I kapitel därefter presenteras genomförda, pågående och förslag till åtgärder 

för att motverka konsekvenserna.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 

överlämnas till kommunstyrelsen.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Persson 
Epost: tomas.persson@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 
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Datum 

2020-03-11 
Diarienr 

BN 2020/00153- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås, 2020-2023 

Planen ger ett sammantaget intryck att staden har en god överblick över 

systemområden, klimatfaktorer, konsekvenser och relevanta åtgärder.  

 

Det omfattande materialet skulle dock kunna bli mer tillgängligt med en 

bearbetning vad gäller struktur, layout och språk.  Exempelvis kan en 

inledande sammanfattning ge läsaren en överblick och underlätta att för 

denne att ta till sig innehållet. Kapitel 7, Åtgärder skulle vinna på om det 

tydligare framgår vilka åtgärder som redan är beslutade/pågående, respektive 

vilka som nu föreslås i denna handlingsplan. Förvaltningen efterlyser vidare 

ökad tydlighet hur handlingsplanens åtgärder ska följas upp. 

 

Vad gäller föreslagna åtgärder som berör 

byggnadsnämnden/stadsbyggnadsförvaltningen vill förvaltningen framhålla 

följande; 

 

Sid 21, pågående åtgärder; 

 

 ”Inom ramen för pågående arbete med grönstrukturplanen bevaka 

forskning och tillämpa kunskap i stadens planer med avseende på 

naturmiljön och den biologiska mångfalden utifrån ett förändrat klimat” 

 

”Se över klimatanpassningsfrågor vid aktualiseringsprövning av Öp 2026.” 

 

Förslag till uppdaterad Grönstrukturplanen har varit utsänt för samråd och nu 

pågår en bearbetning inför beslut om fortsatt hantering. I planen tas tillvara 

generell och lokal kunskap om grönområdenas förmåga att hantera stora 

vattenmängder. Likaså värderas grönskans förmåga att bidra till svalka vid 

värmeböljor. I den strategiska grönplaneringen tillägnas löpande ny kunskap 

inom exempelvis ekosystemtjänster. 

 

Aktualiseringsprövningen av översiktsplanen Öp 2026 har genomförts under 

hösten och vintern och behandlas inom kort av kommunstyrelsen. 

Klimatförändringen lyfts i detta sammanhang fram som en av de viktigaste 

trenderna som framåt behöver behandlas inom den fysiska planeringen.  
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Sid 26, Tabell 4 Prioriterade åtgärder 

 

Klimatfrågan behöver få en tydlig roll att spela i den översiktliga 

planeringen. En ny översiktsplan kan bli ett viktigt verktyg för ge uppdaterad 

vägledning för anpassningar kan hanteras i planering och byggande. 

 

Bland prioriterade åtgärder bör föras in en punkt om vikten av att den 

genomförda skyfallskarteringen blir känd och relevant beaktad inom fysisk 

planering och bygglovhantering. Inledande möten har för detta, bokats in 

med Mälarenergi.  

 

Fortsatt diskussion bör föras vilka åtgärder som kan vara lämpliga i samband 

med bygglovhantering. I första hand handlar det om att överväga utvecklad 

rådgivning till sökande. Möjligheten att ställa krav regleras av plan- och 

bygglagen och Boverkets byggregler. Punkten som redovisar åtgärden 

”Säkerställa att påverkan på grundvatten beaktas i bygglov” behöver 

analyseras och eventuellt justeras. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer också att flera andra föreslagna 

åtgärder berör förvaltningens verksamhet.  
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§ 18 Dnr FN 2020/00044-1.7.1 

Beslut - Yttrande över handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås, 2020-2023 

Beslut 

Förslag till yttrande daterat 2020-03-05 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt handlingsplan för 

klimatanpassning i Västerås 2020-2023. Handlingsplanen omfattar ett flertal 

viktiga verksamheter där klimatanpassning är viktigt. Västerås Stad ansvarar 

bland annat för att det finns fungerande vatten- och avloppsanläggningar, 

energi- och avfallsanläggningar, räddningstjänst, skolor samt vård och 

omsorg.    

Handlingsplanen ska svara upp mot det övergripande målet, som anges i 

både Vision 2026 och Översiktsplan 2026, d.v.s. att Västerås ska vara 

attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt 

perspektiv. Agenda 2030 är en utgångspunkt för stadens hållbarhetsarbete. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-05 yttrat 

sig i ärendet.    

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till delegationen lämnat följande 

förslag till beslut:  

Förslag till yttrande daterat 2020-03-05 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Martin Karlsson 
Epost: martin.karlsson@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 
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Datum 

2020-03-05 
Diarienr 

FN 2020/00044- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås, 2020-2023 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit del av handlingsplan för 

klimatanpassning i Västerås 2020-2023 och ställer sig positiv till det utfall 

som handlingsplanen resulterar i; riskreduktion, framtagande av åtgärdsplan 

samt konsekvensanalys.  

Förvaltningen har medverkat vid framtagandet av vissa delar i remissen och 

har lämnat synpunkter inom ramen för detta arbete.  

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Martin Karlsson 
Epost: martin.karlsson@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen              
 

Fastighetsdelegationen 
 

 

Tjänsteutlåtande - Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 
i Västerås, 2020-2023 

Förslag till beslut 

Förslag till yttrande daterat 2020-03-05 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.         

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt handlingsplan för 

klimatanpassning i Västerås 2020-2023. Handlingsplanen omfattar ett flertal 

viktiga verksamheter där klimatanpassning är viktigt. Västerås Stad ansvarar 

bland annat för att det finns fungerande vatten- och avloppsanläggningar, 

energi- och avfallsanläggningar, räddningstjänst, skolor samt vård och 

omsorg.    

Handlingsplanen ska svara upp mot det övergripande målet, som anges i 

både Vision 2026 och Översiktsplan 2026, d.v.s. att Västerås ska vara 

attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt 

perspektiv. Agenda 2030 är en utgångspunkt för stadens hållbarhetsarbete. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-05 yttrat 

sig i ärendet.    

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

Hans Näslund 

Direktör     Martin Karlsson 

    Avdelningschef 
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§ 69 Dnr FSN 2020/00237-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över handlingsplan för 
klimatanpassning i Västerås, 2020-2023 
Beslut 
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2019-03-03, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.        
Ärendebeskrivning 
Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023” 
har pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för 
att begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har 
tagits fram av Stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag inom Västerås stad samt några externa aktörer. 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020 att skicka ut 
handlingsplanen på remiss. Remisstiden omfattar 8 veckor, 2020-02-17 till 
2020-04-13. Svaret ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 april. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 3 mars 2020 
lämnat följande förslag till beslut: 
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2019-03-03, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.        
Yrkanden 
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
Proposition 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag, 
med bifall från henne själv. Ordförande ställer förslaget under proposition 
och finner att förskolenämnden beslutar enligt det.  
Kopia till 
Kommunstyrelsen              
 
 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Linda Sporrong 
Epost: linda.sporrong@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 
1 (2) 

Datum 
2020-03-03 

Diarienr 
FSN 2020/00237- 1.7.1  

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-
2023 
Förskolenämnden uppfattar att förarbetet till planen är gott och att den som 
helhet kommer vara ett fungerande dokument. Analysarbetet i bilagan ger en 
god översikt av vad Västerås behöver arbeta med för att minska vår sårbarhet 
inför framtida klimatpåverkan. 
 
Anmärkningsvärt är att ordet barn inte omnämns i handlingsplanen trots att 
barnkonventionen gäller från och med 2020. Barnperspektivet ska tas i 
beaktande. Små barn och elever tillbringar stora delar av sin vakna tid på 
förskola respektive skola i bebyggd miljö. Hur vi klimatanpassar deras 
lärmiljöer blir därmed av stor vikt för deras välbefinnande. 
Förskolenämnden anser att det bör stå mer om hur växtlighet och naturmiljö 
kan minska temperaturhöjning i stadsmiljön. Enligt SMHI:s rapport Den 
gröna infrastrukturens roll för att klimatanpassa stadsmiljöer: värmeböljor, 
skyfall och omställning1 kan vi genom växtlighet undvika värmeöar i urbana 
miljöer. Placering och utformning av växtlighet och byggnader på 
förskolegårdar och skolgårdar har enorm påverkan på gårdens och 
fastighetens temperatur. Hårdgjorda ytor såsom asfalt och gummibeläggning 
ökar värmebelastningen och minskar dessutom infiltrationsmöjligheterna för 
regnvatten. 
 
Därför föreslår förskolenämnden ytterligare en åtgärd till handlingsplanen, 
där förskolegårdar används som en resurs i stadens arbete för 
klimatanpassning. Genom att plantera fler träd och mer växtlighet i 
förebyggande syfte på förskolegårdar undviks värmeöar i den bebyggda 
miljön. Växtlighet sänker inte bara temperaturen från solinstrålningen, utan 
ger samtidigt skydd mot för stark solstrålning som kan orsaka hudcancer på 
sikt.2 Gröna miljöer bidrar samtidigt till bättre psykisk och fysisk hälsa för 
alla invånare.3 Åtgärdsförslaget har ett tydligt samband med de redan 
föreslagna åtgärderna; Kartläggning av bebyggelse som riskerar att utveckla 

                                                      
1 
https://www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/2018/Gr%C3%B6n%20infrastruktur
konferens%207-8%20nov%202018/2018-11-
08%20Gr%C3%B6n%20infrastrukturs%20roll%20f%C3%B6r%20att%20klimatanpassa%20st
adsmilj%C3%B6er_slutversion.pdf 
2 Skrift från Länsstyrelserna och Strålsäkerhetsmyndigheten: Solskyddsfaktorer, Sju tips för 
säkrare lekplatser och friskare barn, Gullers Grupp/Anders Gunér 2009 
3 https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-med-naturen 
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höga temperaturer… (s.27) samt Utbildning i Folkhälsomyndighetens 
kunskapsstöd för åtgärder som minskat hälsoskadlig värme… (s.27) 
 
Förskolenämnden föreslår också att förskolegårdar ska planeras med en 
markanläggning som har en god infiltrationskapacitet för omhändertagande 
av stora vattenmängder vid skyfall, utan att göra avkall på tillgängligheten 
till lekytor för personer med funktionsvariationer. 
 
Åtgärden som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för  
Säkerställa att frågor om klimatanpassning tas upp i kommunens 
skolverksamhet, t.ex. genom framtagna spel och utifrån framtagna 
informationsunderlag. föreslår förskolenämnden att omformulera till:  
Säkerhetsställa att frågor om klimatanpassning tas upp i kommunens 
skolverksamhet. 
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§ 63 Dnr GSN 2020/00502-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över "Handlingsplan för 
klimatanpassning i Västerås 2020-2023" 

Beslut 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterad 2020-03-03, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020 - 2023” 

har pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för 

att begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har 

tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar 

och bolag inom Västerås stad samt några externa aktörer. 

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-2023 har remitterats till 

bland annat grundskolenämnden för yttrande. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 april 2020.      

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterar den 3 mars 

2020 lämnat följande förslag till beslut: 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterad 2020-03-03, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 

yrkandet, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Linda Sporrong 
Epost: linda.sporrong@vasteras.se 

YTTRANDE 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över Handlingsplan för 
klimatanpassning i Västerås 2020-2023 

Grundskolenämnden uppfattar att förarbetet till planen är gott och att den 

som helhet kommer vara ett fungerande dokument. Analysarbetet i bilagan 

ger en god översikt av vad Västerås behöver arbeta med för att minska vår 

sårbarhet inför framtida klimatpåverkan.  

Anmärkningsvärt är att ordet barn inte omnämns i handlingsplanen trots att 

barnkonventionen gäller från och med 2020. Barnperspektivet ska tas i 

beaktande. Små barn och elever tillbringar stora delar av sin vakna tid på 

förskola respektive skola i bebyggd miljö. Hur vi klimatanpassar deras 

lärmiljöer blir därmed av stor vikt för deras välbefinnande. 

Grundskolenämnden anser att det bör stå mer om hur växtlighet och 

naturmiljö kan minska temperaturhöjning i stadsmiljön. Enligt SMHI:s 

rapport Den gröna infrastrukturens roll för att klimatanpassa stadsmiljöer: 

värmeböljor, skyfall och omställning
1
 kan vi genom växtlighet undvika 

värmeöar i urbana miljöer. Placering och utformning av växtlighet och 

byggnader på förskolegårdar och skolgårdar har enorm påverkan på gårdens 

och fastighetens temperatur. Hårdgjorda ytor såsom asfalt och 

gummibeläggning ökar värmebelastningen och minskar dessutom 

infiltrationsmöjligheterna för regnvatten. 

Därför föreslår grundskolenämnden ytterligare en åtgärd till 

handlingsplanen, där skolgårdar används som en resurs i stadens arbete för 

klimatanpassning. Genom att plantera fler träd och mer växtlighet i 

förebyggande syfte på skolgårdar undviks värmeöar i den bebyggda miljön. 

Växtlighet sänker inte bara temperaturen från solinstrålningen, utan ger 

samtidigt skydd mot för stark solstrålning som kan orsaka hudcancer på 

sikt.
2
 Gröna miljöer bidrar samtidigt till bättre psykisk och fysisk hälsa för 

alla invånare.
3
 Åtgärdsförslaget har ett tydligt samband med de redan 

föreslagna åtgärderna; Kartläggning av bebyggelse som riskerar att utveckla 

höga temperaturer… (s.27) samt Utbildning i Folkhälsomyndighetens 

kunskapsstöd för åtgärder som minskat hälsoskadlig värme… (s.27) 

                                                      
1
 

https://www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/2018/Gr%C3%B6n%20infrastruktur
konferens%207-8%20nov%202018/2018-11-
08%20Gr%C3%B6n%20infrastrukturs%20roll%20f%C3%B6r%20att%20klimatanpassa%20st
adsmilj%C3%B6er_slutversion.pdf 
2
 Skrift från Länsstyrelserna och Strålsäkerhetsmyndigheten: Solskyddsfaktorer, Sju tips för 

säkrare lekplatser och friskare barn, Gullers Grupp/Anders Gunér 2009 
3
 https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-med-naturen 
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Grundskolenämnden föreslår också att skolgårdar ska planeras med en 

markanläggning som har en god infiltrationskapacitet för omhändertagande 

av stora vattenmängder vid skyfall, utan att göra avkall på tillgängligheten 

till lekytor för personer med funktionsvariationer. 

Åtgärden som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för, det vill säga: 

Säkerställa att frågor om klimatanpassning tas upp i kommunens 

skolverksamhet, t.ex. genom framtagna spel och utifrån framtagna 

informationsunderlag föreslås omformuleras till: Säkerhetsställa att frågor 

om klimatanpassning tas upp i kommunens skolverksamhet. 
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§ 33 Dnr MOKN 2020/00023-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-
2023 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.       

Ärendebeskrivning 

Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023” 

har pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för 

att begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har 

tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar 

och bolag inom Västerås stad samt några externa aktörer. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020 att skicka ut 

handlingsplanen på remiss. Remisstiden pågår fram till den 13 april 2020.      

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut   

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se              

 

 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Marianne Lidman Hägnesten  
Epost: marianne.lidman.hagnesten@vasteras.se 
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MOKN 2020/00023- 1.7.1  

  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsen@vasteras.se              
 

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Yttrande - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås  
2020-2023 (kommunstyrelsens diarienummer KS 2019/02307) 

Förslag till beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.       

 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023” 

har pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för 

att begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har 

tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar 

och bolag inom Västerås stad samt några externa aktörer. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020 att skicka ut 

handlingsplanen på remiss. Remisstiden pågår fram till den 13 april 2020.      

Synpunkter 

Att ha en handlingsplan för klimatanpassning är en viktig fråga för staden. 

Fler åtgärder kan behöva genomföras för att säkra såväl tekniska 

försörjningssystem som människors hälsa vid förändrat klimat. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen konstaterar att ett grundligt arbete har genomförts 

för att identifiera konsekvenserna av olika klimatfaktorers påverkan på olika 

delar av samhället. Det finns dock en fara i att utgå från Västerås 

systemtyper då man riskerar att missa att klimatfaktorer kan påverka flera 

system. 

I handlingsplanen har en målbild tagits fram som innebär att Västerås 

kommun är anpassad för de kommande klimatförändringarna som förväntas 

2050 så att invånarna kan känna sig trygga och säkra. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen undrar om inte tidsperspektivet är alltför snävt 

med tanke på att stora kostsamma investeringar kan behöva genomföras 

inför ett förändrat klimat. Åtminstone bör också ett längre perspektiv beaktas 

i framtida planering. Vilka åtgärder kan exempelvis behöva göras för att 

möta tänkbara klimatförändringar år 2100? 

En allmän redaktionell synpunkt är att tabellernas rubriker har svart text på 

mörkblå botten vilket inte går att läsa vid utskrift. 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2020-03-19 
Diarienr 

MOKN 2020/00023- 
1.7.1  

Sida 

2 (3) 

 

 

Sidan 6, tredje stycket. Mot slutet av stycket står det att 

”Temperaturrelaterade dödsfall förväntas öka liksom besvär från astma och 

allergier.” Förvaltningen vill påtala att det även finns ett indirekt samband 

mellan höga temperaturer och ökade halter av luftföroreningar.  

Exempelvis är inversion ett fenomen som ofta uppstår på varmare 

breddgrader, där det bildas smog som ligger som ett lock över staden. I 

Sverige är det vanligare på vintern. Med ett varmare klimat är det inte 

uteslutet att vi kan få väldigt varma dagar och svalare nätter med inversion 

som följd. Ett annat exempel är att långvarig hög temperatur skapar en torr 

miljö med både ökning av partikelhalter och marknära ozon. Samtliga 

luftföroreningar bidrar också till en ökning av luftvägssjukdomar som astma 

och allergier samt hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Sidan 14, punkt 5.2.1. Även Region Västmanland bör vara med i 

analysarbetet. 

 

Sidan 15. Handlingsplanen ska gälla i mindre än fyra år. Denna 

planeringshorisont är relativt kort. Ofta är det samma bemanning som ska 

arbeta med de konkreta åtgärderna som ska ta fram förslag på nya åtgärder. 

Ett bättre alternativ vore att ha en längre planeringsperiod men att man 

istället gör en omvärldsanalys varje år. På det sättet kan man enklare ta fram 

nya åtgärder och ta bort de åtgärder som redan är genomförda eller av annat 

skäl utgår. En total revidering kräver ofta nästan lika mycket administration 

som att ta fram en helt ny plan. 

 

Sidan 16, kapitel 6. Förvaltningen anser att kapitlet är svårläst då fokus är på 

klimatfaktorernas påverkan på systemtyper istället för på konsekvenserna. 

 

Sidan 17, tabell 1. Även skogsbruk bör ingå under torka med tanke på risken 

för skogsbränder. Föroreningsspridning påverkas förutom av ökad nederbörd 

även av skyfall och höga vattenstånd och höga flöden. 

 

Sidan 18, figur 2.  Under staplarna anges fyra systemområden som beskrivs 

tidigare i kapitlet, under 6.1. Eftersom texten är förkortad bör det förtydligas. 

 

Sidan 26, tabell 4, Prioriterade åtgärder. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen föreslås vara ansvarig för två åtgärder. Den första 

handlar om att ”utreda ansvarsfördelning för att säkerställa 

klimatanpassningsarbete kopplat till grundvatten”. Förvaltningen anser att 

åtgärden är otydlig. Handlar det om kommunala, enskilda eller samfällda 

vattentäkter eller om grundvattenförekomster i allmänhet? Den andra 

åtgärden handlar om att ”utreda och stämma av vilka klimatrelaterade risker 

och konsekvenser som beaktas i yt- och grundvattenplanen.”. Eftersom det är 

teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) som ansvarar för yt- och 

grundvattenplanen anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att denna fråga 

bör utredas av TFF. 
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Bilaga 3, Klimatfaktorernas påverkan på systemtyper för Västerås bör ses 

över, bland annat vad gäller ansvar. Det finns risk för att man med 

systemtyperna som utgångspunkt tappar bort klimatfaktorer och deras 

konsekvenser. Ett exempel på detta är snölast på tak, där man skriver att 

snömängderna kommer att minska vilket innebär mindre belastning på 

takkonstruktioner. Samtidigt beskrivs att kraftiga skyfall ökar. Om kraftiga 

regn- och snöfall kommer att bli en vanligare vädertyp kan det leda till stora 

belastningar på tak. 

Förvaltningen saknar också en beskrivning av vilka konsekvenser dagens 

ökade användning av konstmaterial på exempelvis förskolors gårdar medför. 

Naturmaterial samt gräs, buskar och träd i stadsmiljön medför väsentligt 

sänkta temperaturer jämfört med om man använder konstmaterial. Växtlighet 

tar också upp regnvatten. 

 

Bilaga till nämnden 

Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2023 

 



 
 

2  
Remiss handlingsplan klimatanpassning 2020-2023_d2BJ  

 
 

 
Västerås 2020-05-08 

 

 

Västerås stad  

Kommunstyrelsen 

E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se   

 

 

Remissvar: Handlingsplan för klimatanpassning 2020 – 2023, KS 2019/02307-1.3 
 

Naturskyddsföreningen har tagit del av handlingsplanen och ber att få lämna följande 

synpunkter. Tyvärr kunde vi inte hålla den satta remisstiden men hoppas att våra synpunkter 

ändå kan ha något värde för fortsatt arbete med planen.  

Vi har valt att kommentera systemtypen Naturmiljö, areella näringar och turism. 

Naturskyddsföreningen tycker att under flik 3c Naturmiljö utförda åtgärder är det väldigt 

magert när det gäller att vara proaktiva mot klimatförändringarna. Det är ju noll (i stort sett) 

där som ska "jobba" mot klimatförändringarna i det som händer i naturen. Två rader totalt på 

den fliken. Hotet mot den biologiska mångfalden måste dessutom behandlas mer parallellt 

med klimatförändringarna. Det lyfts fram att växtsäsongen blir längre vilket blir ekonomiskt 

lönsamt men totalt sett med förlust av biologisk mångfald så kan det långsiktigt bli en mycket 

allvarlig utveckling. Jordbruk och skogsbruk måste förändras och utvecklas så att förlusten av 

biologisk mångfald hejdas och på sikt fås en ökad biologisk mångfald.  

 

Man talar allmänt om två riktigt stora hot mot framtiden klimatets förändring och förlust av 

biologisk mångfald. Påverkan av klimatets förändring med ökande temperatur, skyfall, 

stormar, torka etc. analyseras ingående utom för naturmiljö och areella näringar. Den ökande 

medeltemperaturen gör att växtsäsongen ökar med framförallt tidigare vår och hetare somrar.  

Vi saknar en ingående analys av hur detta slår mot naturen och biologisk mångfald. Tidigare 

blomning kan göra att pollinerande insekter missar viktig tid om de inte hinner/ kan ändra sin 

livscykel motsvarande. Om flyttfåglar inte kan/ hinner ändra sitt beteende och tidigarelägga 

sin ankomst så kan deras födotillgång komma i otakt med behovet av mat till ungarna. Det 

måste till ett klimatanpassningsasarbete för att stötta/ rädda den biologiska mångfalden.  

 

Jordbruket och skogsbruket måste ändra sitt produktionssätt. Forskning och utvärdering visar 

tydligt att övergång till ekologiskt jordbruk gynnar den biologiska mångfalden. Förändring till 

mer fleråriga växtslag ökar jordbrukets roll som kolsänka. Skogsbruket måste påbörja en 

övergång från trakthyggesbruk till kontinuitetsbruk för att bromsa jorderosionen och skydda 

växter och djur. Det rådande trakthyggesbruket är den enskilt största orsaken till utarmning av 

biologisk mångfald. Västerås kommunen bör snarast övergå till kontinuitetsskogsbruk.  

 

I tätorten Västerås så det viktigt att inte missgynna eller glömma klimatanpassning som 

gynnar den biologiska mångfalden. Träd och buskar som sammantaget blommar över en lång 

växtsäsong blir allt viktigare för insekterna och därmed fåglarna. Att röja buskar och snår 

uppdelat över flera år istället för allt på en gång i ett område innebär att både skugga och 

häckningsmöjligheter finns kontinuerligt. Viktigt att komma ihåg att flertalet av våra 
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småfåglar, bofink, lövsångare, svarthätta osv, häckar marknära. Idag ser vi tyvärr att i 

samband med gallring av små skogsområden i staden så rensas klena träd och buskage bort 

helt. Det blir i princip ”sop rent” och bara träd kvar. Att anlägga blomrika ängar på en del av 

stadens grönområden är också en viktig åtgärd. Blomningen skall spridas ut över en lång 

period.  

Ett varmare och hetare klimat gör också perioder utan nederbörd blir extremt torra. Tillgången 

på vatten lokalt i områden för djur och insekter minskar då. Att tillskapa dammar som fångar 

upp nederbörd blir viktigt men i många områden kan behövas ”bäckar/ dammar” som fylls på 

t.ex. via uppsamlat regn från stora tak eller ren bevattning.   

 

Naturskyddsföreningen vill med detta svar peka på vikten av klimatanpassning för att minska 

påverkan lokalt på biologiska mångfalden av pågående klimatförändring. Det är inte bara 

åtgärder för att skydda det bebyggda samhället tekniskt och ekonomiskt som behövs. För 20 

år sedan fatta riksdag och regering beslut om De Svenska Miljökvalitetsmålen. Idag har något 

mål uppfyllts, några områden ligger kvar oförändrade men de flesta områden har fortsatt att 

försämras. Sverige har inte förmått och viljan har saknats att utveckla samhället för 

människan i samklang med naturen.  

 

Det behövs naturligtvis en rad åtgärder för att ställa om samhället och vårt sätt att leva för att 

bromsa klimatförändringen. Vi måsteminska utsläppen av koldioxid. Satsningar på solceller, 

infrastruktur för elbilsladdning, hårdare prioritering och gynnande av gång/cykel-och 

kollektivtrafik är exempel för att bromsa klimatförändringen. Vi tolkar detta dokument som 

att ta fram åtgärder för att lindra det förändrade klimatets påverkan. 

 

I klimatanpassningsplanen står att den kan behövas ses över när nästa IPPC rapport om 

klimatpåverkan kommer år 2021. Naturskyddsföreningen menar att planen oavsett detta måste 

bearbetas betydligt mer beträffande de areella näringarna och biologisk mångfald.  

 

 

 

För Naturskyddsföreningen i Västerås  

Med vänlig hälsning  

Bengt Jönsson, (ordf.)     

070–2904020    

Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
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§ 60 Dnr NF 2020/00045-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-
2023 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner yttrandet och 

översänder det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Inriktningen för stadens planering är att befolkningen ökar till 230 000 

invånare 2030.   

Samtidigt behöver staden anpassa sig till de klimatförändringar som inte kan 

förhindras i framtiden. Konsekvenserna av klimatförändringarna kan 

innebära stora skadekostnader det inte vidtas tillräckliga åtgärder.  Utifrån 

detta behöver effekterna av klimatförändringarna beaktas inom den fysiska 

planeringen och utbyggnaden av infrastruktur som annars kan vara svåra att 

rätta till om man inte tar höjd för att de fysiska förutsättningarna kan 

förändras.   

Syftet med handlingsplanen är att sammanställa de åtgärder staden måsta 

vidta för att uppfylla målbilden 2050 samt säkerställa genomförandet.  

Yttrande 

Klimatförändringarna har stor påverkan på välbefinnandet för de målgrupper 

som återfinns inom nämndens ansvarsområden. Utifrån detta påverkas även 

innehållet i de insatser som ges till enskilda. Och självfallet får 

förändringarna återverkningar på medarbetarnas arbetssituation.  

Som exempel på åtgärder, som vidtas utifrån ett förändrat klimat, har staden 

tillsammans med regionen tagit fram en handlingsplan vid värmebölja/höga 

temperaturer.  I planeringsunderlagen för byggande av särskilda boenden 

beaktas exempelvis, geografiskt läge, kyla, nödvattenpåkoppling och 

reservkraft.   

Förvaltningen anser att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen, inte 

minst gällande exempelvis transportvägar, utbildningar för berörd personal 

och fjärrkyla är adekvata. Nämnden vill i sammanhanget betona vikten av en 

driftsäker elförsörjning då verksamheterna är sårbara för elavbrott 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
Karin Bodlund 
Epost: karin.bodlund@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen              
 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-
2023 

Förslag till beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner yttrandet och 

översänder det till kommunstyrelsen.         

 

Ärendebeskrivning 

Inriktningen för stadens planering är att befolkningen ökar till 230 000 

invånare 2030.   

Samtidigt behöver staden anpassa sig till de klimatförändringar som inte kan 

förhindras i framtiden. Konsekvenserna av klimatförändringarna kan 

innebära stora skadekostnader det inte vidtas tillräckliga åtgärder.  Utifrån 

detta behöver effekterna av klimatförändringarna beaktas inom den fysiska 

planeringen och utbyggnaden av infrastruktur som annars kan vara svåra att 

rätta till om man inte tar höjd för att de fysiska förutsättningarna kan 

förändras.   

Syftet med handlingsplanen är att sammanställa de åtgärder staden måsta 

vidta för att uppfylla målbilden 2050 samt säkerställa genomförandet.  

 

Yttrande 

Klimatförändringarna har stor påverkan på välbefinnandet för de målgrupper 

som återfinns inom nämndens ansvarsområden. Utifrån detta påverkas även 

innehållet i de insatser som ges till enskilda. Och självfallet får 

förändringarna återverkningar på medarbetarnas arbetssituation.  

 

Som exempel på åtgärder, som vidtas utifrån ett förändrat klimat, har staden 

tillsammans med regionen tagit fram en handlingsplan vid värmebölja/höga 

temperaturer.  I planeringsunderlagen för byggande av särskilda boenden 

beaktas exempelvis, geografiskt läge, kyla, nödvattenpåkoppling och 

reservkraft.   

 

Förvaltningen anser att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen, inte 

minst gällande exempelvis transportvägar, utbildningar för berörd personal 

och fjärrkyla är adekvata. Nämnden vill i sammanhanget betona vikten av en 

driftsäker elförsörjning då verksamheterna är sårbara för elavbrott 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 2020-03-24 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr NIF 2020/00049-1.7.1 

Beslut- Remiss Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 
2020-2023 

Beslut 

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2020-03-

02 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanen för klimatanpassning har tagits fram av 

Stadsledningsförvaltningen i samverkan med i huvudsak berörda 

förvaltningar och bolag inom Västerås stad. 

Västerås stads roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där 

klimatanpassning är viktigt. Staden ansvarar bland annat för att det finns 

fungerande vatten- och avloppsanläggningar, energi- och 

avfallsanläggningar, räddningstjänst, skolor samt vård och omsorg.  

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Spets 
Epost: karin.spets@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remis Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 
2020-2023 

Bakgrund 

Handlingsplanen för klimatanpassning har tagits fram av 

Stadsledningsförvaltningen i samverkan med i huvudsak berörda 

förvaltningar och bolag inom Västerås stad. 

Västerås stads roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där 

klimatanpassning är viktigt. Staden ansvarar bland annat för att det finns 

fungerande vatten- och avloppsanläggningar, energi- och 

avfallsanläggningar, räddningstjänst, skolor samt vård och omsorg. 

Yttrande 

Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande tycker att idrott saknas i 

handlingsplanenens systemområden, sidan 17 rubrik Naturmiljö, areella 

näringar och turism, här finns friluftsliv med och nämnden skulle vilja lägga 

till idrott. 

På sidan 17 i tabellen anser nämnden för idrott-, fritid och förebyggande att 

det saknas idrott och friluftsliv i anslutning till flera av klimatfaktorerna. 

 Höga vattenstånd, höga flöden – Denna klimatfaktor påverkar 

friluftslivet utifrån de fritidsbåtshamnanläggningarna som finns i 

Västerås stad. De anläggningar som finns, bland annat pirer och 

strandpromenader, kan vid höga flöden påverkas och undermineras. 

Båtbryggor kan översvämmas och behöver stängas av. 

Friluftsbad kan påverkas utifrån att höga flöden kan förändra 

strandlinjen. Bryggor finns även vid dessa platser. 

 Skyfall – Denna klimatfaktor kan påverka idrotts- och friluftslivet 

utifrån att delar av motionsspårens beläggning kan spolas bort. 

Konstfrusna isytor kan vintertid påverkas. Även andra 

idrottsanläggningar kan påverkas av skyfall. 

 Ökad nederbörd – Idrottsplatser och motionsspår. En ökad nederbörd 

kommer att påverka idrottsplatser t ex genom att områdena blir 

blötare och anläggningarna kan inte användas i samma utsträckning 

som idag. Det kan innebära större driftkostnader och ökade 

investeringar.  

Mer snömängder kan innebära bättre förutsättningar för skidåkning. 

 Värmebölja/höga temperaturer, ökad fuktighet – Höga temperaturer 

innebär påverkan på skogsområden som finns i anslutning till 
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motionsspår genom t ex ökade angrepp av skadeinsekter. 

Låga flöden kan innebära lägre vattenstånd i Mälaren vilket innebär 

att fritidsbåtshamnarna inte kan ta emot alla båtar längre utifrån deras 

djupgående, kan innebära höga investeringskostnader. 

Högre temperaturer kan ge ökad algblomning vilket påverkar 

friluftsbaden. Positiva kan vara längre badsäsong. 

 Kraftig vind, storm – kan innebära stora risker för vindfällen av träd i 

motionsspår, MTB spår, vandringsleder och ridspår. I motionsspår är 

det redan idag ökade problem pga klimatförändring, som har gett 

ökade angrepp av granbarkborre vilket gör att fler träd än vid tidigare 

stormar faller över spåren vilket medför ökad personfara och ofta 

även att belysningen skadas vilket ger stora kostnader för 

reparationer på grund av vindfällen och även ökade kostnader för 

förebyggande avverkning. 

 Torka, minskad grundvattenbildning - Torka kan påverka gräsplaner 

och andra idrottsytor. Torka kan innebär ökad brandrisk i 

friluftsområden där vi idag har grillplatser. 

På sidan 18 och 19 beskrivs konsekvenser och då Nämnden för idrott-, fritid- 

och förebyggande saknar delar i systemområdet är det svårt att bedöma om 

konsekvenserna stämmer för systemområdena. 

Utifrån att Nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande saknar delar i 

systemområdet saknas dessa även i tabellerna under kapitel 7 och i bilaga 3. 

Nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande saknar att ordet barn inte 

omnämns i handlingsplanen trots att barnkonventionen gäller från och med 

2020. Barnperspektivet ska tas i beaktande. Små barn och elever tillbringar 

stora delar av sin vakna tid i miljöer som staden ansvarar för.  

Nämnden för idrott fritid och förebyggande anser att det bör stå mer om hur 

växtlighet och naturmiljö kan minska temperaturhöjning i stadsmiljön. Enligt 

SMHI:s rapport ”Den gröna infrastrukturens roll för att klimatanpassa 

stadsmiljöer: värmeböljor, skyfall och omställning” kan vi genom växtlighet 

undvika värmeöar i urbana miljöer. Placering och utformning av växtlighet 

och byggnader har enorm påverkan på gårdens och fastighetens temperatur. 

Hårdgjorda ytor såsom asfalt och gummibeläggning ökar värmebelastningen 

och minskar dessutom infiltrationsmöjligheterna för regnvatten. 

Därför föreslår nämnden för idrott, fritid och förebyggande ytterligare en 

åtgärd till handlingsplanen, där ytor som används för fritids-, frilufts- och 

idrottsaktiviteter används som en resurs i stadens arbete för 

klimatanpassning. Genom att plantera fler träd och mer växtlighet i 

förebyggande syfte på dessa ytor undviks värmeöar i den bebyggda miljön. 

Växtlighet sänker inte bara temperaturen från solinstrålningen, utan ger 

samtidigt skydd mot för stark solstrålning som kan orsaka hudcancer på sikt. 

Gröna miljöer bidrar samtidigt till bättre psykisk och fysisk hälsa för alla 

invånare. Åtgärdsförslaget har ett tydligt samband med de redan föreslagna 

åtgärderna; ”Kartläggning av bebyggelse som riskerar att utveckla höga 

temperaturer…” (s.27) samt ”Utbildning i Folkhälsomyndighetens 

kunskapsstöd för åtgärder som minskat hälsoskadlig värme…” (s.27)  
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande föreslår också att ytor som 

används för fritids-, frilufts- och idrottsaktiviteter ska planeras med en 

markanläggning som har en god infiltrationskapacitet för omhändertagande 

av stora vattenmängder vid skyfall, utan att göra avkall på tillgängligheten 

för personer med funktionsvariationer. 

Med beaktande av ovan är Nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande 

positiva till handlingsplanen. 
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§ 43 Dnr KDNS 2020/00125-1.7.1 

Yttrande - Remiss av handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås 

Beslut 

Kommundelsnämnden har inget att erinra gällande förslaget till 

handlingsplan för klimatanpassning i Västerås.  

Ärendebeskrivning 

Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023” 

har pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för 

att begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har 

tagits fram av Stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar 

och bolag inom Västerås stad samt några externa aktörer.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr TN 2020/00143-1.7.1 

Beslut - Yttrande över handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås, 2020-2023 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.    

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till Handlingsplan 

för klimatanpassning 2020-2023 på remiss. Handlingsplanen beskriver hur 

Västerås behöver fortsatt anpassas till de klimatförändringar vi redan märker 

av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatförändringen 

berör många verksamheter och särskilt påverkas sektorer som fysisk 

planering och utbyggnaden av samhällets infrastruktur. Handlingsplanen 

innehåller åtgärder som syftar till att öka kommunens robusthet mot samtida 

och framtida klimatpåverkan utifrån de sårbarheter som finns i kommunen.        

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till arbetsutskottet lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.       

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se              

 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2020-03-30 
Diarienr 

TN 2020/00143- 1.7.1  

  

 

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
 

Tekniska nämnden 

 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-
2023 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.       

 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till Handlingsplan 

för klimatanpassning 2020-2023 på remiss. Handlingsplanen beskriver hur 

Västerås behöver fortsatt anpassas till de klimatförändringar vi redan märker 

av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatförändringen 

berör många verksamheter och särskilt påverkas sektorer som fysisk 

planering och utbyggnaden av samhällets infrastruktur. Handlingsplanen 

innehåller åtgärder som syftar till att öka kommunens robusthet mot samtida 

och framtida klimatpåverkan utifrån de sårbarheter som finns i kommunen.        

Tjänstemannayttrande 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på att staden har en aktuell 

klimatanpassningsplan då flera av förvaltningens områden är känsliga för 

effekterna av klimatförändringar. Förvaltningen önskar dock att 

handlingsplanen i större omfattning skulle hantera hur detta ska ske inom 

områdena fysisk planering och naturfrågor. Gällande teknisk infrastruktur är 

handlingsplanen relativt detaljerad men när det gäller de gröna frågorna som 

rör naturmiljö samt frågor som rör fysisk planering är handlingsplanens 

åtgärder på en övergripande nivå och handlar till stor del om den nya 

grönstrukturplanen och översiktsplanen. 

 

Ekosystemtjänster saknas 

De gröna och blå värdena intar en central roll i klimatanpassningen. Det är 

visat att gröna ytor, inte minst träd, har hälsofördelar och ger nytta i form av 

ekosystemtjänster, vilka kan skapa kostnadseffektiva lösningar för en 

klimatanpassning.  ”Att stärka urbana ekosystem och utveckla 

ekosystemtjänster är därför avgörande för att skapa hållbara städer och 

samhällen, både nu och i en föränderlig framtid” skriver Boverket som 

anger vidare att ”regnbäddar och andra dagvattensystem är exempel på 

lösningar som ger ekosystemtjänster som reducerar, fördröjer och renar 

dagvatten. Träd och vattenhållande mark motverkar höga temperaturer vid 

till exempel värmeböljor”. ( https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/)  
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Mot denna bakgrund efterlyser förvaltningen därför en ökad tydlighet och 

prioritering om dessa frågor i handlingsplanen. Särskilt vad gäller de gröna 

värdena är dessa relevanta för alla fem systemområdena, men nu får man lätt 

intrycket att det främst gäller område 3 Naturmiljö, areella näringar och 

turism.  

 

Naturvärden och biologisk mångfald 

Handlingsplanen hänvisar till dokumentet ”Klimatanpassning i fysisk 

planering – Vägledning från länsstyrelserna” (2012). Handlingsplanen tar 

trots det inte med många av de effekter på naturmiljön som beskrivs i 

handledningen.  I länsstyrelsens vägledning framhålls hur alla de 

klimatfaktorer som man tar i beaktande har påverkan på biologisk mångfald 

och naturmiljö. I tabell 1 i Handlingsplanen (s. 17), är det trots detta endast 

ökad nederbörd som pekas ut som någonting som påverkar naturmiljön. 

Under naturmiljö i Bilaga 3 återfinns skrivningen ”Den biologiska 

mångfalden kan påverkas både positivt och negativt”. Vi ställer oss frågande 

till detta påstående som bör utvecklas ytterligare för att stå med i 

handlingsplanen. I Länsstyrelsens handledning från 2012 finns en rad 

åtgärder listade, för att skydda naturvärden från effekter av 

klimatförändringar. Flera av dessa skulle kunna tas med i handlingsplanen, 

vilket förvaltningen ser som önskvärt. 

 

Övriga synpunkter 

 För åtgärden ”Genomföra skyfallsåtgärder på fyra platserna 

Hästhovsgatan viadukten under järnvägen, E18 vid Korsängsmotet, 

Björnövägen vid Navet, Pilgatan viadukten under järnvägen” finns 

en post för att åtgärda risker med skyfallsregn med 

fördröjningsmagasin i tekniska nämndens investeringsplan 2021-

2025. Fortsatt planering sker i samverkan med stadsledningskontoret 

och Mälarenergi.  

 Under rubriken Koppling till styrdokument, policys och planer 

saknar förvaltningen Grönstrukturplanen, Handlingsplan för Västerås 

parker och Handlingsplan för stadsträd.  

 På sidan 7 står om tillsyn, samt miljöskydd och naturvård i samma 

stycke. Detta är mycket vagt. Västerås har exempelvis i nuläget inga 

kommunala naturreservat, varför vi inte har någon tillsyn när det 

gäller naturåtgärder.  

 

 

 

Hans Näslund  Linnea Viklund 

Direktör   Enhetschef 



 

Remissvar Handlingsplan för 

klimatanpassning 

 

Handlingsplanen behandlar klimatfaktorer samt bedömer och klassificerar 

konsekvenser på ett djupgående sätt. Vi i Centerpartiet vill uppmärksamma 

några områden med följande kommentarer och tillägg: 

  

● Stora regnmängder under lång tid i Svartåns avrinningsområde, i 

sämsta fall kombinerat med ett dammbrott uppströms, skulle kunna 

medföra stora flöden i ån genom centrum. Partiet uppströms om 

Storbron blir då en trång passage som avslutas med den ännu trängre 

vid Storbron. Det bör tas hänsyn till konsekvenserna av ett sådant 

scenario. 

 

● För några månader sedan var industritippen i Skultuna hotad vid det 

höga flöde som var då. Svartåns flöden bör studeras även för detta. 

För Centerpartiet Västerås 

Carl Björklund 

Ulf Jansson 

genom Victoria Barrsäter, politisk sekreterare, 

victoria.barrsater@centerpartiet.se 

Västerås 13 april, 2020 
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§ 75 Dnr UAN 2020/00242-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över "Handlingsplan för 
klimatanpassning i Västerås 2020-2023" 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterad 2020-03-04, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Arbetet med ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020 - 2023” 

har pågått under 2019. I planen har åtgärder tagits fram och prioriterats för 

att begränsa kommunens sårbarhet för framtida klimatpåverkan. Planen har 

tagits fram av stadsledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar 

och bolag inom Västerås stad samt några externa aktörer. 

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-2023 har remitterats till 

bland annat utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Yttrandet 

ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 april 2020.       

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 

2020 lämnat följande förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterad 2020-03-04, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Jonas Larsson (M) yrkar att andra stycket, vilket börjar med 

"Anmärkningsvärt är att", stryks ur yttrandet. 

 

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels enligt Jonas 

Larsson (M) yrkande, dels förvaltningens förslag till beslut, med bifall från 

Markus Lindgren (MP). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de 

två förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och 

genomförs. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Linda Sporrong 
Epost: linda.sporrong@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över ”Handlingsplan för 
klimatanpassning i Västerås 2020-2023” 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden uppfattar att förarbetet till planen 

är gott och att den som helhet kommer vara ett fungerande dokument. 

Analysarbetet i bilagan ger en god översikt av vad Västerås behöver arbeta 

med för att minska vår sårbarhet inför framtida klimatpåverkan.  

Anmärkningsvärt är att ordet barn inte omnämns i handlingsplanen trots att 

barnkonventionen gäller från och med 2020. Barnperspektivet ska tas i 

beaktande. Små barn och elever tillbringar stora delar av sin vakna tid på 

förskola respektive skola i bebyggd miljö. Hur vi klimatanpassar deras 

lärmiljöer blir därmed av stor vikt för deras välbefinnande. 

Nämnden anser att det bör stå mer om hur växtlighet och naturmiljö kan 

minska temperaturhöjning i stadsmiljön. Enligt SMHI:s rapport Den gröna 

infrastrukturens roll för att klimatanpassa stadsmiljöer: värmeböljor, skyfall 

och omställning
1
 kan vi genom växtlighet undvika värmeöar i urbana 

miljöer. Placering och utformning av växtlighet och byggnader på 

förskolegårdar och skolgårdar har enorm påverkan på gårdens och 

fastighetens temperatur. Hårdgjorda ytor såsom asfalt och gummibeläggning 

ökar värmebelastningen och minskar dessutom infiltrationsmöjligheterna för 

regnvatten. 

Därför föreslår utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ytterligare en åtgärd 

till handlingsplanen, där skolgårdar används som en resurs i stadens arbete 

för klimatanpassning. Genom att plantera fler träd och mer växtlighet i 

förebyggande syfte på skolgårdar undviks värmeöar i den bebyggda miljön. 

Växtlighet sänker inte bara temperaturen från solinstrålningen, utan ger 

samtidigt skydd mot för stark solstrålning som kan orsaka hudcancer på 

sikt.
2
 Gröna miljöer bidrar samtidigt till bättre psykisk och fysisk hälsa för 

alla invånare.
3
 Åtgärdsförslaget har ett tydligt samband med de redan 

föreslagna åtgärderna; Kartläggning av bebyggelse som riskerar att utveckla 

höga temperaturer… (s.27) samt Utbildning i Folkhälsomyndighetens 

kunskapsstöd för åtgärder som minskat hälsoskadlig värme… (s.27) 

                                                      
1
 

https://www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/2018/Gr%C3%B6n%20infrastruktur
konferens%207-8%20nov%202018/2018-11-
08%20Gr%C3%B6n%20infrastrukturs%20roll%20f%C3%B6r%20att%20klimatanpassa%20st
adsmilj%C3%B6er_slutversion.pdf 
2
 Skrift från Länsstyrelserna och Strålsäkerhetsmyndigheten: Solskyddsfaktorer, Sju tips för 

säkrare lekplatser och friskare barn, Gullers Grupp/Anders Gunér 2009 
3
 https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-med-naturen 
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Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden föreslår också att skolgårdar ska 

planeras med en markanläggning som har en god infiltrationskapacitet för 

omhändertagande av stora vattenmängder vid skyfall, utan att göra avkall på 

tillgängligheten till lekytor för personer med funktionsvariationer. 

Åtgärden som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för, det vill säga: 

Säkerställa att frågor om klimatanpassning tas upp i kommunens 

skolverksamhet, t.ex. genom framtagna spel och utifrån framtagna 

informationsunderlag föreslås omformuleras till: Säkerhetsställa att frågor 

om klimatanpassning tas upp i kommunens skolverksamhet. 
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Yttrande angående handlingsplan för klimatanpassning 
2020-2023 

 

LRFs kommungrupp i Västerås och LRF Mälardalen har tagit del av Västerås 

stads förslag till  handlingsplan för klimatanpassning och vill lämna 

synpunkter. 

 

Sammanfattning 

Till att börja med vill vi påpeka hur viktigt det är med en fungerande 

livsmedelsförsörjning i Sverige. Livsmedelsproduktionen har klassats som 

samhällsviktig verksamhet av regeringen och primärproduktionen av livsmedel 

är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men 

kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Det krävs åtgärder på 

alla nivåer i samhället för att säkerställa att vi kan öka vår försörjning av 

livsmedel, både idag och i ett framtida klimat. Detta är också i linje med den 

nationella livsmedelsstrategin. 

När vi läser handlingsplanen och bilagorna så saknar vi därför åtgärder kring 

jordbruk. Synpunkter och sammanfattande förslag: 

• Den enda åtgärd som vi kan se berör lantbruket handlar om miljöfarlig 

verksamhet. Detta ger en felaktig bild av lantbruket och räcker inte! 

• Kommunen behöver väga in värdet av en lokal livsmedelsproduktion i 

sin verksamhet, detta gäller hela livsmedelskedjan från gård till 

förädling till distribution och upphandling 

• Dagvattenhantering ska ta hänsyn till jordbrukets behov av avvattning 

• Kommunen behöver ta ansvar i de dikningsföretag som kommunen har 

andelar i eller påverkar med dagvatten/avlopp 

 

  



 
  

REMISSYTTRANDE 2(5) 

  

2020-04-06  

 

Bakgrund 

Krisberedskap och anpassning till klimatförändringarna är viktiga delar i en 

hållbar livsmedelsförsörjning. LRF arbetar med hållbarhetsmål för hela det 

gröna näringslivet. Hållbarhet består av tre ben som alla är lika viktiga, miljö, 

ekonomi och social hållbarhet. Sveriges lantbruk och skogsbruk har kommit 

långt inom miljömässig hållbarhet, där vi på många området är i den absoluta 

framkanten i världen. Det finns saker kvar att göra, t.ex. i omställningen till 

fossilfritt där vi ser jorden och skogen och vårat gröna näringsliv som en 

naturlig del av lösningen. Vi behöver dock samhällets hjälp för att möjliggöra 

denna omställning. Inom ekonomisk och social hållbarhet finns också stora 

utmaningar, då vi behöver fördubbla produktionsvärdet till år 2040, vilket 

kommer att kräva stora insatser för att förbättra konkurrenskraften och 

möjligheterna att driva företag på landsbygden. 

Vi vill gärna ge en bakgrund till hur vi ser på klimatanpassning inom 

jordbruket. Klimatanpassning är inget självändamål, utan ett mål för att 

jordbruket ska kunna producera livsmedel i tillräcklig mängd i framtiden. Detta 

är alltså ett viktigt samhällsintresse. För detta krävs åtgärder inte bara på 

gårdsnivå, utan genom hela livsmedelskedjan. KSLAs kommittee för 

jordbrukets klimatanpassning har i sin rapport ihop med SLU Future Food tagit 

upp följande aspekter som extra viktiga i anpassningen till ett förändrat klimat 

(Future foods Rapport 9):  

• Dränering och bevattning - en grundsten för odling 

• Grödval  

• Växtskadegörare måste kunna hanteras och bekämpas 

• Sorter och växtförädling 

• Krympande odlingsareal 

• Odlingsmetoder 

• Jordbruksmarken – markstruktur, organiskt material, 

erosionsbenägenhet, etc 

• Smittspridning (djur) 

• Värmestress 

• Stallar för ett annat klimat 

• Foder och betestillgång 

 

I rapporten från KSLA och Future foods lyfts också fram att klimatanpassning 

är integrerat i den utveckling och anpassning av jordbruket som sker löpande 

och alltid har skett. t.ex. sortprovning och pågående forskning inom olika 

brukningsmetoder. Klimatförändring är alltså bara en av många faktorer som 

driver förändring inom branschen Troligen kommer det inte heller vara den 
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största faktorn i framtiden, utan andra faktorer kan ha en större effekt. Det 

finns dock delar som behöver stödjas extra där kommunen kan ha en roll. 

Exempel på detta: 

• Insatser som kräver samarbete och förvaltning av gemensamma 

resurser, t.ex. diken och dikningsföretag, bevattning  

• Kompetensförsörjning 

• Tillgång till odlingsmark 

 

 

Konsekvensanalys 

I handlingsplanens analys beskrivs att jordbruket skulle få bättre 

förutsättningar i ett framtida klimat. Vi menar att det inte är så enkelt och att 

osäkerheterna är mycket stora. T.ex. är det inte säkert att en längre växtsäsong 

kan utnyttjas, till följd av frost och ändrat nederbördsmönster. Däremot 

kommer Sveriges lantbruk vara bland dem som drabbas minst. Ett exempel är 

att det förväntade värdet på åkermark i viktiga jordbruksregioner i Spanien år 

2100 förväntas minska med 80 %, medan svensk jordbruksmark förväntas öka 

med ca 50 % i värde till samma tidpunkt (Climate change adaptation in the 

agricultural sector in Europe, EEA Rapport 04/2019). Detta säger något om 

vikten av att värna vår åkermark. Vi kommer helt enkelt inte kunna förlita oss 

på import från Europa, se bild på nästa sida. 

Påverkan på jordbruket består inte heller bara av direkta väderrelaterade 

effekter, utan även av påverkan i andra hand, vilket ofta är kopplat till 

samhället. Exempel på det är att kommunen släpper ut avloppsvatten och 

dagvatten i vattendrag och diken som är tillkomna eller anpassade för 

lantbrukets avvattning. Detta kan få stor påverkan på jordbruksmarken genom 

ökad erosion, näringsutsläpp, höga vattennivåer och i värsta fall 

översvämningar.  
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Källa: EEA Rapport 04/2019 

 

Åtgärder 

Vi förvånas över att det inte finns någon åtgärd kopplat till jordbruket, annat än 

utredning kring risker kopplade till miljöfarlig verksamhet (ÅN8). Vi tycker 

det är tråkigt om jordbrukets enda bidrag beskrivs i termer av miljöfarlig 

verksamhet. Livsmedelproduktion bör i första hand ses som miljöviktig 

verksamhet, både för att vi har bland världens mest miljösmarta jordbruk och 

för att jordbruket är en förutsättning för stora delar av vår biologiska mångfald. 

Kommunen borde lägga större vikt vid att underlätta för jordbrukets 

anpassning och att minimera de hinder som kan finnas, särskilt kopplat till 

krisberedskap. Det är också viktigt att de åtgärder som görs t.ex. för teknisk 

infrastruktur inte orsakar skador eller ökade risker för jordbruket, t.ex. vad 

gäller hantering av vatten. 
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Några åtgärder vi skulle vilja se från kommunen är: 

• Väg in värdet av lokal livsmedelsproduktion i alla beslut om kan 

påverka hela livsmedelskedjan, från gård till förädling och distribution. 

• Miljötillsynen och annan prövning behöver ha ett främjandeperspektiv 

gentemot lantbruket. 

• Inventering av spillvatten- och dagvattenhantering som kan påverka 

jordbruket. 

• Utredning av deltagande i markavvattningsföretag. Eftersom 

kommunen både har nytta av att kunna släppa ut vatten och även kan 

orsaka skador så är det viktigt att kommunen tar ansvar och deltar i de 

markavvattningsföretag som man påverkar.  

 

För LRFs kommungrupp i Västerås och LRF Mälardalen 

 

 

   

Robert Kihlin    Jon Wessling 

Ordförande Västerås kommungrupp  LRF Mälardalen 
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AVDELNINGEN FÖR MILJÖ

Stadsledningskontoret
Västerås stad

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Yttrande över Västerås stads Handlingsplan för 
klimatanpassning

Västerås stad, i det nedanstående refererat till som staden, har genom remiss 
erbjudit Länsstyrelsen möjlighet att inkomma med synpunkter på Handlingsplan 
för klimatanpassning, stadens diarienummer KS 2019/02307-1.3.
Länsstyrelsen har ända sedan arbetet med klimatanpassning inleddes inom stadens 
organisation haft en mycket god samverkan med Västerås stad. Samverkan har 
bland annat bestått i utbyte av erfarenheter, nätverk och gemensamma 
arrangemang. Man har från Västerås stad på detta sätt medverkat till att stärka det 
regionala arbetet med klimatanpassning. Det är framförallt mot denna bakgrund 
Länsstyrelsen kommenterar handlingsplanen; det regionala perspektivet. Nedan 
följer kortfattade kommentarer sorterade under rubriker.

Underlag och fakta

Länsstyrelsen tillhandahåller en stor mängd material för kommunal 
klimatanpassning i form av geografiskt underlag, vägledningar och klimatfakta. 
Det är därför positivt att kunna notera i vilken stor utsträckning detta används av 
staden. Detta gäller bland annat fakta om framtidens klimatförändringar i 
Västmanlands län. Genom att det är detta underlag som används, vilket tagits fram 
av SMHI och tillhandahålls av Länsstyrelsen, säkerställs både kvalitet och 
likvärdighet. Vilket innebär en trygghet för stadens beslutsfattare om att besluten 
som rör klimatanpassning grundas i vetenskapliga fakta. En annan koppling till 
Länsstyrelsens underlag är den indelning i systemtyper som tillämpas och de 
klimatfaktorer som används. Tillämplig grad av enhetlighet underlättar den 
regionala samverkan som Länsstyrelsen har Regeringens uppdrag att samordna.

Förankring

Länsstyrelsen har som en viktig ambition att länets kommuner ska ha ”tagit ett 
samlat grepp om klimatanpassning”. Detta kan ta sig olika uttryck beroende på 
kommun. Men under de år som klimatanpassningsarbetet i Sveriges kommuner 
pågått framträder ett mönster som visar den avgörande betydelsen av politisk 
förankring för framgång och beständighet i klimatanpassningsarbetet. Detta 
framgår tydligt både av stadens tidigare arbete med klimatanpassning, men även 
av planen för det fortsatta arbetet.
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Hållbar utveckling

Av FN:s globala mål för hållbar utveckling framgår att klimatanpassning är en 
viktig förutsättning, exempelvis för hållbar stadsutveckling. Av handlingsplanen 
framgår att denna koppling identifierats. Länsstyrelsen ser fram emot att i 
samverkan med staden och länets övriga kommuner arbeta vidare med hur denna 
koppling kan stärkas och vidareutvecklas -både på kommunal nivå och på 
regional nivå.

Klimatstrategi för Västmanlands län

Sen oktober 2019 finns en regional klimatstrategi för Västmanland, beslutad av 
Landshövdingen. För Västmanlands del omfattar den både arbetet med minskad 
klimatpåverkan och klimatanpassning. Stadens handlingsplan refererar till denna 
på olika sätt, både genom form och innehåll. På ett förtjänstfullt sätt visas hur 
arbetet inleds med analys av läget, mål och åtgärder samt prioritering av dessa, 
genomförande av åtgärder och slutligen uppföljning. På nationell nivå diskuteras 
hur arbetet med klimatanpassning ska följas upp avseende effekt och vilka 
indikatorer som är lämpliga. För effektuppföljning av klimatanpassning är detta 
svårt. Självklara mätetal saknas ofta, varför uppföljning ofta får karaktären av 
åtgärd genomförd eller ej. Härvidlag skulle stadens handlingsplan möjligen kunna 
utvecklas. 
Klimatstrategi för Västmanland innehåller en stor del bakgrundsbeskrivning och 
vägledning kring exempelvis vägledande principer för arbetet med 
klimatanpassning. Detta återfinns även i stadens handlingsplan. I Klimatstrategi 
för Västmanland finns dock ett litet kapitel om etiska aspekter på klimatfrågan, 
indelat i Generationsperspektivet, Rättvisa och Ansvar. Möjligen skulle detta 
kunna inspirera till hur en koppling till de Globala målen skulle kunna stärkas.

Länsstyrelsen uppföljning

Utöver att Länsstyrelsen varje år genom sin årsredovisning rapporterar om arbetet 
med klimatanpassning i länet, så finns sedan 2019-01-01 en förordning, 
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete, av vilken det 
framgår att länsstyrelsen ska följa upp kommunernas arbete med 
klimatanpassning. Detta rapporteras till SMHI, som sedan sammanställer och 
rapporterar till Regeringen. Västerås stads handlingsplan för klimatanpassning blir 
självklart en viktig del i kommande uppföljning.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Sara Paulsson efter 
föredragning av klimatsamordnare Måns Enander

Sara Paulsson Måns Enander



 

MP Västerås synpunkter på Handlingsplan för 

klimatanpassning 

Handlingsplanen för klimatanpassning är viktig för att säkerställa kommunens arbete med 

de kommande klimatförändringarna, och vi i Miljöpartiet är därför glada över att planen är 

gedigen utfört och grundligt genomarbetad. Vi ser dock ett antal möjligheter till förbättring. 

Det är också viktigt att arbetet med klimatanpassning inte blir ett eget stuprör, utan detta 

tänk måste genomsyra mycket av kommunens arbete. 

Planen nämner inte vikten av att minska andelen hårdgjorda ytor inom framförallt Västerås 

tätort. Hårdgjorda ytor försämrar markens förmåga att ta upp vatten, dessutom bidrar 

hårdgjorda ytor till ökade temperaturer. För att bättre hantera skyfall, översvämningar och 

värmeböljor är det därför viktigt att ersätta hårdgjord yta med träd och annan växtlighet. 

Sådana åtgärder bör finnas med i planen. 

Grönområden har en nyckelfunktion i arbetet med klimatanpassning. Det är därför viktigt att 

arbetet med klimatanpassning samkörs på ett tydligt sätt med arbetet med 

Grönstrukturplanen. Vi ser även ett behov av en plan för hur områden som i dag saknar 

grönområden eller endast har ytterst lite av dem ska hanteras i stadsplaneringen, en 

synpunkt vi även lyft i vårt remissvar för Grönstrukturplanen. 

Biokol är en effektiv kolsänka som kan användas till att förbättra jordmånen och öka 

växtligheten. Växtbäddar med biokol kan även användas för att förbättra förhindra 

översvämningar, något som använts i bland annat Stockholm. Hur biokol kan bidra till 

kommunens klimatanpassning borde lyftas i planen. 

För att förhindra effekten av skyfall och översvämningar kan det vara klokt att tillåta vissa 

låglänta områden, som exempelvis parker, att svämma över och agera som vattenmagasin. 

De kan även användas för att leda bort vatten från kritisk infrastruktur. I bland annat 

Köpenhamn jobbas det aktivt med detta. Men för att det ska fungera behöver det planeras för 

sådana områden, och det är viktigt att platser som lämpar sig för detta inte bebyggs. 

I dagsläget finns skötselplaner för stadens stadsdelsskogar. I vårt remissvar till 

Grönstrukturplanen lyfte vi att liknande skötselplaner bör skapas även för andra 

grönområden då det skulle underlätta ett mer sammanhållet och långsiktigt arbete. Dessa 

skötselplaner bör självklart innehålla ett klimatanpassningsperspektiv. Exempelvis skulle 

man kunna lyfta in anläggandet av våtmarker i skötselplanerna för våra stadsdelsskogar. 

Åtgärd ÅN10 lyder: ”Tillskapa gröna tak där det är möjligt”. Gröna tak är ett viktigt 

komplement till annan växtlighet, men det är även gröna väggar. Åtgärden borde därför 

ändras till: ”Tillskapa gröna tak och väggar där det är möjligt”. 

Åtgärd ÅH10 om en behovsutredning av kylutrustning i äldreboenden och andra särskilda 

boenden står angiven som prioritet 1 i bilaga 2. Trots det finns åtgärden inte med i tabell 4 i 

huvuddokumentet, den tabell där alla prioritet 1 åtgärder anges. ÅH10 bör därför läggas till i 

tabell 4. Äldre är extra utsatta vid värmeböljor och det är viktigt att det finns tillgång till kyla 

på våra äldreboenden, helst så snart som möjligt. 



 

Extrem kyla lyfts inte alls i planen. Det är något som kan bli allt vanligare i samband med att 

Arktis värms upp och luftströmmar förändras. Det är något som borde beaktas i planen. 

Klimatförändringarna kan komma att öka förekomsten av skadedjur som exempelvis 

granbarkborren. Det nämns som en konsekvens för skogsbruket. Men det har också påverkan 

på friluftslivet, något som bör lyftas i planen. De 2 000 träd som nyligen fällts på Björnön är 

ett exempel på hur det kan påverka friluftslivet. 

Sammanfattningsvis anser vi att: 

● Handlingsplanen är gedigen och grundligt genomarbetad. Men arbetet med 

klimatanpassning får inte bli ett separat arbete, utan det måste genomsyra stora delar 

av kommunens arbete. 

● Handlingsplanen bör lyfta åtgärder för att minska andelen hårdgjord yta. 

● Eftersom grönområden har en nyckelroll för klimatanpassningen är det viktigt att 

arbetet med klimatanpassning samkörs med arbetet med Grönstrukturplanen. Vi ser 

även ett behov av en plan för hur områden som saknar grönområden eller endast har 

ytterst lite av dem ska hanteras i stadsplaneringen. 

● Hur biokol kan bidra till kommunens arbete med klimatanpassning borde lyftas i 

planen. 

● Planera för att vissa låglänta områden tillåts svämma över och agera som 

vattenmagasin vid skyfall och översvämningar. 

● Skötselplaner bör finnas för fler grönområden än endast stadsdelsskogarna, och dessa 

planer borde innehålla ett klimatanpassningsperspektiv. 

● ÅN10 borde ändras till: ”Tillskapa gröna tak och väggar där det är möjligt”. 

● Lägg till åtgärden ÅH10 om en behovsutredning av kylutrustning i äldreboenden och 

andra särskilda boenden i huvuddokumentets tabell 4. 

● Planen borde beakta förekomsten av extrem kyla. 

● Ökad förekomst av skadedjur, exempelvis granbarkborren, bör lyftas som en 

konsekvens för friluftslivet. 
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Remissvar handlingsplan för 

klimatanpassning i Västerås 2020-2023  
 

Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar.  

ME Värme: 

Strategisk plan arbetas fram gällande fjärrkyla och fjärrvärme för att förse staden med miljömässigt rätt alternativ 

på värme och kyla samt följa den exploatering som sker i staden. I denna ingår sektioneringsstrategier för stadens 

samhällskritiska verksamheter. I övrigt inget att erinra. 

ME Vatten: 

Inget att erinra 

Fibra AB: 

Inget att erinra 

ME Elnät AB: 

Inget att erinra. 
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Med vänlig hälsning 

Mälarenergi AB 
Koncernstab VD Stab 

Jan Andhagen 

vVD 
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Till: Kommunstyrelsen Västerås 
 

 

 

Remissvar ”Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2023” 

Planen är väl genomarbetad och tydlig i analysen och valda prioriteringar.  

Mälarhamnar AB har inget ytterligare att tillföra och anser att listade eventuella 
konsekvenser för sjöfarten inte föranleder några utredningar eller förebyggande 
åtgärder i nuläget. 

Med vänliga hälsningar, 

Carola  Alzén 
VD | carola.alzen@malarhamnar.se | 076-5694332 

Mälarhamnar AB 

onsdag den 11 november 2020 
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Remitterande instans Västerås stad 

Adress Kommunstyrelsen 

Postadress 721 87 Västerås 

e-postadress kommunstyrelsen@vasteras.se 

YTTRANDE ÖVER REMISS HANDLINGSPLAN FÖR KLIMATANPASSNING I VÄSTERÅS 2020-2023 

 

Region Västmanland ser positivt på Västerås stads arbetsmodell för arbetet med 
klimatanpassning där framtagandet av klimatanpassningsplanen bygger på en 
strukturerad riskhanteringsprocess där analysen av riskbilden ligger till grund för det 
fortsatta arbetet.  

Regionen vill särskilt framhålla betydelsen av åtgärder som säkrar framtida 
strömförsörjning samt produktion och prioritering av fjärrkyla.  

Ett annat område med betydelse för regionens ambulanstransporter är 
framkomlighet i vägnätet vid skyfall.  

Hållbarhetsaspekten i handlingsplanen ligger väl i linje med den kommande 
Regionala utvecklingsstrategin avseende hur klimatanpassning påverkar bl. a. 
infrastruktur, transporter och boende, vilket i sin tur påverkar möjligheterna för 
västmanlänningar att vara i arbete och studier och på så vis att vi tillsammans kan nå 
en hållbar tillväxt i länet. 

 

 

För Region Västmanland 
 
Namn 
 
______________________________ 
Denise Norström 
 
Regionstyrelsens ordförande 
 

 
 
Namn 
 
______________________________ 
Anders Åhlund 
 
Regiondirektör 

 



 

 

 

 

 

Svensk Försäkring  Box 24043  104 50 Stockholm  Karlavägen 108  Tel 08-522 785 00  www.svenskforsakring.se 

 Kommunstyrelsen Västerås 

 Yttrande 

 Stockholm 2020-04-02 

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020 - 

2023 

 

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den tilltänkta 

handlingsplanen för klimatanpassning i Västerås. Vi vill uttrycka vårt gillande och 

ser att det är en gedigen och väl utarbetad klimatanpassningsplan, om än med 

några skönhetsfläckar som vi nedan kommer lyfta fram. 

 

På sidan 6 har det refererats till vår statistik avseende naturskador 2018. Vi vill 

påpeka i detta sammanhang att vi har en volatil naturskadehistorik. Det är stora 

skillnader mellan åren och mellan olika naturskadehändelser. Vi står även i början 

av en klimatförändring, vilken kommer alltmer accelerera under århundradet. I 

dagsläget finns det dessvärre inget som talar för att vi får stopp på den negativa 

utvecklingen av koldioxidutsläppen. Vi får således värre klimateffekter framöver. 

 

Vi finner att beskrivningen av den Målbild 2050 som skisseras på sid 12 är något 

oklar. Är det ett mål att arbeta med dessa anpassningsfrågor mellan 2020 – 2023 

för att sikta på att vara recelienta år 2050?  Eller ska ni arbeta med dessa frågor 

fram till 2050, men med sikte inställt på livslängden av befintliga eller 

nyproducerade byggnader och infrastruktur? Vi vill erinra om att en ny byggnad 

planeras för stå i över 100 år. Framtida klimatrisker bör tas i beaktande när 

nyproduktion sker. Detta är ett viktigt förhållningssätt för att inte överlämna 

klimatskulder på framtida generationer. 

 

Vi ser nu inom försäkringsbranschen hur ”nya” klimathot realiseras. En del av dessa 

är väl kända i södra Europa, men med ett varmare klimat får vi dem även till 

Sverige.  

Vid långvariga värmeböljor kan grundvattnet sjunka undan med vattenbrist och 

sättningar av byggnader som en följd. Detta var bland annat något vi såg i 

Norrköping 2018 både avseende nya och gamla byggnader. Risken för sjunkande  
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grundvatten bör övervägas i samband med hanteringen av dagvattnet. Att leda 

bort allt dagvatten i VA-systemet är ingen bra lösning. Möjligheterna att infiltrera 

dagvatten till marken och ytledes avrinning är att föredra. 

Vidare ser vi ett ökande hot från kraftiga hagelbyar. Kraftiga hagel orsakar på 

kontinenten mångmiljardskador nästan årligen. I somras föll ett kraftigt 

hageloväder över Lidköping, vilket ledde till många skador. Uppskattningsvis 8 000 

anmälda skador till ett värde på 350 miljoner kronor. Merparten är bilar, men även 

fastigheters tak och fönster skadas och annan utrustning, t ex solpaneler. Hagel 

följer ofta med åskväder och kommer att öka. 

Slutligen vill vi även peka på slutsatsen i Bilaga 3 om att det kommer bli minskat 

med snö. Det kan förefalla självklart när vi får ett varmare klimat. Men det bör 

påpekas att vi kommer även få mer nederbörd. Detta kommer sannolikt under 

många år fortfarande vara minusgrader på vintern och den nederbörd som kommer 

då kommer i form av stora mängder snö. Det finns även en risk att vi kommer se 

både mer snö och mer tung blötsnö under många år framöver, vilket ger 

utmaningar i sig. Dock inte varje vinter. 

Vi vill önska lycka till med arbetet med klimatanpassning och har en förhoppning 

om att våra synpunkter kan komplettera planen. 

 

Svensk Försäkring 

 

 

Staffan Moberg 



Från: jan.johnson@trafikverket.se 
Skickat: den 31 mars 2020 10:59 
Till: Kommunstyrelsen Myndighetsbrevlåda 
Ämne: Remiss gällande handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023, 

Västerås kommun, Västmanlands län 
 
Kategorier: Lina 
 
Ärendenummer hos Trafikverket: TRV 2020/19988 
 
Remiss gällande handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-2023, Västerås kommun, 
Västmanlands län 
 
Bifogad handlingsplan redovisar en bra sammanställning av vad som behöver genomföras utifrån 
klimatanpassning i Västerås. Flera av föreslagna åtgärder berör infrastruktur där Trafikverket har 
ansvaret och Trafikverket nämns som en samverkansaktör. 
 
Trafikverket har inga synpunkter på handlingsplanen och ser fram emot tidig dialog i processen. 
 
Trafikverket har tagit fram en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för att också vara beredda 
på påverkan av ett förändrat klimat. Dokumenten kan hittas på Trafikverkets hemsida. 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/klimatanpassning/strategiskt-klimatanpassningsarbete/ 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Jan Johnson 
Samhällsplanerare 
Planering Trafikverket Region Öst 
 
jan.johnson@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 62 67 
mobil: 070-381 43 70 

 
Trafikverket 

Tullgatan 8 
631 80 Eskilstuna 
www.trafikverket.se 
 

 
 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/klimatanpassning/strategiskt-klimatanpassningsarbete/
mailto:jan.johnson@trafikverket.se
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Västerås 2020-04-08 
Ärende: Yttrande 
Ert Diarienr: KS 2019/02307 
Vårt Diarienr: 2020/0158-VKF  
Vår referens: Carl-Gustav Runborg 
021-399267 
carl-gustav.runborg@vafabmiljo.se 

 

kommunstyrelsen@vasteras.se 
  
  
  
  

 

  

Yttrande angående: Remiss av Handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås, 2020-2023 
 

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter handlingsplanen. 

 

 

Med vänlig hälsning 

VafabMiljö Kommunalförbund 

 

 

Carl-Gustav Runborg           

Avfallsplanerare                                                                          Linda Gårdstam 

                                                                                                     Enhetschef                                 
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§ 94 Dnr AN 2020/00182-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås, 2020-
2023 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner yttrandet och översänder det till 

kommunstyrelsen.  

Särskilt yttrande 

Alexander Savander (SD) anmäler särskilt yttrande: 

"Vi ser positivt på åtgärder som säkerställer el-försörjning på boende, samt 

åtgärder med AC etc vid värmeböljor oavsett om klimatet blir varmare eller 

kallare i framtiden."  

Ärendebeskrivning 

Inriktningen för stadens planering är att befolkningen ökar till 230 000 

invånare 2030. 

Samtidigt behöver staden anpassa sig till de klimatförändringar som inte kan 

förhindras i framtiden. Konsekvenserna av klimatförändringarna kan 

innebära stora skadekostnader det inte vidtas tillräckliga åtgärder. Utifrån 

detta behöver effekterna av klimatförändringarna beaktas inom den fysiska 

planeringen och utbyggnaden av infrastruktur som annars kan vara svåra att 

rätta till om man inte tar höjd för att de fysiska förutsättningarna kan 

förändras. 

Syftet med handlingsplanen är att sammanställa de åtgärder staden måsta 

vidta för att uppfylla målbilden 2050 samt säkerställa genomförandet.  

Yttrande 

Klimatförändringarna har stor påverkan på välbefinnandet för de målgrupper 

som återfinns inom nämndens ansvarsområden. Utifrån detta påverkas även 

innehållet i de insatser som ges till enskilda. Och självfallet får 

förändringarna återverkningar på medarbetarnas arbetssituation.  

Som exempel på åtgärder, som vidtas utifrån ett förändrat klimat, har staden 

tillsammans med regionen tagit fram en handlingsplan vid värmebölja/höga 

temperaturer. I planeringsunderlagen för byggande av särskilda boenden 

beaktas exempelvis, geografiskt läge, kyla, nödvattenpåkoppling och 

reservkraft.  

Förvaltningen anser att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen, inte 

minst gällande exempelvis transportvägar, utbildningar för berörd personal 

och fjärrkyla är adekvata. Förvaltningen anser åtgärden "Inventering av 

sårbar elförsörjning i kommunens byggnader…" även bör inkludera de 

lokaler som hyrs in av nämnden.  

Nämnden vill likaså betona vikten av en driftsäker elförsörjning då 

verksamheterna är sårbara för elavbrott.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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