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Dokumentation seminarium 25 september 2013 ”Hur kan 
innovationer bidra till klimatanpassningsarbetet?” vid 
konferensen Klimatanpassning Sverige 2013  

 

Ett av tolv seminarier vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2013 handlade om Innovationsdialog 
för klimatanpassning. Seminariet som samlade cirka 70 personer innehöll en tillbakablick från den 5 
juni 2013 då Innovationsdialogen hölls i Stockholm, reflektioner från deltagare samt fortsatt dialog 
kring hur innovationer kan bidra till klimatanpassningsarbetet. Dokumentation från Innovationsdialog 
för klimatanpassning den 5 juni finns på klimatanpassningsportalen; 
www.klimatanpassning.se/innovationsdialog.  

 

 

 

 

Reflektioner från deltagare Innovationsdialog för klimatanpassning 5 juni 2013 

Tre av deltagarna vid Innovationsdialog för klimatanpassning den 5 juni var inbjudna till seminariet att 
dela med sig av sina reflektioner. Dessa tre personer som representerar forskning, offentlig sektor och 
näringsliv hade bjudits in: Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet; Marie Louise Folkesson, 
Staffanstorps kommun samt Jessica Berg, Wavin.  
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Dessa tre personer har också delat med sig av sina reflektioner i intervjuer i samband med 
Innovationsdialogen. Dessa intervjuer finns presenterade i en folder och i webbformat; 
www.klimatanpassning.se/innovationsdialog. Godecke Blecken kunde inte delta i seminariet på grund 
av sjukdom, men ersattes av sin kollega Lena Goldkuhl, Luleå tekniska universitet. 

Lena Goldkuhl är forskare och ”innovationscoach” på Luleå tekniska universitet. Hennes forskning 
handlar om VA-teknik och som ”innovationscoach” arbetar hon bland annat med att stötta forskare att 
kommunicera sin forskning, för att resultaten ska kunna användas för innovationer i samhället. Hon är 
bland annat involverad i ett nätverksprojekt kallat ”Dag & Nät” som utvecklar och förmedlar 
forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och lednings-nätsområdet för 
hållbarhet och klokt resursutnyttjande, i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. I projektet 
deltar 8 kommuner i Norrbotten. Forskningen styrs utifrån dessa kommuners behov. Lena anser att det 
finns gott om områden som berör klimatanpassning och god bebyggd miljö, både i inomhus- och 
utomhusmiljö. Nya material för byggbranschen är ett exempel. Där behöver forskning och industri 
jobba nära varandra.  

Marie-Louise Folkesson är vattensamordnare i Staffanstorps kommun, vid kommunens 
stadsbyggnadskontor. Hon arbetar bland annat med en sårbarhetsstrategi tillsammans med FOI. Denna 
strategi berör klimatanpassningsfrågorna och tydliggör ansvarfördelningen i kommunen. Marie-Louise 
anser att det är viktigt med budgetfrågorna som ju är nära sammankopplade till ansvarsfördelningen. 
Hon nämner ett exempel; Höje å, som rinner genom tre kommuner. För ån gäller det att hitta så 
kostnadseffektiva lösningar som möjligt genom att använda fördröjningsmagasin utanför tätorterna. 

Man kan i sådana fall ställa frågan om hur man använder VA-taxningsmedel i en annan kommun för 
att åtgärda VA-problem som påverkar den egna kommunen. Man har också i kommunen tagit fram 
mallar för vårdpersonal avseende äldres påverkan vid värmebölja. Marie-Louise tyckte att 
diskussionerna vid Innovationsdialogen gav bra input kring kommunens utmaningar kring 
klimatanpassning för god bebyggd miljö, särskilt inom VA-området och äldres påverkan av 
värmebölja.  

Jessica Berg arbetar som produktchef inom oljeavskiljare och dagvatten vid företaget Wavin som är 
en av Sveriges största leverantörer av VA-lösningar. Hon tycker att det är viktigt att få med hela 
systemtänket när man pratar VA och klimatanpassning. Detta synsätt passar bra för dagvattenfrågan 
där alla dess olika delar kan sammanlänkas i gemensamma projekt. Företaget Wavin har ett tydligt 
innovationsperspektiv med sitt mål att 20 procent av omsättningen ska stå för nya produkter och 
tjänster. Jessica tycker att Innovationsdialogen med upplägget och alla dess delar var väldigt 
intressant. Hon uppskattar att så många olika yrkesgrupper fanns representerade och nämner 
klimatexperter, arkitekter, konsulter och stadsplanerare. När det gäller klimatanpassning och dagvatten 
tycker hon att man måste komma in tidigt i processerna för att undvika nödlösningar, men förstår att 
det kan vara svårt för mindre kommuner som behöver finna pengar för detta i konkurrens med budget 
för vård och skola.  

 

Fortsatt dialog i grupper 

Seminariet avslutades med dialog i mindre grupper om 3-6 personer. Grupperna uppmanades att 
diskutera utifrån två frågeställningar där de ombads prioritera den första före den andra frågan: 

1. Hur skulle era egna organisationer kunna arbeta med klimatanpassning ännu mer och 
effektivare än idag? 

2. Finns det något som hindrar detta? Vad? 

 

Grupperna ombads också skriva ned vad man diskuterade och lämna in sina anteckningar. I sina svar 
till den första frågan tar de flesta upp finansiering och samverkansformer.  

När det gäller finansiering tar någon grupp upp att forskningen styrs av vilken forskningsfinansiering 
som finns. Man menar att detsamma gäller kommunernas arbete; vad som görs där styrs av möjlig 
finansiering. Man efterlyser också tydligare vilja och styrning från politiskt håll och menar att om man 
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tar med klimatanpassning från början i planeringsprocessen blir det mindre kostsamt än att bekosta 
åtgärder på grund av konsekvenser av klimatförändring. En möjlighet som tas upp är att söka extern 
finansiering. Mer pengar för bidrag till klimatanpassning via Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, efterfrågas också. Någon grupp tycker att statlig styrning och finansiering krävs och 
efterlyser politiska beslut på nationell och internationell nivå. 

Dialog, samverkan och samarbete återkommer. Man tar bland annat upp vikten av samarbete mellan 
statliga myndigheter, men även mellan myndigheter och universitet. Man efterfrågar också ytterligare 
tydlighet kring vilken myndighet som gör vad inom klimatanpassningsområdet och frågar sig hur man 
får till god samverkan, både avseende form och innehåll. Någon grupp föreslår innovativa 
samarbetsformer mellan myndigheter. Vikten av tvärsektoriell samverkan nämns också. 
Problematiken med skillnad i tidsaspekt mellan företagens kortsiktigare vinstintresse och forskningens 
mer långsiktiga frågeställningar tas också upp. Många ser behov av kommungränsöverskridande 
samarbete och Slussen tas upp som ett sådant exempel.  

Kommunikation och informationsspridning är ett annat återkommande tema. Man tar upp vikten av att 
få företag och organisationer att förstå hur de ska jobba med både klimatanpassning (adaptation) och 
utsläppsminskningar (mitigation). Ett exempel är att klimatanpassning kan ske samtidigt som 
klimatkompensering där småbrukare får stöd att plantera träd. Någon efterlyser också information i 
tidigt skede, innan lagstiftning. En annan grupp efterlyser att frågan bryts ned till konkreta åtgärder, en 
annan tror att det är intern informationsspridning i organisationerna som behövs. Ytterligare en annan 
grupp menar att strategier för klimatanpassning behöver bli fler och tydligare. Någon tycker att man 
kan använda media för att väcka politikers intresse; att använda sig av opinions- och lobby-
verksamhet.  

Flera grupper tycker att man inom näringslivet i högre utsträckning än vad man gör skulle kunna 
påverka både sina leverantörer och sina kunder att göra klimatanpassade val. Någon grupp skriver om 
kartläggning av sårbarhet i leverantörskedjan och en annan om att man skulle kunna jobba effektivare 
med produktutveckling och produkternas hela livscykel än vad man gör idag. Någon menar att det 
behövs krav från kunderna om klimatanpassning för att frågan ska komma upp på allvar. Någon annan 
menar att man ytterligare bör lyfta de möjligheter och marknadsfördelar som frågorna innebär och 
menar att detta är överlevnadsfrågor både för privat och offentlig sektor. Någon grupp lyfter regionala 
forum eller plattformar för affärsutveckling som en möjlighet.  

Innovationsdialog för klimatanpassning den 5 juni 2013 hade ju temat God bebyggd miljö. 
Utmaningar kopplade till stadsplanering återkommer även i dessa gruppdiskussioner. Någon grupp 
tycker att man i PBL borde se över möjligheter att stärka och stötta klimatanpassningsfrågan i 
samhällsplaneringen. En annan grupp tar upp att klimatanpassning kan och bör ingå i detalj- och 
översiktsplan, men att länsstyrelserna i vissa fall behöver ställa tydligare krav på detta. Man menar 
vidare att länsstyrelserna även skulle kunna bistå kommuner med en ”mall” och utbildning. En annan 
grupp skriver att man kan bygga in ekosystemtjänster i städer. Klimatanpassningsaspekterna måste ses 
som en del av planeringsförutsättningarna, menar man. Någon annan tar upp att se grönstruktur och 
vatten som en resurs i planeringsarbetet.  

Dagvattenfrågan tas upp ur olika vinklar. Man påminner om att dessa frågor behöver komma in tidigt i 
planeringsprocessen och att dagvattenpolicies bör komma upp på kommunfullmäktigenivå. Man 
tycker också att vattendirektivet borde vara en punkt i åtgärdsprogram för klimatanpassning, för att 
göra kommunerna uppmärksamma på detta. 

 

Som svar på den andra frågan om hinder kommer ofta ansvarsfrågan och de ekonomiska aspekterna 
tillbaka. Många menar att det är kortsiktighet som styr på alla nivåer och i många organisationer. 

Många tar även här upp ansvarsfördelning och att den ofta är luddig. Någon formulerar den oklara 
ansvarsfördelningen som att man ofta inte vet vem som ska utföra eller vem som ska ta kostnaden, i 
synnerhet när det gäller befintlig bebyggelse. Man menar också att det finns hinder för samarbete 
mellan kommuner, inte minst när det gäller finansiering.  
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Man tar upp att forskning sker i stuprör och att det verkar svårt att få ut forskningsresultat och svårt att 
gå från forskning till praktik. 

Någon grupp tar upp svårigheten i att förstå hur klimatanpassning (adaptation) och åtgärder för att 
minska utsläpp (mitigation) kan hanteras samtidigt. Någon annan om vikten av att tydliggöra att 
anpassningsarbetet inte innebär att man gett upp.  

 

Någon tipsar om Vattenvisionen som tagits fram av Svenskt vatten. Någon annan om innovativa 
energigivande processledningsmetoder som konsultfirmor erbjuder stöd till, i offentliga eller privata 
organisationer.  

 

 

 

  

 

 


