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1 Inledning 

 

Den 5 juni 2013 arrangerade Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid 
SMHI tillsammans med Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och VINNOVA 
en Innovationsdialog för klimatanpassning. Syftet var att tillsammans med 
mötesdeltagarna förbättra förutsättningarna för samhället att klimatanpassa sig genom 
att främja innovationer, som en del av implementeringen av den nationella 
innovationsstrategin. 

I denna rapport återfinns en kort beskrivning av bakgrunden till detta och en 
sammanfattning av de huvudsakliga resultat som Innovationsdialogens deltagare 
tillsammans producerade. Rapporten bygger på anteckningar från konferensens 
föreläsningar och från parallella workshopar. Program, utställarförteckning, 
presentationer och intervjuporträtt samt sammanställning av anteckningar från 
gruppdiskussioner finns att ladda ner på Klimatanpassningsportalen1. 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI avser att arbeta vidare med 
de identifierade utmaningarna och förslag till lösningar. Rapporten kommer även att 
vara ett bidrag till de övriga arrangörernas, Länsstyrelsernas samt andra aktörers vidare 
arbete2.  

Innovationsdialogen genomfördes av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 
vid SMHI och Regeringskansliet i samarbete med Boverket och VINNOVA. Governo 
AB bistod i planering och genomförande liksom för denna rapport.  

 

1.1 Innovationsdialog för klimatanpassning - en del av Sveriges nationella 
innovationsstrategi 

Innovationer och innovativitet får allt större uppmärksamhet i diskussioner om 
utvecklingen av offentlig sektor. Frågan om hur innovationskraften kan stärkas inom 
sektorn har blivit en viktig politisk fråga. Myndigheters kontinuerliga arbete att 
utveckla verksamheten utifrån medborgarnas och företagens behov och att hitta nya sätt 

                                                 
1 www.klimatanpassning.se/innovationsdialog 

2 Notering: De anteckningar som förts ger en övergripande sammanfattning av diskussioner och dialoger 
- rapporten ska inte ses som ställningstaganden för respektive organisation utan ett gemensamt medskick 
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att organisera välfärdsproduktionen är grundläggande för att uppnå ökad kvalitet, 
effektivitet och produktivitet. 

Drivkrafterna för innovation är flera: Globaliseringen, utmaningar rörande miljö och 
hållbarhet samt den demografiska utvecklingen, är några trender som stärker behovet av 
innovation. I den nationella innovationsstrategin3 som regeringen presenterade 2012, 
identifierades ett antal särskilt angelägna samhällsutmaningar såsom klimatåtgärder, 
resurseffektivitet samt Europa i en föränderlig värld.4 Strategin syftar till att bidra till ett 
innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige, med sikte 
på år 2020. Att stärka Sveriges innovationsförmåga är ett led i att möta de utmaningar 
och möjligheter som den globala ekonomin innebär, samtidigt som en kapacitet att 
fortsätta leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet ska säkras. 

Arbetet med strategin har genomförts med en hög grad av delaktighet från samtliga 
departement i Regeringskansliet samt i en bred dialog med aktörer i olika delar av 
samhället. Enligt strategin bör behovet av utvecklad samordning mellan 
politikerområden, politiska nivåer och samhällssektorer beaktas i det fortsatta arbetet. I 
samband med framtagandet av den nationella innovationsstrategin genomförde 
Regeringskansliet ett antal innovationsdialoger, med syfte att etablera breda samarbeten 
mellan olika aktörer.  

Mot bakgrund av detta arrangerade Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 
vid SMHI tillsammans med Regeringskansliet, ”Innovationsdialog för klimatanpassning 
i bebyggd miljö”, som genomfördes den 5 juni 2013 i samarbete med VINNOVA och 
Boverket.   

Innovationsdialogen ses som ett led i genomförandet av den nationella 
innovationsstrategin samt för att fortsätta etablera Nationellt kunskapscentrum vid 
SMHI som en nod i arbetet med klimatanpassning. Ambitionen var också att dialogen 
skulle vara ett stöd i länsstyrelsernas uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för 
klimatanpassning och att följa upp kommunernas arbete inom området.  

1.2 Syfte och mål  

Det övergripande syftet med en innovationsdialog för klimatanpassning var att 
tillsammans med mötesdeltagarna förbättra förutsättningarna för ett klimatanpassat 
samhälle, genom att främja innovationer. Detta skulle ske genom att etablera och främja 
en bred diskussion med berörda aktörer kring vilka innovativa lösningar som finns och 
kan behövas för att möta utmaningarna i klimatanpassning i bebyggd miljö. Målet med 
innovationsdialogen för klimatanpassning var flera:  

 Att uppmärksamma existerande innovativa lösningar för klimatanpassning 
och behov av nya 

 Att stötta länsstyrelser och kommuner i deras arbete med klimatanpassning, 
bland annat i uppdraget att utarbeta regionala handlingsplaner för 
klimatanpassning 

                                                 
3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/11/84/7991d65e.pdf 
4 Med utgångspunkt i tillväxt- och sysselsättningsstrategin, Europa 2020, som presenterats av EU:s 
konkurrenskraftsråd i förordningen om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) 
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 Att öka och sprida kunskap och engagemang för klimatanpassning brett i 
samhället, samt att identifiera kunskapsluckor 

 Att stärka samarbetet mellan forskning, offentlig sektor och näringsliv kring 
klimatanpassning  

 Att ge input till Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI 
och Regeringskansliet, i hur samhället kan klimatanpassas 

På temat Bebyggd miljö fokuserade dialogen på tre huvudsakliga utmaningar: 

 Hetta i staden 

 Vattennära infrastruktur och bebyggelse 

 Extrem nederbörd i bebyggd miljö  

 

De konkreta förslag på framtida arbete, strategier och lösningar som framkom och 
sammanställs i denna rapport har lämnats till SMHI, Regeringskansliet, Nationellt 
kunskapscentrum för klimatanpassning, VINNOVA, Boverket m.fl. med förhoppning 
om att dess konkreta resultat ska fortsätta att användas och spridas vidare.  

Förutom denna rapport finns intervjuer av deltagare tillsammans med fotografier från 
dagen publicerade på Klimatanpassningsportalen5. Resultatet från dialogen spreds i 
Almedalen 2013 samt vidareutvecklas i en workshop under konferensen 
Klimatanpassning Sverige 2013 den 25 september i Stockholm6. Utifrån prioriterade 
områden kan arrangörer såväl som deltagare lyfta exempel från innovationsdialogen och 
vidare lyfta klimatanpassningsfrågan i sina organisationer.   
 

2 Summering av dagen 

Den 5 juni möttes cirka 150 personer från offentlig sektor, näringsliv och forskning för 
att gemensamt diskutera innovation för klimatanpassning av bebyggd miljö.  

Dagen bestod av tre huvudsakliga delar: Pass i plenum, dialogtorg och workshopar. 
Dagen innehöll såväl informativa som inspirerande och interaktiva moment som 
strukturerats utifrån den input aktörer gett i tidigare faser. Deltagare från flera 
departement, nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner, universitet och företag 
fanns representerade. Denna bredd bland deltagarna var viktig då det gav 
representanterna från de olika målgrupperna möjlighet att mötas utifrån teman med för 
dem gemensamma nämnare.  

Dagen introducerades genom inledningsanföranden i plenum för att ge en gemensam 
utgångspunkt. Dessa satte fokus på hur klimatanpassning och innovation är viktiga 
frågor för Sverige både som nation, regional och lokalt liksom för näringslivet. Talarna 
representerade olika delar av triple helix (forskning, offentlig sektor och näringsliv). 

                                                 
5 www.klimatanpassning.se/innovationsdialog 

6 Se anteckningar från workshopen den 25 september 2013 på 
www.klimatanpassning.se/innovationsdialog 
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Frågor som berördes var: Vilka är de främsta utmaningarna? Vilka är de mest 
prioriterade frågorna? Var ser vi lösningar och var kan vi möjliggöra samarbeten?  

Därefter inleddes dagens interaktiva moment med ett dialogtorg med fokus på goda 
exempel på olika aktörers arbete med klimatanpassning7 (se bilaga 2 för förteckning av 
utställare). Dialogtorget fungerade både som en utställning men framförallt som en 
arena för diskussion. Deltagarna gavs möjlighet följa en ”dialogslinga” med möjlighet 
till minst fyra besök vid olika utställare.  

Dialogtorget följdes av lunch, innan eftermiddagens workshopar inleddes. Under de 
parallella workshoparna fick deltagarna möjlighet att tillsammans bearbeta den input de 
fått under förmiddagen och bli en del av lösningen genom att formulera medskick till 
arrangörerna. 

 

Innovationsdialogens olika delar  

 

Många av deltagarna var aktiva på Twitter under hela dagen. Konversationen kan följas 
på #innovklimat. 

Här följer en presentation av innehållet i dialogens olika delar.  

2.1 Klimatanpassning i Sverige idag 

Innovationsdialogen inleddes genom att sätta klimatanpassning i Sverige i ett 
sammanhang och lyfta varför en gemensam dialog kring klimatanpassningsfrågan måste 
utvecklas. Talare var Lena Häll Eriksson, generaldirektör vid SMHI samt Håkan 
Ekengren, statssekreterare vid Näringsdepartementet.   

                                                 
7 Se www.klimatanpassning.se/innovationsdialog för förteckning över medverkande utställare 
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Lena Häll Eriksson, generaldirektör, SMHI talade om SMHI som en aktör bland flera 
som idag arbetar med frågor kring klimatanpassning. Generaldirektören betonade 
SMHI:s roll att också engagera och möjliggöra för fler i arbetet, bl.a. genom öppna data. 
Mötesplatser och arenor för klimatanpassning blir allt viktigare, för att kunna ta emot 
och utbyta kreativa idéer, konkreta tankar och hur vi gör det tillsammans. Här fyller 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning en viktig funktion. Innovation inom 
klimatanpassning inkluderar både tekniska innovationer och nya tjänster. Men många 
andra lösningar krävs också – innovationer i form av nya sätt att organisera 
verksamheter, processer och nya samverkansformer. Innovation handlar också om att 
använda existerande kunskap, men på nya sätt. 

Håkan Ekengren, statssekreterare Näringsdepartmentet berättade om bakgrunden till 
den nationella innovationsstrategin och hur viktig innovation är för att möta 
utmaningarna inom det globala samhället och den offentliga sektorn, samt för att 
behålla och vidareutveckla konkurrenskraft och jobb i Sverige. Vidare betonades att 
bilden av att Sveriges innovationsklimat är gott stämmer, men att vi inte får fastna med 
blicken i backspegeln, utan måste hålla ett starkt framtidsfokus för att säkerställa 
bibehållen eller högre livskvalitet för fler. Där blir det viktigt att se till att sträva efter 
ständig förbättring genom tekniska innovationer, men också att ta tillvara den enskilda 
individens kreativitet, såväl i näringsliv som i offentlig sektor.  

2.2 Att anpassa efter klimatet: Vilka är våra utmaningar? 

Fyra talare bjöds in för att inledningsvis inspirera inför diskussionerna, och introducera 
dagens tre teman. Talarna representerade olika delar av triple helix (forskning, 
näringsliv och offentlig sektor) och gav under sina tal utifrån olika kompetenser och 
erfarenheter, sina respektive perspektiv på klimatanpassning. Därefter möttes talarna i 
en panel för att diskutera hur dessa perspektiv förhöll sig till varandra.  
 
Sten Bergström, klimatexpert SMHI inledde med att betona att klimatförändringar inte 
är någon framtidsfråga. Det pågår redan – och är en verklig utmaning i Sverige idag. 
Sverige blir varmare och blötare, och fortfarande vill alla bo vid vattnet.  Att 
klimatanpassa handlar således inte bara om ett klimat i förändring – utan även om ett 
samhälle i förändring. Tre stora utmaningar för framtiden blir att hantera skyfallen i 
städer, vem som bestämmer och vem som betalar för klimatanpassningen såväl som 
klimateffekterna som vi ser redan idag.   

”Klimatförändringen är inget framtida problem. Klimatfrågan 
behöver redan idag ingå som naturlig del i alla samhällsbeslut”. 

 

Kamilla Aggerlund och Helle Rye Westphall, Liquid Landscapes, (ersatte Annika 
Carlsson-Kanyama, FOI p.g.a sjukdom) berättade om vad vi kan lära av Köpenhamn. 
Under 2011 drabbades Köpenhamn av extrema skyfall. Det blev en ögonöppnare för 
staden, som påbörjade ett aktivt arbete utifrån en ambitiös klimatanpassningsplan och 
målet att bli Europas klimathuvudstad. En viktig lärdom var att det krävs en tydlig 
strategi och en plan att utgå ifrån i hanteringen av akuta frågor. Avgörande är att det 
finns en reell samverkan mellan ett stort antal aktörer. Innovativ klimatanpassning 
behövs nu och i framtiden – genom multifunktionella element samt blå och gröna 
lösningar.  
 
Niels de Bruin, White arkitekter representerade näringslivets perspektiv och visade ett 
antal goda exempel på arkitektoniska lösningar. Niels betonade vikten av att utgå från 
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individens perspektiv och nyttan för medborgaren. Klimatanpassning ger även mervärde 
i ett samhälle, bland annat utifrån estetik eller funktion. Dock är multifunktionaliteten 
central för att detta mervärde ska säkras. Genom att planera mer långsiktigt kan 
arkitektoniska lösningar möta utmaningarna och hitta flexibla lösningar där människan 
är i centrum.  

Paneldiskussion 

 Att bygga nära vatten är i viss mån en arkitektonisk stilriktning – men den tyder i 
slutändan på en efterfrågan och marknadskraften styr bebyggelsen till vattennära 
boenden. 

 Det är viktigt att kommuner, VA-bolag, arkitekter m.fl. pratar tillsammans och har 
en vilja att arbeta horisontellt. Viljan finns nog, men det är en utmaning att få till 
i praktiken. 

 Finansiering är en stor utmaning – särskilt vad gäller komplexa frågor som 
klimatanpassning där det inte finns en enda lösning utan flera lösningar, som 
många aktörer medverkar till. Hur ska finansieringen fördelas mellan olika 
aktörer? Vem bär ansvaret?   

 Om man är ute i tid kan kostnaderna för klimatanpassning hållas låga samtidigt 
som kostnaderna för hanteringen av klimateffekterna drastiskt skäras ner. 
Planering är centralt för att många aktörer ska kunna bidra – och samverka.  

 En helhetsbild av klimatsituationen (vind såväl som vatten etc.) stimulerar en 
redan existerande marknad kring klimatanpassningslösningar. 

2.3 Dialogtorg: Samtal och diskussion för att hitta gemensamma nämnare 

Syftet med dialogtorget var att se goda exempel på aktörer som arbetar med 
klimatanpassning samt diskutera med dessa nyckelaktörer om utmaningar samt möjliga 
vägar för att lösa problem eller fylla behov. Syftet var även att ge input till 
eftermiddagens workshopar. 

Dialogtorget är en metod som bygger på principen om att hitta gemensamma nämnare i 
olika utmaningar och lösningar inom området klimatanpassning, och skapa möjlighet 
för nya möten mellan aktörer som tidigare kanske inte rört sig i samma forum8.     

Utifrån en presentation i programmet kunde deltagarna välja att komma och lyssna på 
en kort presentation av utställarens budskap samt därefter tillsammans med dem 
diskutera utmaningar och lösningar. Deltagarna hade därefter möjlighet att stanna kvar 
för att fortsätta diskussionen eller välja att gå vidare och lyssna på nästa presentation på 
dialogslingan. Dialogen genomfördes utifrån ett anpassat ”pecha kucha”-format9 där 
varje utställare presenterade sitt perspektiv på något av dagens tre teman, som en kort 
introduktion på cirka tre minuter. Därefter följde frågor och en dialog mellan utställare 
och deltagare under cirka åtta minuter. Alla välkomnades att lyssna eller mingla runt i 

                                                 
8 Se www.klimatanpassning.se/innovationsdialog för förteckning över medverkande utställare 

9 Pecha kucha är ursprungligen ett presentationsformat som innehåller 20 presentationsbilder, som visas 
20 sekunder vardera. Presentationen begränsas därmed till exakt 6 minuter och 40 sekunder, vilket 
innebär ett fokus på endast det viktigaste. 
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lokalen. Efter dessa sammanlagt elva minuter gavs en signal, och deltagarna gick vidare 
till nästa utställare.  

Varje deltagare hade under dialogtorget i uppgift reflektera över tre frågor: 

1. Vilken typ av utmaningar ser du?  

2. Vilka lösningar diskuterar ni?  

3. Vad behöver hända framöver? 

Dessa reflektioner dokumenterades i anteckningsmaterial bifogat i programmet, och 
togs med till eftermiddagens workshopar.  

 

 

Samtal under dialogtorget. Foto: SMHI 

 

2.4 Parallella workshopar: Från problem till lösningar, detta är nästa steg! 

Syftet med eftermiddagens workshopar var att utifrån de samlade intryck deltagarna fått 
under dagen samt utifrån egna erfarenheter diskutera utmaningar, identifiera lösningar 
samt ge konkreta förslag kring hur nästa steg tas och vad som är prioriterat. Här 
identifierades också medskick till huvudarrangörerna.  Deltagarna bjöds in till att bidra 
både till en del av behovsidentifiering och till lösningen.  

Deltagarna hade möjlighet att välja tema och inriktning, samt byta under 
eftermiddagens gång (enligt principen för ”open space”). Workshoparna genomfördes i 
två pass per respektive tre spår, där fokus gick alltmer mot konkreta lösningar (se tabell 
på nästa sida):  

Workshop, pass 1: Detta är nästa steg – gemensamma utmaningar och lösningar 

Workshop, pass 2: Detta är nästa steg – konkreta lösningar och åtgärder 

Respektive workshop inleddes av inspiratörer som representerade olika samhällsaktörer 
(forskning, näringsliv och offentlig sektor) och gav sitt perspektiv på klimatanpassning, 
utifrån sina erfarenheter, lärdomar eller goda exempel. Därefter gav en processledare 
metod och verktyg för grupparbetet till deltagarna. Alla ansvarade för att dokumentera 
sitt gemensamma bidrag för att säkerställa att detta kunde bli en del i denna rapport och 
ett medskick med konkreta förslag till arrangörerna.  
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 Pass 1 

Detta är nästa steg – 
gemensamma utmaningar 
och lösningar  

Paus Pass 2 

Detta är nästa steg – 
konkreta lösningar och 
åtgärder 

Vattennära 
infrastruktur 
och 
bebyggelse  

Processledare
: Elin 
Löwendahl, 
SMHI 

Lars Grahn, SWECO: 
”Samhällsekonomiska och 
långsiktigt hållbara 
åtgärder mot 
översvämningar”  

 Torbjörn Olsson, 
Länsförsäkringar:  

”Vem betalar när vattnet 
flyttar in?”  

Extrem 
nederbörd i 
bebyggd 
miljö 

Processledare
: Sofie 
Arvidsson, 
Governo 

Kamilla Aggerlund & 
Helle Rye Westerphall, 
Liquid Landscapes, 
Köpenhamn:  

”Köpenhamn under vatten 
– vad vi lärde oss av 
sommaren 2011” 

 Charlotte Cederbom, SGI:  

”Skredrisk i Göta 
älvdalens städer” 

Hetta i staden 

Processledare
: My Ekrelius, 
Governo 

Thomas Elmqvist, 
Stockholm Resilience 
Center:  

”Planera med grönt och 
blått för en svalare stad”  

 Ingrid Molander, Botkyrka 
kommun:  

”Kommunen är en viktig 
aktör” 

Tabell 1 Workshopar – detta är nästa steg 

Samtliga grupper antecknade sina diskussioner och centrala medskick i 
dokumentationsmaterial. Dessa sammanställdes per tema (se 
www.klimatanpassning.se/innovationsdialog).  

Ett antal teman var genomgående budskap som betonades i många av grupperna, oavsett 
vilket tema som frågan gällde. Dessa områden som enligt deltagarna är särskilt viktiga 
att fokusera på nu listas nedan.  

Samarbete i nya former och med fler aktörer önskas 
 

 Det finns många idéer - nästa steg är konkretisering  

För att ta vidare de många idéer och innovationer som redan finns och omsätta 
dessa i verkligheten, krävs nya och utvecklade samarbeten.  

 Stimulera möten och att prova nytt 

Nätverk behöver etableras som bl.a. kan vara ett bra sätt för små kommuner att 
få stöd och kunna samarbeta i klimatanpassningsarbetet. Många klimatfrågor 
hejdas inte av kommungränser (vatten, värme etc.) utan tjänar snarare på att 
hanteras gemensamt. Övergripande nätverk kan också följa upp hur idéer tagits 
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vidare, och ge större kraft i kritiska frågor tillsammans – under 
Innovationsdialogen kunde exempelvis ett antal gemensamma utmaningar 
identifieras, vilket gör att ett gemensamt arbete kan påbörjas för att lyfta och 
driva frågorna gemensamt.  

 Krav på samverkan utifrån sektorer och över organisatoriska gränser 

Fler aktörer och perspektiv måste på ett konkret sätt inkluderas. Stadsplanering 
kräver hänsyn till många aspekter – exempelvis svagare eller utsatta grupper 
(äldre, barn, sjuka etc.). Många kompetenser måste tänka tillsammans och fler 
bör involveras i kommunens arbete, för att fånga såväl mjuka som hårda 
samhällsaspekter i klimatanpassningsarbetet. Dessa måste involveras tidigt i 
processen för möjlighet till ömsesidig dialog och reell påverkan (exempelvis kan 
olika tjänste- och produktleverantörer synliggöra att det som ser billigt ut på kort 
sikt ändå kan bli dyrare i slutändan, och bidra till ett mer långsiktigt perspektiv i 
planeringsprocessen).  
 

För genomförande krävs flyttat fokus från teknik till livsstil och 
samhällsförändringar 
 

 För att konkretisera klimatanpassningsarbetet krävs ökad medvetenhet  
För att kunna konkretisera idéer och innovationer och klimatanpassa samhället, 
krävs också att medvetenheten bland allmänheten ökar. För att det ska hända 
behövs mer kunskap om hur människor förhåller sig till framtidsfrågor så att vi 
kan lyfta fram klimatfrågan på ett mer nyanserat sätt – och inte skrämmas, vilket 
kan få folk att blunda för problemet. 

 Kunskap behöver öka kring klimatförändringarna och klimatanpassningen  

Det finns en kunskapsbrist hos olika aktörer kring anpassning till 
klimatförändringarna. Olika aspekter av klimatförändringar och hur man 
anpassar samhället till detta behöver lyftas, genom ökad dialog mellan berörda 
aktörer. Det stärker helhetsperspektivet samt sprider och utvecklar kunskapen 
kring hur vi kan klimatanpassa samhället. 

 
Tydligare styrning krävs för långsiktighet och prioritering 
 

 Klimatarbetet kompliceras av långsiktighet och osäkerhet 

Konsekvenserna av klimatförändringarna kan ligga långt fram i tiden, och det är 
omöjligt att veta exakt vad som händer och när. Det gör att det är svårt att 
inkludera dessa på ett tydligt sätt i planeringen – särskilt när detta kan vara 
kostsamt.  

 Det krävs styrning och incitament 

Såväl politiska som finansiella styrmedel måste till för att ge 
klimatanpassningen en långsiktighet och ses som en investering i samhällets 
säkerhet. Politikerna måste gå först i detta – bl.a. genom att etablera nationella 
strategier/riktlinjer för anpassning. 

Regionala och lokala riktlinjer kan behöva tas fram eftersom både 
konsekvenserna av klimatförändringarna och resurser för åtgärder på såväl 
regional som lokal nivå kan variera stort. Riktlinjer i form av ”allmänna råd”, 
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bra exempel och övergripande rekommendationer samt en verktygslåda som 
hjälper och inte låser kommunerna vid vissa lösningar vore önskvärt. 

 Staten bör utreda kring ansvarsfördelning för ett tydligt ägarskap i frågan 

Det behövs ett tydligt ledarskap kring klimatanpassningsarbetet, för att få kraft i 
genomförandet. Frågor kring vem som slutligen bestämmer, äger frågor och vem 
som finansierar åtgärder behöver hanteras på övergripande nivå. 

 
Klimatanpassningen innebär nya möjligheter - struktur behövs för att 
hantera dessa 
 

 Klimatanpassning som naturlig del i stadsbyggnadsprocessen 

Att anpassa till klimatförändringarna borde integreras i alla processer - från 
översiktsplanering till bygglovgivning och kontroll av genomförande. 

 Ta tillvara lokala förutsättningar 

Det måste finnas utrymme för att ta tillvara (oftast) lokala förutsättningar när 
olika typer av (långsiktiga) åtgärder bedöms och värderas. Detta för att olika 
styrmedel och riktlinjer ska bli praktiskt och ekonomiskt genomförbara i mindre 
kommuner eller kommuner med stora klimatutmaningar. 

 Tydliggöra synergier och långsiktig nytta av klimatanpassning 

Klimatanpassning är inte ”bara” anpassning och utmaningar – det finns en 
enorm potential och stora möjligheter i att utveckla samhället med hjälp av 
klimatanpassningsarbetet.  

De synergieffekter samt den och långsiktiga nyttan av att klimatanpassa 
samhället behöver tydliggöras genom att bland annat ställa den i relation till vad 
det kostar om åtgärderna inte vidtas.  

Det skulle göra att den långsiktiga samhällsplaneringen kan inkludera hållbara 
klimatanpassningsåtgärder och inte, utifrån ofullständigt beslutsunderlag eller 
kunskap, tvingas planera kortsiktigare eller utifrån traditionella lösningar. Det 
kan innebära en risk att vidta nya åtgärder för klimatanpassning, särskilt med 
avseende på osäkerheten i utvecklingen utifrån klimatscenarier etc. – därför 
krävs ett tydliggörande av nyttan och långsiktiga kostnadsbesparingar genom att 
vidta åtgärder idag.  

 

2.5 Hur arbetar vi framåt? 

Inför det andra workshoppasset talade miljöminister Lena Ek om pågående och framtida 
klimatanpassningsarbete i Sverige. SMHIs generaldirektör Lena Häll Eriksson 
avslutade dagen genom att sammanfatta diskussioner och motta dagens resultat. 

Miljöminister Lena Ek talade om vikten av nya lösningar för att vi ska kunna anpassa 
oss till ett förändrat klimat. Samtidigt är det ofta svårt att ta till sig nya saker – lättare är 
att titta tillbaka och vara nöjd med vad som åstadkommits. Det finns en utmaning i 
samhället att vara långsiktig. Regeringen har högt ställda mål – klimatneutralitet till 
2050 och en minskning av utsläpp med 40 % till 2020. I internationella förhandlingar 
finns en stor spridning av länder som ska komma överens om en strategi för 
klimatanpassning, kring teknik och samhällsförändringar, vilket innebär att man lätt 
hamnar på lägsta gemensamma nämnare. Det krävs att någon går före – att Sverige gör 
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det, bland annat genom åtgärder för utstläppsminskning. Klimatförändringarna är redan 
här, med många konkreta konsekvenser, men medvetenheten är fortfarande låg. 

Vi står mitt i en teknikrevolution – och det innebär nya affärsmodeller och produkter 
men också ändrad livsstil etc. Sverige måste vara med i teknikskiftet på samma sätt som 
i tidigare skiften och ta täten. 

”När vi gör vår fysiska planering behöver vi ta det här på allvar. Det 
är stort och svårt – men man får ta elefanten tugga för tugga. 
Strukturera de stora problemen och gör en SWOT-analys – det finns 
enorma möjligheter! Inte minst i kommunerna.” 

Mötesplatser och samverkan måste till! Det finns ingen ”quick fix”, men å andra sidan 
finns stora möjligheter och en chans att komma ur det här, med inte bara en bibehållen 
utan en ökad livskvalitet för våra barn. 

Lena Häll Eriksson sammanfattade dagen som mycket givande och tog emot samtliga 
gruppers resultat från workshoparna. Dagen bjöd på ett stort utbyte av många olika 
erfarenheter och kompetenser – vilket ju var poängen. Det är när man pratar med någon 
som tänker annorlunda som man får lära sig nya sanningar.  

Vi har sett vad konsekvenserna kan bli av att låta bli att 
klimatanpassa sig i Köpenhamn 2011 – vi måste undvika detta. Det 
kan stå oss dyrt att vänta med klimatanpassningen. 

Under dagen visades många exempel på nya smarta lösningar, bland annat på 
dialogtorget. Vi fick se många olika lösningar för frågor som rör vatten - vatten är 
spännande om man använder det på rätt sätt!  

Lena Häll Eriksson riktade ett stort tack till alla som bidragit med kunskap. 
Klimatanpassningsportalen kommer att fortsätta vara ett sätt att sprida och hitta kunskap 
kring klimatanpassning - och få svar på de frågor man kan ha. 

 

 
Lena Häll Eriksson, SMHI tar emot resultaten från dagen Foto: SMHI 
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3 Slutord  

Innovationsdialogen för klimatanpassning den 5 juni genomfördes med stort 
engagemang från samtliga deltagare. Dialogen visade att innovation är nödvändigt för 
att klimatanpassa samhället – och sker när vi skapar nya möten och tillsammans 
diskuterar gemensamma utmaningar och lösningar. För att en dialog ska vara lyckosam 
och värdefull, krävs utöver engagerade och kunniga deltagare, ett tydligt mål och syfte 
– vad använder vi våra diskussioner till vidare? 

Utöver de möten, kunskapsbyggande och kontaktnät som Innovationsdialogen 
möjliggjorde, resulterade dagens många diskussioner i ett antal viktiga, konkreta 
medskick till arrangörerna, SMHI:s Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 
och Regeringskansliet, tillsammans med Boverket och VINNOVA. Förhoppningen är 
att de konkreta resultaten från dialogen ska fortsätta att spridas vidare i många 
organisationer och sammanhang. 

De resonemang som fördes under dagen tillsammans med de utmaningar och förslag till 
lösningar som lyftes har summerats i denna rapport. En kort sammanfattning av 
rapporten lanserades i Almedalen juli 2013. Summeringen från Innovationsdialogen 
behandlades under ett workshoppass under konferensen Klimatanpassning Sverige i 
september 2013 och sprids på olika sätt för att säkerställa att resultaten kommer till 
gagn för det fortsatta gemensamma arbetet för svenskt klimatanpassningsarbete.  

Presentationer och utförliga anteckningar från gruppdiskussioner samt övrig 
dokumentation går att finna på Klimatanpassningsportalen: 
http://www.klimatanpassning.se/innovationsdialog. 

Mer information om Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning finns här: 
http://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning. 

 

 

Samtal under Dialogtorget. Foto: SMHI 



 

 



 

 

 

  



 

 

    

 I samarbete med Regeringskansliet, Boverket och VINNOVA  

 


