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Västmanlands läns klimat år 2100 
Framtidsklimat i Västmanlands län – enligt RCP-scenarier.55 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

Temperatur 
I slutet av seklet beräknas länet ha en årsmedeltemperatur 
på mellan 3-5oC varmare jämfört med perioden 1961–1990. 
Störst uppvärmning väntas under vintern. 
 

Nederbörd - regn & snö 
Årsmedelnederbörden väntas öka med 15–20 % mot 
sekelskiftet, med störst ökning under vinter och vår. I 
länets östra delar visar RCP 8.5 på en nederbördsökning 
på 40% för de årstiderna.  
Den kraftiga nederbörden väntas också öka, med 
uppemot 20% mer maximal dygnsnederbörd beroende på 
RCP-scenario.  Värmeböljor 

Antalet varma dagar beräknas bli 
allt fler, med ca 20 dagar i följd 
med dygnsmedeltemperaturer 
över 20oC mot slutet av seklet 
(RCP 8.5). 

Brandrisk 
Med ökat antal dagar 
med låg markfuktighet 
tillsammans med för-
höjda temperaturer be-
döms göra att brandrisk-
säsongen förlängs mot 
slutet av seklet.  

Torka 
Antalet dagar med låg 
markfuktighet beräknas 
öka från dagens ca 15 
dagar till 25–30/35–45 
dagar kring sekelskiftet. 

Vegetationsperiod 
Mot slutet av seklet 
beräknas vegetations-
perioden förlängas 
med 50–80 dagar.  

Flöden 
Den totala tillrinnin-
gen förväntas öka med 
10 % mot sekelskiftet. 
Flödesmönstren änd-
ras genom mer neder-
börd i form av regn 
under vintern, vilket 
gör att vårflodstop-
pen uteblir. Under vår 
och sommar väntas 
tillrinningen minska i 
de flesta vattendrag. 

Vision för klimatarbetet i Västmanland 
 

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. 
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Sammanfattning 
 

Den sammanhållande visionen för klimatarbetet i Västmanland är att skapa ett håll-
bart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Västmanland ska bidra 
till att begränsa den globala temperaturökningen och till att nå de internationella 
och nationella klimatmålen. Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver även klimat-
anpassning, för att minska sårbarheten för klimatrelaterade störningar och skador, 
och förmåga att tillvarata uppkomna möjligheter. 
 
Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030, vilket innebär att 
ovanstående målinriktningar antingen överträffas eller uppnås tidigare än de 
nationella målen. Detta ställer krav på både omgående, omfattande och långsiktiga 
förändringar i samhällets olika system och processer. Detta uppnås genom att alla, 
enskilt och tillsammans, tar ansvar för att genomföra de åtgärder som krävs. Länet 
har goda förutsättningar att bidra till ett gott klimatarbete, med vägledning av denna 
klimatstrategi. 
 

Den globala klimatförändringen orsakar redan idag störningar och skador på fysisk 
miljö, ekosystem, verksamheter och människors hälsa genom de värmeböljor, 
torkperioder, skyfall, översvämningar, ras, skred, erosion och bränder som ökar i 
frekvens och intensitet med ett förändrat klimatsystem. Prognoserna visar att 
klimatet kommer att bjuda på än större utmaningar i framtiden. FN:s klimatpanel, 
IPCC, betonar vikten av stora ansträngningar för att begränsa ökningen av den 
globala årsmedeltemperaturen till under 2 grader, helst under 1,5 grader. För att 
detta ska lyckas måste de globala växthusgasutsläppen snabbt minska för att senast 
under seklets andra hälft vara kring noll. Huvudsakligen handlar begränsningen av 
klimatpåverkan om en minskad och förändrad energianvändning. Samhället 
behöver ställa om från dagens fossilberoende till en ekonomi som istället förlitar 
sig på hundra procent förnybar energi. Riksdagen har beslutat att Sverige senast år 
2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, något som är en stor utmaning 
för hela samhället och således även för Västmanlands län. 

 
Även om arbetet med att begränsa klimatpåverkan lyckas väl så kan vi räkna med 
en fortsatt förändring av jordens klimat, på grund av den tröghet som råder i 
klimatsystemen. Således måste vi även anpassa oss till ett förändrat klimat. Klimat-
anpassning handlar främst om att analysera klimatrelaterade risker och sårbarheter, 
samt att genomföra anpassningsåtgärder för att minska risken för skador och 
störningar på de samhällskritiska verksamheterna, den fysiska miljön och infra-
strukturen samt på ekosystemen och människors hälsa. 
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Inledning 
 
Det pågår en förändring av jordens klimat. Klimatförändringen orsakas av en 
omfattande ökning av växthusgasutsläpp som pågått sedan mitten av 1800-talet då 
den västerländska industriella revolutionen inleddes. Klimatförändringen är således 
inte något som kanske kommer i framtiden, den pågår redan idag. De klimat-
påverkande utsläppen måste minskas för att bromsa upp den accelererande 
klimatförändringen. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmos-
fären stiger allt mer eftersom de globala utsläppen ökar. För att temperaturökningen 
ska vara möjlig att begränsa långt under 2 grader, och helst under 1,5 grader, 
behöver de globala växthusgasutsläppen snabbt minska för att senast under seklets 
andra hälft vara kring noll. Huvudsakligen handlar begränsningen av klimatpåver-
kan om en minskad och förändrad energianvändning. Samhället behöver ställa om 
från dagens fossilberoende till en ekonomi som istället förlitar sig på hundra procent 
förnybar energi. För att en sådan kraftig omställning av samhället ska lyckas behövs 
både insatser i enskilda länder och internationellt samarbete för att begränsa 
utsläppen, bland annat inom FN:s klimatkonvention. Riksdagen har beslutat om att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, något som 
är en stor utmaning för hela samhället och således även för Västmanlands län60. 
Även om det arbetet lyckas väl så kan vi räkna med en fortsatt förändring av jordens 
klimat, på grund av den tröghet som råder i klimatsystemen. Således måste vi även 
anpassa oss till ett förändrat klimat, vilket innebär utmaningar på global, nationell, 
regional och lokal nivå. I regeringens proposition för en nationell strategi för 
klimatanpassning34 identifieras behovet att vidta anpassningsstrategier inom flera 
samhällssektorer och geografiska områden. Särskilt angelägna naturhändelser att 
förbereda samhället för är ras, skred, erosion, översvämningar, skyfall, torka och 
bränder. Klimatanpassning56 handlar främst om att analysera klimatrelaterade 
risker och sårbarheter, samt att genomföra anpassningsåtgärder för att minska 
risken för skador och störningar på de samhällskritiska verksamheterna, den fysiska 
miljön och infrastrukturen samt på ekosystemen. 

På regional nivå har Länsstyrelsen regeringens uppdrag att främja, samordna och 
leda klimatarbetet i länet. En del i det uppdraget är att ta fram en klimatstrategi för 
Västmanland. För att återspegla Länsstyrelsens ansvarsområden samt de två spåren 
i klimatarbetet, som nämnts ovan, omfattar Klimatstrategi för Västmanlands län 
både begränsad klimatpåverkan och energiomställning (engelska: mitigation) samt 
anpassning till ett förändrat klimat (engelska: adaptation). Dessa två angreppssätt 
är viktiga för länets möjligheter till utveckling. 

De globala utmaningarna som översatts till nationellt uppställda klimatmål kan 
upplevas som överväldigande i en mer lokal kontext, men det är genom att över-
gripande mål bryts ner i konkret genomförbara åtgärder på regional nivå som även 
globala mål kan uppnås. Med en väl förankrad, faktabaserad klimatstrategi för 
Västmanland bidrar länets aktörer genom samverkan till en mer hållbar värld.  
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I ett nästa steg är avsikten att fördjupa denna klimatstrategi med kompletterande 
åtgärdsförslag och indikatorer. Kompletteringen kommer att tjäna som inspi-
rationskälla och samverkansplattform för fortsatt innovation bland länets olika 
aktörer. 

Klimatstrategins syfte och användningsområde 

Klimatstrategin ska visa en tydlig viljeinriktning för länet inom energi- och klimat-
området. Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030. 

Länsstyrelsens ambition och välgrundade förhoppning är att klimatstrategin ska 
fungera som en utgångspunkt för berörda aktörer samt bidra till att föra klimat-
arbetet i länet framåt framförallt genom att: 

• Vägleda och inspirera berörda aktörer i det direkta klimatarbetet, men även 
i arbetet med att integrera klimataspekter i andra processer. 

• Skapa engagemang och ingjuta mod att genomföra nödvändiga åtgärder. 

• Vara klargörande och informativ och därmed utgöra en källa till kunskap, 
som kan ge upphov till både insikt och bidra till att säkerställa kvalitet i 
klimatarbetet.  

• Utgöra en plattform för beskrivning av länet utifrån det kunskapsläge som 
råder vid strategins beslutande.  

• Utgöra grunden för Länsstyrelsens prioritering av egna åtgärder och 
åtgärder som stöds på olika sätt. 

Strategins omfattning och avgränsningar 

Strategins geografiska avgränsning är Västmanlands län. Detta är emellertid inte en 
självklar avgränsning. Klimatpåverkan kan till exempel ha sitt ursprung i en 
omfattande konsumtion av varor och tjänster, som är producerade utanför länet. 
Den huvudsakliga klimatpåverkan sker då på annat håll – ofta långt bortom Sve-
riges gränser. För fokusområdet konsumtion omfattar strategin konsumtion som 
sker i Västmanland, men som orsakar klimatpåverkan utanför länets gränser i 
tillverkningsskedet. Förhållanden och åtgärder utanför länet kan i vissa fall vara 
relevanta och falla inom ramen för klimatarbetet i länet.  

Avgränsningen i tid utgörs av de mål i tiden som Sverige som nation antagit från 
internationella överenskommelser eller genom enbart nationella beslut. Strategin 
gäller mellan år 2020 – 2030, med utblick mot år 2045, då vissa av de nationella 
målen sträcker sig till den tidshorisonten.  

Prioriteringsgrunder i arbetet med att ta fram klimatstrategi 

I arbetet med klimatstrategin har en prioriteringsgrund tagits fram som ska vara 
vägledande vad gäller val av mål, delområden och handlingsinriktningar. Den utgår 
från ett antal inledande frågeställningar enligt nedan. Svaren på frågorna ger en 
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vägledning om området bör ges prioritet i strategin. De är också uttryck för en ambi-
tion att vara tydlig inför omgivningen om vilka resonemang som ligger bakom de 
val och prioriteringar som gjorts. Strategin täcker därmed inte alla områden som 
kan ha betydelse för klimatarbete.  

• Berörs stora värden? Med värden menas i detta sammanhang inte enbart 
ekonomiska utan även till exempel de som är mycket svåra att kvantifiera; 
som biologisk mångfald och naturtillgångar.  

• Är effekten av det som ska undvikas eller behöver justeras helt eller delvis 
oåterkallelig? Med delvis oåterkallelig menas att det i praktiken är nästan 
omöjligt att ändra på grund av ekonomiska eller praktiska skäl 

• Hur långtidsverkande är effekten av åtgärden? Med långtidsverkande kan 
till exempel menas livslängd på något, amorteringstiden eller hur länge en 
oönskad effekt finns kvar. 

Internationell klimatpolitik 
Den enskilt viktigaste plattformen för Sveriges klimatarbete är Parisavtalet, som 
bekräftades av EU:s medlemsländer år 2016. Avtalet är kopplat till klimatkon-
ventionen, som är ett internationellt avtal under FN. Av de 197 nationer som är 
parter till FN-konventionen har 194 skrivit under Parisavtalet. Per januari 2019 har 
184 nationer förpliktigat sig att följa det. 

Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet är att:  

• den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och man ska sträva 
efter att begränsa den till 1,5 grader. 

• länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart 
femte år. 

• industrialiserade länder ska ge stöd till utvecklingsländer. 

Det långsiktiga målet för EU:s klimatpolitik är att minska växthusgasutsläppen med 
80–95 procent till år 2050.  

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 

Ett annat internationellt ramverk som påverkar klimatarbetet är Agenda 2030 och 
Globala målen för hållbar utveckling22 som syftar till att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga. Det övergripande målet är att bidra till en hållbar utveckling 
i hela världen genom att vara pådrivande, sätta upp mål och följa upp arbetet med 
genomförandet av Agenda 2030.  
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Figur 1. De 17 globala hållbarhetsmålen22. 
 

Den nationella svenska klimatpolitiken 
Som en följd av bland annat Parisavtalet antog Riksdagen år 2017 ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige. Ramverket består av nya nationella klimatmål, en klimatlag 
som reglerar regeringens styrning, uppföljning och rapportering av klimatarbetet 
samt ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken 
och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsbered-
ningen. Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de 
underlag den bygger på. Rådet ska även bidra till en ökad diskussion om klimat-
politiken i samhället. Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende 
tvärvetenskapligt expertorgan, som utvärderar hur regeringens samlade politik är 
förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat25.  

Naturvårdsverket beskriver ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för Sverige38, 
och summerar de nationella och EU-gemensamma styrmedel som finns för arbetet 
med de nationella klimatmålen. De kan indelas i följande kategorier: 

• Ekonomiska – t.ex. handel med utsläppsrätter, energi- och koldioxidskatter. 

• Administrativa – t.ex. Plan- och Bygglagen, reduktionsplikt, krav på 
koldioxidutsläpp från nya fordon. 

• Informativa – t.ex. energi- och klimatrådgivning, Fossilfritt Sverige. 

• Forskning och marknadsintroduktion – t.ex. industriklivet, stöd till 
forskningsprogram. 

Sverige har som ambition att utvecklas till världens första fossilfria välfärdsland 
samt vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.  

Klimat- och energipolitiken i Sverige har konkretiserats genom att miljökvalitets-
mål, klimatmål och energimål har utstakats. Miljökvalitetsmålet ”Begränsad 
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klimatpåverkan” utgör det övergripande målet för Sveriges klimatpolitik. Miljö-
kvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” anger nationella målsättningar för hållbar 

samhällsplanering, bebyggelse och infrastruktur samt hushållning med energi och 
naturresurser som är viktigt att förhålla sig till i klimat- och energiarbetet.  

Alla myndigheter i Sverige har att förhålla sig till de 16 miljökvalitetsmålen och det 
övergripande generationsmålet60 som lyder: ”Det övergripande målet för miljö-
politiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöprob-
lemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser”. Även Barnkonventionen68 stödjer det intergenerationella perspektivet 
genom dess fokus på barns rättighet till liv, överlevnad och utveckling.  

 

 

Figur 2. Sveriges 16 miljökvalitetsmål59 

 
Energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekolo-
gisk hållbarhet utgör det övergripande målet för energipolitiken. Nedan presenteras 
de mer preciserade målen på energi och klimatområdet.  
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Figur 3. Mål som berör energi- och klimatområdet.10 
 

Det övergripande nationella målet för klimatanpassning handlar om att anpassa 
samhället till ett förändrat klimat och utveckla ett långsiktigt hållbart och robust 
samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska sårbarheter och 
ta tillvara möjligheter. Vidare uttrycker regeringen att ”Målsättningarna om klimat-
anpassning i Parisavtalet och Agenda 2030 med de globala målen för hållbar 
utveckling ska också uppnås. Målen bör beaktas i politik, strategier och planering 
på nationell nivå och integreras i ordinarie verksamhet och ansvar. Ytterligare 
behov av mål eller förtydliganden av regeringens mål för klimatanpassning för 
olika politikområden, sektorer eller identifierade sårbarheter bör analyseras”. 34 

Västmanlands klimatarbete  
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet av 
Agenda 2030 och att sprida information om arbetet på regional och lokal nivå. 
Målet är att samordna och öka både det tvärsektoriella arbetet internt inom 
Länsstyrelsen och externt inom länet. I Västmanland har Länsstyrelsens arbete med 
de globala målen pågått sedan år 2017 och följs sedan dess upp månadsvis. Arbetet 
med Agenda 2030 drivs i en särskilt utsedd beredningsgrupp med expertkompetens 
för miljö, klimat, kulturmiljö, samhällsbyggnad, landsbygdsutveckling, jämställd-
het, mänskliga rättigheter samt folkhälsa. Genom beredningsgruppen koordineras 
och samordnas Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete med insatser för att integrera 
sektorsövergripande perspektiv i Länsstyrelsens verksamhetsplanering, styrning 
och uppföljning.  
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I Västmanland utgår arbetet från de nationella målen på klimatområdet. Läns-
styrelserna har låtit regionalisera klimat- och energimålen samt angett indikativa 
regionala mål med utgångspunkt i förutsättningar för länet. Resultatet av det arbetet 
sammanfattas i figur 4. 

 

 
Figur 4. Utsläpp klimatgaser Västmanland län, t o m år 2015 fastställda värden, därefter prognos 
och mål för år 2030 respektive år 2045.61 
 
Av diagrammet kan utläsas att utsläppen av klimatgaser i länet har minskat från år 
1990 till idag (år 2018). De främsta klimatrelaterade utsläppsminskningarna har 
skett inom områdena el och uppvärmning samt industri. Många verksamheter har 
bidragit till utvecklingen; betydande insatser har gjorts på bl.a. Kraftvärmeverket i 
Västerås och Sala-Heby Energi genom utfasning av fossila bränslen. T.ex. Yara AB 
i Köping och ABB har sett över sina processer och nått långt med minskade utsläpp 
av växthusgaser och energieffektivisering. Även utsläpp från transporter har min-
skat, men inte i samma omfattning. Fram till år 2010 ligger utsläppen från transpor-
ter kvar på samma nivå som år 1990. Därefter har utsläppen minskat något med 
hjälp av högre inblandning av biobränsle i bensin, trots att transportarbetet har ökat. 
Samtliga berörda sektorer, bortsett från jordbruk, har en väsentlig väg kvar för att 
nå de utsläppsmål som är uppsatta till år 2030 (ca 680 000 ton CO2ekv per år) 
respektive år 2045 (ca 200 000 ton CO2ekv per år). År 2045 är målet att växthusgas-
påverkande utsläpp från transportsektorn ska vara nära noll, vilket är en utmaning. 

Uppskattat behov av minskade växthusgasutsläpp för respektive sektor framgår i 
figur 5.  
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Figur 5. Uppskattad minskning av växthusgasutsläpp per sektor i Sverige.35 

Utgångsläge för Västmanland  

Västmanlands län är en del av den expanderande Mälarregionen och sträcker sig 
mellan Hjälmaren och Mälaren upp i Bergslagen. Mer än hälften av marken är skog, 
och ungefär en tiondel är vatten. Västmanlands ligger i en del av Sverige med hög 
ekonomisk tillväxt. Länet har en lång industritradition, med en tyngdpunkt på 
tillverkning av avancerade industrivaror. Västmanland har traditionellt betraktas 
som en del av en industriregion och är idag ett av Sveriges främsta export län. 
Företagstillväxten är god och näringslivet är starkt; uppbyggt av organisationer som 
arbetar med forskning, innovation och utveckling av framtidens företag. 
Styrkeområdena är automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa, vilket utgör 
basen för välfärd och ger länet förutsättningar att lösa lokala och globala 
utmaningar45.  

De senaste årtionden har länets många globala företag vuxit och utvecklats i snabb 
takt. Utvecklingen har omvandlat Västmanland till ett län som kännetecknas av 
service, forskning och utveckling. Samtidigt finns vacker natur med sjöar, skogar 
och berg att upptäcka.  

 

Figur 6. Yta, befolkning och markanvändning i länet.44 
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Länet har både styrkor, tillgångar, möjligheter och utmaningar relaterade till 
klimatfrågan, som fått ligga till grund för de fokusområden som följer längre fram 
i strategin. 

 

Figur 7. Sammanfattning av några av länets styrkor, tillgångar, sårbarheter, möjligheter och 
utmaningar.  
 

Solinstrålningen är en tillgång som egentligen är tillräcklig för att förse hela länet 
med den energi som behövs, men solenergin behöver omvandlas till en form som 
är användbar för samhället. Idag sker energiomvandlingen med hjälp av solceller 
och i viss mån solfångare. Resursen sol behöver bättre tas tillvara i länet. Här finns 
potential till teknikutveckling och en ökad implementering av redan beprövad 
teknik. Vind är en i stort sett outnyttjad energikälla i länet. Även om vi inte har 
landets bästa förutsättningar för vindkraft behöver resursen tas tillvara i energiom-
ställningen.  

Skog och mark är en enorm resurs som behöver värnas, inte minst för att bevara 
den biologiska mångfalden. Även för att binda koldioxid är skog och mark 
oumbärlig. Beroendet av träråvara är stort för att möta ökad efterfrågan på förnybart 
bränsle, som energiomställningen kräver.  

Institutionell kapacitet innebär i det här sammanhanget att utveckla i första hand 
offentliga aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera 
energi- och klimatfrågor i sin ordinarie verksamhet. Det löpande arbetet och 
kompetensuppbyggnaden behöver vara etablerat i organisationen och väl förankrat 
i ledningen Många offentliga och privata verksamheter i länet arbetar med miljö-
ledningssystem för att säkra ständiga förbättringar och lärande i sina processer, 
vilket kan ses som en styrka och tillgång för att nå längre i klimatarbetet.  

Utfasningen av kärnkraft kan påverka situationen i Mälardalen. I Västmanland kan 
vi få bekymmer med kapacitetsbrist i elnätet. Med ny teknik och nya tjänster kan 
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nätet användas smartare och systemet bli mer flexibelt, vilket är en förutsättning för 
att vi ska kunna förlita oss helt på förnybara energikällor. Klimatförändringar och 
en ökad elektrifiering gör att samhället kan få tillfälliga störningar som påverkar 
leveranssäkerheten och riskerar att begränsa möjligheten till nyetableringar. 
Sårbarhet berörs även i del B, under fokusområde Samhällets funktioner.  

Befolkning och rörelsemönster 

Befolkningen var år 2017 ca 273 000 invånare. Invånarantalet har ökat med närma-
re 9 procent sedan år 1990. Befolkningsutvecklingen ser väldigt olika ut mellan de 
10 kommunerna. Residensstaden Västerås har ökat sitt invånarantal med drygt 20 
procent under samma tidsperiod, Sala kommun har ökat med 3,6 procent. Pro-
centuellt sett är det Skinnskatteberg, Norberg och Surahammar som har tappat i 
befolkning (-21%, -15% respektive -13 %) sedan år 1990. Urbaniseringen har 
pågått under en längre tid och verkar fortsätta19. Beräkningar pekar mot att länets 
befolkning kan öka med 35 000 invånare till år 2030 och med 54 000 invånare till 
år 205045. De demografiska frågorna är viktiga att ta hänsyn till i samhällsplane-
ringen och är av betydelse för det långsiktiga energi- och klimatarbetet.   

Transportsystemet  

Västmanland har relativt god tillgänglighet i transportsystemet genom förhållande-
vis korta restider till större befolkningscentra och arbetsmarknadsregioner. Genom 
järnvägsförbindelser via Västerås nås både Stockholm och Örebro på ungefär en 
timme. Järnvägstrafiken mellan Västerås och Stockholm antas bli smidigare och 
mer punktlig framöver då Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår. 
Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg kan köra om på de yttre spåren. Det 
ger möjlighet att framföra fler gods- och persontåg, att resenärerna får fler avgångar 
att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare. På senare år har även den regionala 
busstrafiken ökat vilket möjliggör kollektivtrafikresande både till närliggande län 
och längre bort.  

Europaväg 18 möjliggör smidig resväg i öst – västlig riktning i länets södra del. 
Totalt har Västmanland ca 180 mil belagd väg.  

Med två hamnar strategiskt placerade i Köping respektive Västerås är möjligheten 
till transport via sjöfart ett alternativ för effektiv och hållbar logistik.  

Västerås har även en flygplats som erbjuder viss passagerartrafik. År 2017 hade 
flygplatsen ca 122 000 passagerare. Gods med flyg var år 2018 enligt statistik 
endast 1 ton. Flygplatsen är helägd av Västerås Stad.  

Kollektivtrafik med buss 

Region Västmanland är regional kollektivtrafikmyndighet. De ansvarar för att pla-
nera, driva och utveckla kollektivtrafiken i Västmanland. Uppdraget är att identi-
fiera och möta invånarnas behov av kollektivt resande. Kollektivtrafiken är viktig 
både för kommunernas och hela länets utveckling. Bussarna i länet körs av 
Svealandstrafiken AB.  
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Förutsättningarna för kollektivtrafik varierar i länet och i de mindre kommunerna 
är man fortfarande beroende av personbil. Situationen är inte specifikt för 
Västmanland, utan generellt är det lättare att få till väl fungerande kollektivtrafik i 
och mellan större tätorter. Flera kommuner (Fagersta, Hallstahammar, Sala) provar 
sedan en tid tillbaka avgiftsfri kollektivtrafik. Fagersta kommun erbjuder detta 
sedan våren 2018 på försök inom tätorten. Kollektivtrafikmyndigheten har 
rapporterat om en kraftig ökning av antalet resenärer på vissa avgångar. För att möta 
det ökade behovet har kommunen beslutat om en förstärkning av Fagerstalinjen. 
Försöket med avgiftsfri busstrafik inom tätorten kommer att utvärderas under år 
2019, därefter kommer beslut att fattas om försöket ska förlängas eller inte. Om 
utvärderingen visar att effekten blir att personbilstrafiken minskar i tätorten så ger 
det en positiv effekt på växthusgasutsläppen.  

Klimat- och energisituationen i Västmanland 

Västmanlands län släpper i snitt ut 5,2 ton koldioxidekvivalenter per invånare44. 
Dessa utsläpp omfattar enbart det som produceras inom länets geografiska område. 
Utsläpp från konsumtion som genereras från t.ex. utrikes flygresor och tillverkning 
av produkter utanför länets gränser ingår inte. Dessa delar av de totala utsläppen 
per capita behandlas vidare under fokusområde ”Konsumtion och cirkulär 
ekonomi”. Av figur 8 nedan framgår energitillförsel och energianvändning i länet 
år 2016. El tillförd länet utgör drygt 24 procent av Västmanlands energitillförsel. 
Denna el består i hög grad av s.k. nordisk elmix; 41 procent kärnkraft, 42 procent 
fossilt och 17 procent förnybart. Av diagrammet framgår att en stor andel, närmare 
41 procent av tillförseln utgörs av fossila bränslen (summa naturgas, gasol, kol, 
torv, fossil fraktion av avfall samt oljeprodukter). Huvuddelen av oljeprodukterna 
går till transporter. 
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Figur 8. Energianvändning i Västmanland år 2016.61 
 

Utifrån fakta om energianvändning (se figur 8) och de regionala utsläppsmålen som 
visas i figur 4 ovan ser vi att utsläppsminskningar från transportsektorn behöver 
prioriteras i strategin för att Västmanland ska närma sig uppsatta mål till år 2030 
och 2045.   

 

Figur 9. Slutanvändning energi per capita fördelat per sektor.61 

∑ 9064 GWh ∑ 9064 GWh 
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Av Figur 9 framgår att det är stora skillnader mellan länets tio kommuner hur 
energianvändningen per invånare fördelas. I Surahammar, Norberg, Fagersta och 
särskilt Köping är energianvändningen i industrisektorn dominerande. Att Arboga 
har så stor andel energianvändning i transportsektorn antas bero på att kommunen 
ligger i knutpunkten mellan Europaväg 18 och 20 och således är ett frekvent använt 
tankställe. Dessa nulägessiffror är viktiga att beakta när kommunerna väljer och 
prioriterar bland åtgärder för minskad energianvändning. 

 

Figur 10. Utsläpp av växthusgaser år 1990 – 2015 fördelat per sektor.61 
 

Av figur 10 framgår att utsläppen har minskat väsentligt mellan år 1990 och 2015. 
Främst är det el och uppvärmning samt industri som har minskat sina utsläpp i länet. 
Energibolagens arbete för att fasa ut fossila bränslen syns tydligt, så även industrins 
arbete med energieffektivisering. Däremot ligger det gula fältet Transporter kvar på 
ungefär samma nivå som år 1990. Det är en stor utmaning för att länet ska nå målet 
för år 2030 på totalt högst 680 tusen ton CO2-ekvivalenter per år. Det regionala 
utsläppsmålet illustreras av den röda stapeln längst till höger i diagrammet. I en 
situation där många av de stora och genomgripande åtgärderna inom exempelvis 
industrin och energiproduktionen är genomförda återstår fortfarande stora behov av 
utsläppsminskning, som kanske dessutom blir än större när det inte är lika självklart 
var man kan minska utsläppen eller effektivisera energianvändningen. 
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Vision för klimatarbetet i Västmanland 
 

Den sammanhållande visionen för klimatarbetet i Västmanland är att skapa ett 
hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Inom ramen för det 
gemensamma miljö- och klimatarbetet som genomförs inom samverkansorganet 
Miljö- och klimatrådet har länet enats kring visionen ”En miljö- och klimatförebild 
år 2030”. Detta uppnås genom att alla, enskilt och tillsammans, tar ansvar för att 
genomföra de åtgärder som krävs.  

Övergripande mål för klimatarbetet i Västmanland 
Grundläggande mål för att uppnå visionen handlar om att bidra till att begränsa den 
globala temperaturökningen till 1,5 grad för att trygga våra livsbetingelser. Insatser 
för begränsad klimatpåverkan och energiomställning på regional nivå är avgörande 
för att uppfylla nationella och internationella mål. Detta ställer krav på både 
omgående, omfattande och långsiktiga förändringar i samhällets olika system och 
processer.  

Vidare uppnås visionen genom klimatanpassning för att minska sårbarheten för 
klimatrelaterade störningar och skador. Klimatanpassning innebär att rusta sam-
hället för de nya utmaningar som ett förändrat klimat medför genom att både 
hantera risker och tillvarata möjligheter. 

Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030, vilket innebär att ovan-
stående målinriktningar antingen överträffas eller uppnås tidigare än de nationella 
målen.  

Miljö- och klimatrådets tre övergripande mål lyder som följer: 

• Konsumtionen ska vara resurseffektiv utifrån ett livscykelperspektiv 

• Produktionen och tillväxten ska vara hållbar inom ramen för våra 
naturtillgångar 

• Klimatpåverkan ska minska och luften ska vara ren 

Hur uppnås detta? 
En vision fungerar som motivationskälla och generell riktlinje för det mer konkreta 
målarbetet där aktiviteter och resultat leder till mätbara effekter. I grunden krävs 
mod och uthållighet hos både politiker, beslutsfattare och övriga aktörer för att ett 
så genomgripande arbete som krävs inom detta område ska präglas av samska-
pande, kontinuerligt lärande och iterativa utvecklingsprocesser. 
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Med en hög ambition om att vara miljö- och klimatförebild följer ett ansvar att 
beakta även etiska aspekter på klimatarbetet. Som stöd i det arbetet förs inlednings-
vis ett resonemang om angelägna etiska frågor70, och därefter presenteras de väg-
ledande principer som beskrivs i den nationella strategin för klimatanpassning34.  

Etiska aspekter på klimatfrågan 

De mänskliga aktiviteternas påverkan på klimatsystemet medför olika etiska aspek-
ter70 på de beslut och den planering som idag görs för framtiden eftersom de har en 
global påverkan på människor, ekosystem och på framtida generationers 
möjligheter att leva ett gott liv. Dessa etiska aspekter väcker därför frågor om vem 
som har ansvar, för vad och på vilka grunder.  

Generationsperspektivet 

Denna etiska aspekt uttrycks i regeringens generationsmål och handlar om hur man 
balanserar framtida generationers behov och rättigheter mot nuvarande genera-
tioners. Inbyggt i begreppet ’hållbar utveckling’ finns en skyldighet gentemot 
framtida generationer, som förväntas ha liknande intressen och behov som nu 
levande generation59,70. På grund av de stora osäkerheter som följer med klimat-
förändringen handlar denna skyldighet inte bara om bevarandet av status quo, utan 
om att förändra och förbättra samhället för att öka dess resiliens, samt förhindra 
inlåsningar och nya sårbarheter.  

Rättvisa 

Klimatåtgärder innebär prioriteringar mellan ekonomiska, ekologiska och kultur-
ella värden, vilket får till följd att värdekonflikter framträder och behov av priorite-
ring uppstår70. För att kunna prioritera omvandlas en del värden (framför allt mate-
riella värden) till ekonomiska termer, medan andra värden inte lämpar sig för 
monetär värdering (t.ex. kultur-/naturvärden, människors frihet och hälsa). För 
bästa möjliga åtgärdsstrategi bör både materiella och icke-materiella värden 
beaktas. För att försäkra sig om en rättvis fördelning av kostnader och förtjänster 
av klimatåtgärder kan man utvärdera strategier utifrån sårbarhetsindikatorer70 (t.ex. 
hälsa, säkerhet, matsäkerhet, tvångsförflyttning, inkomst, arbetslöshet, ålder, kön 
och stad/landsbygdsproblematik). Rättvisa beaktas även genom de arbetsprocesser 
man väljer för klimatarbetet. Inkluderande klimatåtgärdsprocesser förväntas leda 
till 1) bättre resultat p.g.a. fler perspektiv beaktas vid beslut, och 2) ökning av 
åtgärdernas legitimitet p.g.a. känslan av delaktighet som uppstår bland dem som 
medverkat och som påverkas av åtgärderna70. 

Ansvar 

Ingen individ har ensamt ansvar för klimatförändringen, utan problemet har upp-
stått ur summan av individers handlingar. Individer har ett direkt ansvar i egenskap 
av individer, ett delat ansvar i egenskap av grupp-/samhällsmedlem och som med-
lem i oorganiserade kollektiv70. Vi har alla också ett framåtblickande ansvar.  

Enligt svensk lag är enskilda fastighetsägare själva ansvariga för att skydda sin 
fastighet, och en av grundprinciperna i svensk krishantering är ansvarsprincipen, 
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vilket innebär att den verksamhet man normalt har ansvar för har man även ansvar 
för vid en kris30. Generellt kan ansvar tillskrivas aktörer på olika grunder: 1) aktören 
har bidragit till problemet, 2) aktören har resurser att hantera problemet, eller 3) 
aktören är den som kommer att tjäna på lösningen70, s.k. ’beneficiary-pays-
principle’ – den som vinner på åtgärder betalar för dem. 

Vägledande principer i klimatarbetet  

Utöver hänsyn till de etiska aspekter som präglar klimatfrågan så bör arbetet med 
beslutsfattande, planering och genomförande av klimatåtgärder präglas av följande 
principer34:  

Hållbar utveckling 

I konceptet hållbar utveckling ingår, som nämnts ovan, att hänsyn tas till såväl 
befintliga som kommande generationers intressen. Denna hänsyn kan tas genom 
beaktande av att valda åtgärder har en positiv effekt på miljö-/ekosystemtjänster, på 
goda livsmiljöer, på social sammanhållning och hälsa; att de är värdefulla oavsett 
graden av klimatkonsekvenser (s.k. ingen-ånger åtgärder); att de är förebyggande 
till sin natur och att de bidrar till samhällsekonomisk effektivitet genom att minska 
kostnader för skador och störningar; att de bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning; samt att de inte missgynnar någon social grupp. 

Ömsesidigt stödjande 

Åtgärder för minskad klimatpåverkan och för anpassning till ett förändrat klimat 
bör samordnas och komplettera varandra. Det är särskilt viktigt att säkerställa att de 
inte motverkar varandra. 

Vetenskaplig grund 

Klimatåtgärder ska utformas med utgångspunkt i analyser av risker och konsekven-
ser som baserats på senast tillgängliga kunskap (bl.a. från FN:s klimatpanel, IPCC).  

Försiktighetsprincipen 

Även i situationer där brister i tillgänglig vetenskaplig kunskap leder till osäkra 
slutsatser om riskens existens och/eller omfattning ska potentiella risker till följd av 
klimatförändring anses påvisade och därmed leda till genomförande av kostnads-
effektiva åtgärder utan onödig fördröjning. 

Integrering av åtgärder 

Alla samhällets aktörer har ansvar för att inom sina områden analysera, planera och 
bedriva sin verksamhet med hänsyn till klimatrelaterade långsiktiga risker och 
möjligheter, samt vidta lämpliga åtgärder utifrån dessa analyser. När så bedöms 
vara möjligt och lämpligt bör dessa åtgärdsstrategier integreras i redan befintliga 
strategier och planer. 
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Flexibilitet 

För att undvika inlåsningseffekter bör klimatåtgärder i största möjliga utsträckning 
utformas med målet att vara flexibla och robusta på ett sätt som tillåter flera hand-
lingsalternativ i framtiden. 

Hantering av osäkerhet 

Riskvärdering och åtgärdsplanering i förhållande till det framtida klimatet bör ana-
lyseras utifrån olika utsläppsscenarier och flera möjliga utfall.  

Hantering av risk 

Vid hantering av risk bör robusta åtgärder som fungerar under en variation av fram-
tidsscenarier prioriteras. När hög risk föreligger, dvs i de fall sammanvägningen av 
sannolikhet och konsekvensernas omfattning/allvarlighetsgrad resulterar i hög risk, 
ska förebyggande åtgärder vidtas. I sådana fall ska även varningssystem och 
beredskap utformas, med ett tydliggörande av ansvar och samverkansbehov. 
Åtgärder bör ta höjd även för händelser med mycket låg sannolikhet när dessa, ifall 
de inträffar, medför allvarlig fara för människors liv och hälsa, för allvarlig och 
irreversibel skada på ekosystemens bärkraft och återhämtningsförmåga, samt 
omfattande skada på riksintressen/samhällsviktig verksamhet/infrastruktur/bebyg-
gelse med höga kostnader som följd. 

Tidsperspektiv 

Det specifika objektets (t.ex. infrastruktur, byggnader, investeringar) livslängd ska 
utgöra horisonten för klimatåtgärdernas tidsperspektiv. 

Transparens 

Som generell princip bör alla samhällsaktörer vara transparenta avseende hur de 
hanterar osäkerheter och risker, samt hur de väljer klimatscenarier och tidspers-
pektiv för sin planering och riskhantering. Särskilt krav på transparens gäller för 
statliga myndigheter eftersom olika aktörer kan vara beroende av de bedömningar 
som görs inom en specifik myndighet, men även andra offentliga aktörer (lokala/-
regionala myndigheter) bör öppet redovisa sina bedömningar. 

Vad görs i Västmanland idag? 
Länsstyrelsen initierar och driver genom sina tre råd; miljö- och klimatrådet, inte-
grationsrådet samt jämställdhetsrådet, aktiviteter och delprojekt i bred samverkan 
med andra aktörer i länet enligt de globala målen och Agenda 203022. I figur 11 
nedan visas de tolv mål som berör klimatstrategin. Prioriterade globala mål i 
klimatarbetet är mål 13; Begränsad miljöpåverkan samt mål 11; Hållbara städer och 
samhällen. 
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Figur 11. De globala mål som berör Klimatstrategin22 

Miljö- och klimatrådet30 i Västmanland bildades av landshövding Minoo 
Akhtarzand när hon tillträdde år 2016. Miljö- och klimatrådet har bildats för att 
samverka kring miljöfrågor i länet och för att skapa engagemang kring länets miljö-
frågor på alla nivåer i samhället. Medlemmarna i rådet är representanter för 
näringslivet, kommuner, högskolan, Region Västmanland och myndigheter som 
genom sin verksamhet har stor betydelse för länets utveckling på miljö- och 
klimatområdet. Visionen är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild 
år 2030. Rådet består för närvarande av omkring 50 aktörer. Inom rådets 
verksamhet pågår i dagsläget 16 projekt med koppling till energi, klimat, god 
livsmiljö och övergripande miljöfrågor, se Figur 12. Miljö- och klimatrådet har 
fungerat som referensgrupp under framtagandet av klimatstrategin. 

 

Figur 12. Miljö- och klimatrådets 16 beslutade projekt år 2018, ansvarig organisation och projektledare30 
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Klimatstrategin är kopplad till och samspelar med många andra regionala strategier 
och planer, samt styrande och vägledande dokument, som alla pekar på områden 
där arbete genomförs av olika aktörer (se figur 13).  

  

Figur 13. Klimatstrategin i relation till andra regionala strategier/planer. 

Vad behöver göras? 
När vision, mål och samverkansplattformar finns på plats återstår att skrida till 
handling. Nedan illustreras den färdplan Miljö- och klimatrådet tagit fram, vilken 
kan fungera som generellt riktmärke (se figur 14). 

 
 
Figur 14. Miljö- och klimatrådets färdplan för miljö- och klimatarbetet.30  
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I planeringen av insatser och åtgärder bör man beakta potentiella målkonflikter och 
förekommande synergieffekter. En omdebatterad målkonflikt i samhället är den 
som kan finnas mellan klimatstrategiska mål och tillväxtstrategiska mål. Men även 
åtgärder inom det klimatstrategiska området kan ibland leda till målkonflikt, t.ex. 
då åtgärder för minskad klimatpåverkan (inom energiområdet) leder till större bero-
enden av elproduktion och eldistribution som är sårbart bland annat för klimat-
relaterade störningar i form av extremväder, ras och skred. IPCC23 pekar på 
specifika målkonflikter där t.ex. åtgärder för utsläppsminskningar i form av 
bioenergigrödor, beskogning och återbeskogning konkurrerar om den mark som 
behövs för jordbruksanpassning, vilket kan öka sårbarheterna inom livsmedels-
försörjning, försörjning, ekosystemtjänster/-funktioner och andra dimensioner av 
hållbar utveckling. Vidare varnar IPCC för målkonflikter och dåligt utformade 
anpassningsåtgärder som leder till ökade växthusgasutsläpp, ökad vattenanvänd-
ning, inkräktningar på ekosystem, ökad ojämställdhet, social ojämlikhet och för-
sämrad hälsa. Risken för sådana målkonflikter minskas genom hänsynstagande till 
fattigdom och hållbar utveckling. 

För att i möjligaste mån undvika målkonflikter kan man istället sträva efter att 
främja åtgärder som ger synergieffekter med andra målområden, t.ex. genom att 
värna ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald för att på så sätt stärka 
naturens resiliens. Ett annat exempel är naturbaserade lösningar som att restaurera 
och underhålla våtmarker, vilket bland annat kan bidra både med fördröjning av 
vatten (adaptation) och kolinlagring8 (mitigation). Kraftfull synergi kan även upp-
nås när generationsmålet, som förutsätter att hänsyn tas till kommande genera-
tioners livsvillkor, tillåts vara centralt vägledande för olika utvecklingsstrategier. 
En liknande bedömning görs av IPCC23 som pekar på synergier mellan de globala 
hållbarhetsmålen och väl genomförda åtgärder inom t.ex. livsmedels-/vatten-
försörjning, riskreducering avseende naturolyckor, bibehållna ekosystemtjänster, 
samt förbättrad hälsa och minskad fattigdom och ojämlikhet. Vidare menar de att 
dessa synergier kan uppnås i de flesta regioner, och att möjliggörande omständig-
heter handlar om investeringar i fysisk och social infrastruktur.  

De tydligaste synergierna och lägsta antalet målkonflikter i relation till de globala 
hållbarhetsmålen återfinns i utvecklingsvägar som präglas av låg efterfrågan på 
energi, låg materialkonsumtion och låg konsumtion av klimatbelastande livsmedel. 
Modelleringar visar måluppfyllelse avseende hållbar utveckling, fattigdomsbe-
kämpning och minskad ojämlikhet kan bidra till begränsning av uppvärmningen till 
1,5oC23. 

Denna strategi är att betrakta som en vägledning och källa till kunskap om olika 
vägar framåt. Del A, som handlar om begränsad klimatpåverkan och energi-
omställning, beskriver utmaningar och möjligheter för vidareutveckling och acce-
leration av klimatarbetet för att minska växthusgasutsläppen. Del B, klimat-
anpassning, fokuserar på att beskriva klimatrelaterade risker och hur olika åtgärder 
kan bidra till att minska sårbarheter för störningar på ekosystem och samhällets 
olika funktioner. De två delarna är disponerade på samma sätt och är indelade i 
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fokusområden. Varje fokusområde inleds med en kortare lägesbeskrivning, därefter 
följer en indelning i delområden med handlingsinriktningar, som kortfattat 
förklaras i efterföljande text. Avsikten med dessa är att fånga upp utvecklingen 
inom fokusområdet på en övergripande nivå. Sammantaget leder klimatarbetets två 
spår till ett framtidsredo och robust samhälle.  

 

Figur 15. Illustration av strategins innehåll och uppbyggnad. 
 
Länets klimatarbete inspireras av flera genomgående perspektiv: Kunskap och 
engagemang; Resurseffektivitet; Innovation; och Samverkan (se figur 16).  

 
 
Figur 16. Illustration av strategins delar och genomgående perspektiv. 
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Kunskap och engagemang 

Västmanland kallas i flera sammanhang för ett teknik- och energi län, men kompe-
tensen är hög även inom andra områden. Här finns högskola, många företag och 
organisationer med hög kompetens inom energi- och teknikområdet. Det är en styr-
ka och en stor möjlighet när vi ska arbeta med klimatfrågorna i länet.  

Det pågår intensiv forskning på klimatområdet runt om i världen. Det finns många 
vägar till mer kunskap och information. Klimatstrategi för Västmanlands län har 
ambitionen att genomsyras av kunskap och engagemang och att detta utmynnar i 
praktisk tillämpning. Länsstyrelsen bedömer att det är nödvändigt med ständig 
omvärldsanalys och uppdatering av kunskap på klimatområdet. Med aktuell kun-
skap som grund sätts en bra bas för det engagemang som krävs i frågan för att vi 
ska lyckas med den samhällsomvandling som är nödvändig för att globalt klara 
utmaningen med 1,5 graders målet. 

Engagemanget hålls levande genom pågående projekt och levande nätverk, 
exempelvis Miljö- och klimatrådet och liknande forum; med utbyte mellan privat 
och offentlig sektor.  

Resurseffektivitet 

Resurseffektivitet innebär att använda jordens begränsade resurser på ett mer 
effektivt och hållbart sätt än vad som görs idag. Resursanvändning behöver ske med 
minsta möjliga miljöpåverkan. Att effektivisera materialhantering och hitta nya 
affärsmöjligheter är en förutsättning för att övergå från ett linjärt materialflöde till 
ett cirkulärt. Ett helhetsgrepp där producent – användare – återvinnare – ny produc-
ent inkluderas i produktionskedjan är nödvändigt35.     

Under de senaste årtiondena har vi kunnat konstatera att den intensiva använd-
ningen av världens resurser satt vår planet under ökad press, vilket hotar försörj-
ningstryggheten. Ökad resurseffektivitet kan vara en del av lösningen för en fortsatt 
trygg tillväxt och sysselsättning. Produktutveckling och nya typer av tjänster 
kommer att vara ett sätt att minska användningen av insatsvaror, minimera avfallet, 
ändra konsumtionsmönstren, optimera produktionsprocesserna och förvaltnings- 
och affärsmetoderna, samt förbättra logistiken. Detta kommer att bidra till att sti-
mulera den tekniska innovationen, öka sysselsättningen inom miljötekniksektorn 
och gynna konsumenter genom mer hållbara produkter.  

I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi pekas ekodesigndirektivet ut som ett 
viktigt verktyg för att minska resursanvändningen och öka möjligheterna till en mer 
cirkulär ekonomi. Genom att ställa krav på förbättrad produktdesign ska produkter 
bli mer hållbara och lättare att reparera, återanvända och återvinna. Idag begränsas 
resurseffektivitetskravet till ett antal produktgrupper, men det ska tas fram 
standarder kring fler produkters hållbarhet, reparerbarhet, separerbarhet, innehåll 
av återvunnen råvara och kritiska material i produktion samt hur information ska 
deklareras10.  
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För att hantera klimatförändringarna kommer en effektivare resursanvändning vara 
avgörande. Förändringen kommer att krävas för att skydda värdefulla ekologiska 
tillgångar, de tjänster de tillhandahåller och livskvaliteten för nuvarande och kom-
mande generationer18. I Västmanland har vi goda förutsättningar att bli mer resurs-
effektiva, genom teknisk utveckling av produkter, men även genom ökad kompe-
tens inom områden som studerar konsumtionsmönster och beteenden. 

Systemperspektiv  

Systemperspektiv handlar om att förstå och ta hänsyn till hur beslut påverkar om-
världen och vice versa, samt att inte avgränsa bort någon del, aspekt, frågeställning 
eller geografiskt område i förväg. Energi är ett område där även små beslut kan få 
långsiktiga följder. Vid större beslut är det därför nödvändigt att förstå konsek-
venserna av olika alternativ. Eftersom konsekvenserna kan uppstå både lokalt, 
regionalt och globalt, samt i nutid och framtid, är det nödvändigt att utgå från ett 
övergripande helikopterperspektiv; ett systemperspektiv. Genom att genomföra 
systemanalys kan suboptimeringar undvikas, t. ex. vid val av uppvärmningsteknik 
och rimliga kravnivåer inom energieffektivitet i byggnader41.  

Att tillämpa helhetssyn är avgörande i större klimatåtgärdsprojekt, för att säkra att 
åtgärden ger ökad kunskap inför ett nästa steg eller önskad effekt genom resultat 
som innebär en minskad klimatpåverkan eller bidrar till bättre klimatanpassning.  

Innovation 

Innovation innebär införandet av en ny eller väsentligt förbättrad teknik, system, 
vara, tjänst, metod eller process som skapar miljömässiga, sociala eller ekonomiska 
värden för samhället, företag eller individer. Innovation kan också vara nya sätt att 
organisera verksamheter, nya sätt att koppla samman befintliga tekniker och system 
eller nya sätt att använda ekosystemtjänster i byggd miljö.  

I Västmanland finns många innovativa företag och organisationer som kan bidra till 
arbetet mot en hållbar utveckling. genom utvecklade metoder och produkter. För 
att öka efterfrågan på klimatsmarta produkter, lösningar och tjänster behöver 
beställaren ha tillräcklig kunskap om vilka hållbarhetskrav som ska ställas. Krav 
från beställaren kan öka innovationskraften hos producenter av varor och tjänster.   

Samverkan 

För att lyckas i klimatarbetet är nyckeln framgångsrik samverkan. Genom sam-
verkan hjälps samhällets olika aktörer åt att bibehålla systemperspektiv och helhets-
syn utan att tappa viktiga detaljer. Både experter och generalister behövs. Vidare är 
det lärande att utbyta kunskap med människor med andra erfarenheter och 
kompetenser än de man själv eller den egna organisationen besitter. Tidigare 
nämnda Miljö- och klimatrådet är ett viktigt forum för samverkan i länet. Andra 
exempel på regionala nätverk som arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor är 
Förbundet Agenda 2030 med ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och 
ideell sektor. Mälardalsrådet är en storregional aktör för frågor inom regional 
utveckling och är en mötesplats för politik, näringsliv och akademi. 
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Del A - Begränsad klimatpåverkan och 
energiomställning 
 

 

Vad innebär begränsad klimatpåverkan? 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås40. Detta kräver minskade 
utsläpp av de främsta växthusgaserna i jordens atmosfär; vattenånga (H2O), 
koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Växthusgaserna 
benämns ofta med samlingsnamnet CO2ekvivalenter.  

Nuläge begränsad klimatpåverkan 

Förbränningen av fossila bränslen har bidragit till att halten av koldioxid i atmos-
fären med råge har överstigit 400 ppm (parts per million) i atmosfären (förindust-
riell nivå låg under 300 ppm). Halterna av andra växthusgaser har också ökat, vilket 
tillsammans inneburit en kraftigt förstärkt växthuseffekt. Den globala medeltem-
peraturen har stigit med ungefär 1o C, jämfört med medeltemperaturen under 1800-
talets andra hälft. Temperaturen stiger även i världshaven. Smältande glaciärer och 
förändringar i frekvens eller styrka för vissa väderextremer kan också konstateras. 
Den svenska sommaren 2018 gav prov på en långvarig värmebölja, i linje med vad 
klimatmodeller förutspår mer av framöver40.  

I Västmanland var utsläppen år 2015 ca 1 400 000 ton CO2ekvivalenter, d.v.s. 
1 400 000/270 000 invånare = ca 5,2 ton CO2ekvivalenter per invånare. Väst-
manland som helhet är utsläppsmässigt likt genomsnittet i Sverige. Stora skillnader 
mellan individer är ett faktum. Skillnaderna beror mycket på var och hur man bor, 
resvanor och livsmedelsvanor. Konsumtion av resor och varor som produceras 
utanför länets gränser ingår inte i ovanstående siffra. Utsläpp från näringslivssektor 
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och offentlig sektor är utslaget per individ. Skillnader mellan olika verksamheters 
utsläpp är också stor. I länet är förbränning av fossila bränslen den största 
utsläppsposten. Mer om konsumtion följer under fokusområde ”Konsumtion och 

cirkulär ekonomi”.  

Vad innebär energiomställning? 

Termen energiomställning används för att beskriva övergången från dagens 
fossilintensiva samhälle till en ekonomi som frigjort sig från beroendet av fossila 
bränslen och istället förlitar sig på hundra procent förnybar energi. Fossila bränslen 
består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berg-
grund. Kol, olja och naturgas nybildas fortfarande, men i mycket långsam takt. Till 
förnybar energi räknas biobränslen, solenergi, vattenkraft och vindkraft. Västman-
land behöver öka andelen förnybar energi i tillförseln som ett led i omställningen.  

Nuläge energiomställning 

De tekniska förutsättningarna för att göra världens energiförsörjning fri från fossila 
bränslen är goda. Nya, effektivare mer konkurrenskraftiga lösningar utvecklas i 
snabb takt. Kostnaderna för till exempel elproduktion genom sol och vind är redan 
det mest konkurrenskraftiga alternativet i många länder. I Sverige är det lönsamt 
under rätt förutsättningar, t.ex. när det inte krävs en hög effekt. Inom byggsektorn 
uppförs hus som producerar mer energi än de använder med hjälp av till exempel 
energieffektiv isolering, klimatsmarta materialval och egen elproduktion från sol-
celler. Däremot återstår stora utmaningar med att utveckla en basmaterialproduk-
tion med låga växthusgasutsläpp för bland annat stål- och cementindustrin40.  

En stor utmaning är att ställa om transportsektorn till förnybara bränslen. Idag finns 
eldrivna fordon, låg- och höginblandning av biobränsle och biogas som alternativ. 
För att minska behovet av transporter behövs en kombination av god samhälls-
planering och tillförlitliga digitala lösningar för resfria möten. När det gäller resor 
och godstransporter behöver samhället i hög grad se över vanor och resmönster.  

Aktuella koncept för klimatarbetet 
Klimatfrågan är högaktuell och diskuteras i många sammanhang, dels bland 
forskare och experter, dels i politiken, media och bland intresseorganisationer och 
medborgare. Många önskar hitta en teknisk eller metodisk lösning på utmaningen 
och här nedan kommenteras några aktuella begrepp.  

Koldioxidbudgetar  

Koldioxidbudgetar eller ”kumulativa koldioxidutsläpp” upprättas genom att beräk-
na en årlig utsläppsminskningstakt, för att på så sätt konkretisera hur mycket varje 
kommun eller län behöver minska sina koldioxidutsläpp1. 

För att klara 2-gradersmålet finns en begränsad mängd koldioxid som kan släppas 
ut till atmosfären eftersom en stor del av koldioxiden ackumuleras där. Utifrån 
Parisavtalets skrivningar om att detta ska ske på ett rättvist sätt fördelas den globala 
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budgeten först på industrialiserade och icke-industrialiserade länder, och bryts 
därifrån ner till nationsnivå och lokal nivå. 

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har uppskattat att jordens befolkning från 
2012 kan släppa ut ytterligare högst 500 miljarder ton koldioxid under detta århund-
rade. Om utsläppen blir större än så är det troligt att den globala uppvärmningen 
blir över 1,5 grader och risken för en storskalig och potentiellt katastrofal 
klimatförändring blir överhängande. 

Sveriges koldioxidbudget är 500 miljoner ton fram till år 2100. Om detta faktiskt 
skulle betraktas som en budget skulle vi kunna göra en plan över hur stora utsläpp 
vi kan kosta på oss, år för år. Det är ett till synes enkelt grepp, men det skiljer sig 
markant från hur samhället fungerar nu. Precis som man förhåller sig till en 
ekonomisk budget så har Sverige också en koldioxidbudget som begränsar hur 
mycket koldioxidutsläpp som kan tillåtas för att förhindra klimatförändringar med 
katastrofala följder. Den budgeten skulle sätta ramarna för samhällets aktiviteter. 
Att införa en koldioxidbudget, och följa den, skulle enligt förespråkarna 
revolutionera klimatpolitiken26. 

Länsstyrelsen har i nuläget valt att inte ta fram någon koldioxidbudget för länet. 
Angreppssättet är mycket intressant och känns igen från hur vi idag hanterar 
ekonomisk hållbarhet. Om en koldioxidbudget för länet tas fram i ett nästa skede så 
bör den även omfatta utsläpp från konsumtion.  

Fyra-promille-initiativet 

I klimatdebatten hörs ofta att direktsådd eller plöjningsfri odling skulle öka 
kolinlagringen och därmed kunna motverka klimatförändringen. Men enligt en 
studie från SLU och Stockholm Environment Institute är potentialen inte så stor 
som en del enskilda studier antyder. För att få fram ett mer realistiskt mått bör 
forskare i framtiden göra noggrannare mätningar och även mäta på ett större djup 
än vad som oftast sker i dag. 

I marken finns stora mängder kol lagrat, betydligt mer än i växtligheten och atmos-
fären. Men jordbruksmark innehåller ofta mindre kol än omgivande orörd mark. 
Ökad kolinlagring i jordbruksmark ökar bördigheten och är därmed ett kost-
nadseffektivt sätt att motverka klimatförändringar. Under klimatkonferensen i Paris 
2015 lanserades det s.k. "fyra promille-initiativet". Namnet syftar på att alla utsläpp 
av koldioxid från fossila källor skulle kunna läggas fast i marken om dess kolhalt 
ökade med 0,4 procent per år. Initiativets mål var att synliggöra den potential som 
kolinlagring i mark har och att sätta frågan på den politiska agendan54. 

Bristerna i metoden handlar om sättet att mäta och beräkna kolförrådet. I de flesta 
studier har forskare tagit jordprover i fältförsök och jämfört jordbearbetningsmeto-
der genom att mäta andelen kol per massa jord. Men eftersom jordbearbetning 
luckrar upp jorden så har tätheten, det vill säga massa per volymenhet i jordprovet, 
stor betydelse. Ändå finns det måttet sällan med i studierna. Dessutom saknades 
ofta data från de djupare jordlagren. 
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Koldioxidavskiljning och lagring  

Avskiljning och lagring av koldioxid, Carbon Capture and Storage (CCS), är en 
metod för att minska utsläpp av koldioxid till atmosfären. Koldioxid avskiljs från 
stora utsläppskällor inom energi- och basindustrin för att sedan transporteras till en 
lämplig lagringsplats. Lagring sker i geologiska formationer såsom tömda olje- och 
gasfält eller djupa saltvattenakvifärer.  

FN:s klimatpanel IPCC har i en specialrapport (2005) uppskattat att CCS har poten-
tial att bidra till 15–55 procent av den nödvändiga minskningen av de globala 
koldioxidutsläppen under detta århundrade. Enligt EU-direktivet ”Directive on the 

Geological Storage of Carbon Dioxide” och instruktioner för EU ländernas 

rapportering om CCS så ska alla förbränningsanläggningar på 300 MW eller större 
beakta CCS, dvs. undersöka om det går att använda. I Sverige tillsatte regeringen 
2018 utredningen ”Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av 
växthusgaser”. En särskild utredare ska föreslå en strategi för hur Sverige ska nå 
negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Utredaren ska undersöka hur bl.a. ökad 
kolsänka, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS) 
och verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder kan och 
bör bidra till minskningen. Norge har redan en strategi för CCS, där det framgår att 
ett fullskaligt system för CCS skulle kunna vara i drift år 2022. Norge välkomnar 
internationellt samarbete då man har möjlighet att lagra stora volymer koldioxid 
under sin kontinentalsockel. Norge förväntas ta ett beslut 2020 om att driftsätta 
fullskalig CCS. Det finns i länet och på andra platser i Sverige intresse för CCS 
men i nuläget inga färdiga lösningar.  
                                                                                                                                                                                                                                                                       
De fossila koldioxidutsläppen i Sverige härstammar till övervägande del från 
industrisektorn, varför CCS i dagsläget främst kan vara intressant för svenska 
industriföretag. Inom den del av basindustrin som annars har få möjligheter att göra 
radikala minskningar av sina koldioxidutsläpp kan CCS bli viktigt dels ur ett 
klimatperspektiv, dels ur ett ekonomiskt perspektiv för att stärka industrins 
konkurrenskraft då koldioxidutsläpp är prissatta12. Hur marken används och 
hanteras påverkar också utsläpp av koldioxid och metan. Den nationella målen för 
klimatarbetet i Sverige bygger på att CCS driftsätts i god tid innan netto-noll.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hur vi kan leva hållbart år 2030  

Naturvårdsverket gav år 2012 ut rapporten ”Hur vi kan leva hållbart år 2030” 37. 
Rapporten är fortfarande aktuell då inga avsevärda förändringar har skett sedan 
dess. Omställningen till att leva hållbart kräver utveckling av ny teknik, ett smartare 
levnadssätt med mindre belastning på jordens resurser. Bättre, miljövänligare 
teknik kan också skapa ett eget dilemma, eftersom den ofta gör saker och tjänster 
billigare, så att den totala konsumtionen ökar istället för minskar. Med välfärd 
menas i en snäv mening statens och kommunernas åtgärder för människor i behov 
av skydd och hjälp. Här menas välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Men 
välfärd kan också betyda helheten av livsbetingelser som ett samhälle erbjuder; inte 
bara materiellt välstånd utan ett spektrum av hälsa, trygghet, utvecklings-
möjligheter, gemenskap etc. Mycket av välfärden skapas utanför den formella 
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ekonomin; den beror på vilka förmågor människor erbjuds eller har för att 
tillgodose sina önskningar. Det kan vara sociala nätverk, rörlighet och rättigheter 
men också den teknik som erbjuds. Dessa aspekter är viktiga att beakta i 
klimatarbetet och i genomförandet av de åtgärder som krävs.  

Framtider bortom BNP-tillväxt 

Det tvärvetenskapliga projektet ”Bortom BNP-tillväxt” 3 har utvecklat fyra sce-
narier för Sverige 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt, men som i stället 
ska uppfylla ett antal politiskt antagna ekologiska och sociala hållbarhetsmål. 
Scenarierna är: 

• Kollaborativ ekonomi (delningsekonomi) 

• Lokal självförsörjning   

• Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten 

• Automatisering för livskvalitet  

Gemensamt för scenarierna är att de, till skillnad från den etablerade normen, inte 
utgår ifrån att konsumtionen ska fortsätta att öka och att scenarierna innebär en 
omfördelning av resurser. Projektet hävdar att en sådan ekonomisk omfördelning 
av resurserna kan utöva en form av makt och inflytande över produktionen. Genom 
att använda scenarierna i analyser och diskussioner har det påvisats möjligheter att 
gå mot hållbar utveckling med bibehållet eller ökat välbefinnande. Men 
välbefinnandet kanske behöver bygga på andra värden än i dagens samhälle. 
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Begränsadklimatpåverkan;
Gift fri miljö; Säker strålmiljö; God bebyggdmil jö59.

Fokusområdetbyggnation och förvaltning inkluderar klimataspekter i hela
byggkedjanfrån idé till rivning; planering,byggandeoch drift av byggnaderoch
anläggningari städer,tätorteroch övrig bebyggdmiljö. Områdetstårför ungefär
30procentav energianvändningeni samhället,varavnärmare60 procentgåråt till
uppvärmning.

I figurennedanframgårdelområdenochhandlingsinriktningarför ”Byggnationoch
förvaltning”, somförklarasi efterföljandetext.

Byggnaderoch anläggningarbehöverlokaliserasoch utformassåatt resurseffek-
tivitet beaktasi ett livscykelperspektiv. En god energiprestandaska eftersträvas,
d.v.s.att denmängdenergisombehöveranvändasi enbyggnadför attuppfylla de
behovsomär knutnatill ettnormaltbruk är väl avvägd. Energiprestandanbehöver
vägasmot resurseffektivitetensåatt denär i paritetmedmaterialanvändningtill
omslutandeklimatskärm. I klarspråkbetyderdetatt det finns engränsför närdet
inte är motiverat med t.ex. tjockare väggar i en byggnad för att hålla nere
energianvändningen.Det är lämpligt att göra en livscykelanalys (LCA) i

FOKUSOMRÅDE

Byggnation och förvaltning
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projekteringsfasen för att klargöra miljöaspekterna. Är ambitionen att miljöklassa 
byggnaden i någon form så ställs det oftast krav på LCA. Det förekommer dock 
brist på kunskap om LCA som är en lämplig, om än något komplicerad metod, för 
att bedöma en byggnads klimat- och miljöpåverkan över hela dess livslängd. 

Ett ekonomiskt hinder är att det historiskt inte har funnits någon direkt affärsnytta 
av att bygga med mindre klimatpåverkan. En byggnads koldioxidavtryck har inte 
varit och är knappast heller idag ett avgörande försäljningsargument. Men här kan 
noteras en viss förändring och ett ökat intresse. Det finns idag flera privaträttsliga 
miljöklassningssystem för byggnader som kan användas för certifiering, till 
exempel Miljöbyggnad. Livscykelkostnadskalkyl (LCC) är metod som tar hänsyn 
till alla kostnader en fastighetsinvestering medför under sin livslängd. Många 
gånger har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska 
konsekvenser än investeringsutgiften. De viktigaste fördelarna med LCC är att 
kalkylen ger en överblick av de ekonomiska konsekvenserna av alternativa 
investeringar; att investeringar idag kan bidra till att minska drift och 
underhållskostnader i framtiden. Kunskapsbrist om en byggnads klimatutsläpp 
finns hos både byggherrar, entreprenörer, konsulter och fastighetsägare. 

Senast den 31 december 2020 ska att alla nya byggnader inom EU vara nära-
nollenergibyggnader, d.v.s. byggnader som använder mycket lite energi. 
Medlemsländerna ska även vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som 
renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader. I Sverige är nära-nollenergi-
regler införda i Boverkets byggregler sedan den 1 juli 2017. Skärpta krav träder i 
kraft 2020. Boverket arbetar även med ett författningsförslag för ”Klimat-
deklaration av byggnader” 8. 

Det pågår en stor inflyttning från landsbygden till städer – en urbaniseringstrend. 
Det leder till ett behov av nya infrastrukturlösningar och genererar ett tryck på 
nybyggnad och uppgradering av befintlig bebyggelse. I Västmanland är det 
Västerås, Sala och Hallstahammar som ökat sin befolkning under de senaste tio 
åren. På senare tid har även Kungsör fått fler invånare. Det ställer krav på ett ökat 
bostadsbyggande och utveckling av mer flexibelt nyttjande av byggnader.  

Städer kan komma att bli mer självförsörjande på energi och med allt mindre 
utsläpp genom att förbättra bebyggelsens energiprestanda och byggnadernas roll i 
energisystemet. Byggnader kan med hjälp av batterier och liknande lösningar 
fungera som lager så att energi från t.ex. solceller på dagen kan användas för att 
ladda t.ex. elfordon på natten.  

Nybyggnation och markanvändning 

Vid nybyggnation är materialval en viktig faktor. Produktion av material som 
används i byggnaders stommar medför utsläpp av växthusgaser. Betong är idag det 
mest förekommande stommaterialet i flerbostadshus, medan trä är vanligast i 
småhus (grundläggningen undantagen). I större kommersiella enplansbyggnader är 
stål det vanligaste stommaterialet. Studier visar att trästommar medför lägre utsläpp 
av växthusgaser än motsvarande stommar i betong och stål49. Tekniker för att 
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konstruera flervåningshus i trä har utvecklats under senare år och brandskydd, 
akustik och stabilitet har förbättrats. I takt med att erfarenheten och kunskapen ökar 
skapas förutsättningar för ett ökat trähusbyggande. Svensk cementindustri arbetar 
aktivt för att minska klimatpåverkan från betong, bland annat genom nya 
betongrecept.  

Det finns inte något stommaterial som är bättre än alla andra i samtliga avseenden. 
Olika material har sina för- och nackdelar samt sina risker. Vid de val byggherren 
gör för att minska en byggnads klimatpåverkan måste samtidigt de tekniska 
egenskapskraven uppfyllas, oavsett val av stommaterial9. 

Vid nybyggnad där tidigare orörd mark tas i anspråk görs en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) för att beskriva konsekvenserna av ianspråktagande av nya 
områden. Det gäller även vid ändrat användningssätt av mark. Marken kan t.ex. 
behöva saneras från föroreningar innan den blir aktuell för bostadsbebyggelse. När 
mark omvandlas till bebyggelse i form av t.ex. asfaltläggning förändras villkoren 
för vatten att röra sig naturligt i ekosystemet. Vattnet blir även förorenat av trafik. 
Förutsättningar för en förutseende dagvattenhantering grundläggs redan i den 
kommuntäckande översiktsplanen Är dagvattnet ett problem som behöver lösas för 
att marken ska anses vara lämplig ska kommunen visa att ett genomförande av 
detaljplanen klarar av att lösa problemet5. 

Minimera byggavfall 

Det finns ett mål för ökad resurshushållning i byggsektorn. Insatser ska vidtas så att 
förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnytt-
jande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 
202060. Genom att sortera avfallet i rätt fraktion så nära källan som möjligt; vid 
byggarbetsplatsen, så ökar chansen att materialet blir rätt hanterat i nästa steg. Här 
krävs att byggnadsarbetarna har rätt kunskap om sorteringen och att de är 
motiverade att bidra till god avfallshantering. 

Handlingsinriktningar delområde Nybyggnation och markanvändning: 
 

• Säkra klimatsmart nybyggnad genom att öka beställarkompetensen hos 
fastighetsägare och aktörer som är involverade i byggprocessen. 

• Tillämpa och följa upp energihushållningskrav i Boverkets byggregler. 

• Ställa höga krav på resurseffektivitet, vilket innebär att optimera 
energisystem, energiförsörjning, byggnadsprestanda, effektiv använd-
ning av materialresurser i byggnaders hela livscykel. 

• Tänk långsiktigt vid ianspråktagande av tidigare orörd mark och anpassa 
planerad bebyggelse till markens förutsättningar och bebyggelsens 
lokalisering. 
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Första steget är att effektivisera beställningarna, så att materialspill kan minimeras. 
Därefter gäller följande avfallshierarki: a) Förebyggande av avfall b) Förberedelse 
för återanvändning c) Materialåtervinning d) Energiåtervinning e) Bortskaffande. 

Befintlig bebyggelse 

Det är lättare att påverka byggnaders klimatpåverkan vid nybyggnad än vid 
ombyggnad och renovering. Det bästa och mest kostnadseffektiva tillfället att 
energieffektivisera en befintlig byggnad är när den ändå ska renoveras. När fönster 
och fasad är uttjänta ska de bytas ut till mer energieffektiva alternativ. Det går att 
komma långt med energieffektivisering även i äldre byggnader; det visar goda 
exempel från Energimyndighetens beställargrupper Bebo och Belok (se 
www.bebostad.se och www.belok.se). Befintliga byggnader kan vara skyddade av 
kulturminnesmärkning eller planbestämmelser, vilket kan begränsa vilka åtgärder 
som är möjliga att göra.  

Så här ser fördelningen av uppvärmning av bostäder ut i länet (se figur 17). 
Fjärrvärmen dominerar, men i småhusbeståndet förekommer en del uppvärmning 
med el. Enligt Energimyndigheten är el en högvärdig energiform och direktverk-
ande el anses inte vara klimatvänligt för uppvärmning.  

 

Figur 17. Energianvändning i bostäder.10 
 

 

Handlingsinriktningar delområde Minimera byggavfall: 
 

• Förebyggande av avfall genom noggranna och exakta beställningar. 

• Förbereda för återanvändning genom korrekt sortering direkt vid bygg-
arbetsplatsen.  

• Förbereda för materialåtervinning genom korrekt sortering direkt vid 
byggarbetsplatsen.  

• Förbereda för energiåtervinning genom korrekt sortering direkt vid 
byggarbetsplatsen.  



REMISSVERSION APRIL 2019 - KLIMATSTRATEGI FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 
 

40 

Precis som vid upphandling av nyproduktion är det viktigt med hög beställar-
kompetens vid inköp av förvaltning, ombyggnad och renovering. Det kan vara av 
stor vikt att lägga resurser på innehållet i och hanteringen av beställningen eftersom 
det är i det skedet det finns goda möjligheter att påverka slutprodukten.  

Vid försäljning ska det upprättas en energideklaration för byggnaden, som sedan är 
giltig i 10 år. Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket 
energi som går åt i ett hus när det används4. I större fastighetsbestånd är det lämpligt 
att göra regelbundna energironder för att se att allt fungerar som det är tänkt samt 
att det ger möjlighet att upptäcka energiläckage. 

Infrastruktur  

Att bygga ny infrastruktur innebär omfattande och långsiktiga investeringar, som 
alltid gör ett avtryck i naturen och tar markresurser i anspråk. Det avtryck som 
investeringen gör i landskapet, med risk att påverka den biologiska mångfalden, 
måste vägas mot nyttan. Klimatpåverkan från byggande av infrastruktur och 
asfaltering är inte försumbar, samtidigt ger förbättrad infrastruktur möjligheter till 
ett mer transporteffektivt samhälle. 

 

Handlingsinriktningar delområde Infrastruktur: 
 

• Vid nybyggnad av infrastruktur ska processen innehålla en miljökon-
sekvensbeskrivning, där klimataspekter ska ingå. 

• Infrastruktur har lång livslängd. Säkra drift och underhåll av anlägg-
ningarna så att livstiden blir så lång och kostnadseffektiv som möjligt.   

Handlingsinriktningar delområde Befintlig bebyggelse: 
 

• Öka beställarkompetensen vid inköp/upphandling av renovering, om-
byggnad och förvaltning. 

• Energieffektivisera utifrån energikartläggning vid renovering. Nuläget 
måste vara känt för att rätt effektiviseringsåtgärder och prioriteringar 
ska göras i byggnaden. 

• Energieffektivisera driften av fastigheten; se över kyla, värme, venti-
lation, belysning och anpassa till aktuell verksamhet i byggnaden. 

• Stimulera ett klimatsmart brukarbeteende genom att göra användarna 
medvetna om hur byggnaden och dess system fungerar.  
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Här är vi år 2030 på området Byggnation och förvaltning 

Byggnaderna är självförsörjande på energi och lever upp till myndig-
heternas krav på nära-nollenergibyggnader. Solceller ger ett viktigt 
bidrag till det regionala energisystemet. Bebyggelsen är resurseffektiv 
vilket innebär att hela livscykel tas i beaktande för att begränsa 
klimatpåverkan. Energiberäkningar upprättas vid projektering av nya 
byggnader för att visa att byggnaden förväntas uppfylla de energikrav 
som ställs av Boverket. Verifiering av energikrav sker genom mätning 
för att få slutbesked. Energideklarationer fungerar vägledande för 
prioritering av åtgärder i befintliga byggnader. Boende och verk-
samma är medvetna om sin energianvändning och hur den kan 
påverkas. 
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Miljöm ål som berörs inom detta fokusområde: Begränsadklimatpåverkan;
Frisk luft; Bara naturlig försurning; Gift fri miljö; God bebyggdmiljö 59.

Fokusområdettransportochmobilitet omfattarbehovav förflyttning av godsoch
människor,planering, logistikkedjor ochinfrastruktur.

Utsläppen från transportsektornbehöver minska kraftigt för att bidra till
uppfyllelsenav uppsattaklimatmål. Det kommer inte att räckamed effektivare
fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av
vägtransporter.Detmåsteäventill enförändradinriktning i utvecklingavsamhälle
ochinfrastruktur.Denstörstapotentialenattminskatransporternasklimatpåverkan
ochenergianvändningär att minskapersonbilstrafikenochdessutsläpp.De flesta
resori länetgörsmed bil och merpartenär korta resordär det finns alternativa
färdmedelmedbetydligmindreklimatpåverkan, såsomkollektivtrafik eller att gå
eller cykla. En stor del av bilresornaär resortill och från arbetet,varför insatser
inomdettaområdekangestoreffekt.Förpendlingöverlängresträckorär tågtrafik
det effektivastetransportsättet.Förutsättningenför att tåget ska vara konkur-
renskraftigtär att alla led i kollektivtrafikresanfungeraroch är väl samordnade.
Forskning visar att det finns sambandmellan val av fortskaffningsmedeloch
parametrarsåsom,kön, inkomstochhushållsstorlek,vilket är viktigt vid planering
avåtgärder.

Även om manlyckasväl medomställningentill en fossilfri fordonsflotta,så tar
person- ochlastbilarmycketplatsi vårastäderochtätorter;utrymmesomkanhitta
en mer värdeskapandeanvändningsåsomgrönytor, separatacykelbanor och
uteserveringar.Normenatt planeravårasamhällenmed bilen som utgångspunkt
måstebrytas.För omställningenav transportsektornkrävsåtgärderpå bredfront.
Biobränslen,elektrifiering och effektivisering av transportersamverkarför att
skapahållbararetransportlösningaröverhelalandet.

För att energieffektiviseragodstransporternaär det viktigt med godakopplingar
mellan trafikslagen. I Västmanlandär det viktigt att ta tillvara och utveckla
sjöfartensmöjligheter, vilket kan bidra till minskat tryck på vägnätetsamt att
avlastadethårtbelastadejärnvägsnäteti regionen.Det skullemöjliggörautrymme
för utökad persontrafik på järnväg. En utbyggnadav kanalen och slusseni
Södertäljemedföratt de modernastefartygenpå ett effektivaresätt kan trafikera
Mälaren. Mer klimatanpassadefartygsbränslenbehöverdock utvecklas.En ökad

FOKUSOMRÅDE

Transport och mobilitet
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godstrafik på Mälaren måste ske med beaktande av miljökonsekvenser för växt- 
och djurlivet i sjön och dess påverkansområde.  

 

Figur 18. Effektkedjemetodik för att identifiera åtgärder för att bidra till målet om 70 procent 
minskade växthusgasutsläpp inom transportsektorn till år 203014 

Fyrstegsprincipen66 

Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säker-
ställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och 
skeden i utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur. Principen är en bra 
utgångspunkt vid långsiktig planering av Västmanlands infrastruktur.  

1. Tänk om  
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

Exempel på åtgärder: Lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, 
parkeringsavgifter, subventioner, samverkan, digitala möten, samordnad 
distribution, information, marknadsföring, resplaner och så vidare. 

2. Optimera 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

Exempel på åtgärder: omfördelning av ytor, busskörfält, signalprioritering, 
särskild drift, samordnad tågplan, ökad turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare 
och så vidare. 
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3. Bygg om  
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

Exempel på åtgärder: förstärkningar, bärighetsåtgärder, breddning, 
plattformsförlängning, spår för förbigång, stigningsfält, muddring i farleder, 
planskilda korsningar, uppställningsspår med mera. 

4. Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

 

 

Minskat transportbehov 

Genom att se över behov av att resa och förflytta människor och gods, kan 
klimatpåverkan minimeras. Digitala lösningar, såsom telefon- eller webbmöten och 
-konferenser och distansutbildningar kan många gånger ersätta fysiska möten. En 
del arbeten, som till stor del sker via dator, skulle kunna äga rum på kontorshotell i 
närheten av där man bor. På så sätt har man arbetskamrater, fast man arbetar på 
olika företag. I Västmanland skulle ett sådant kontorshotell placerat t.ex. vid det 
nya resecentrum i Västerås kunna minska behovet av arbetsresor. Transportarbetet 
kan också minska via ökad närservice och medvetna konsumtionsval. Det kan 
handla om närhet till skolor, butiker, vårdcentraler, bibliotek och fritidsaktiviteter. 
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Transporteffektivt samhälle 

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med 
energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske 
både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom 
att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. En transporteffektiv 
samhällsplanering bidrar till hållbara transport- och/eller resebeteenden och 
resvanemönster15. Dessa förutsättningar bör fastställas redan i kommunernas 
översiktsplanering. Transporter kan kortas genom exempelvis en mer tät och 
funktionsblandad bebyggelse. I och mellan städer och tätorter är en överflyttning 
till andra alternativ än personbil och lastbil enklare än på landsbygden där bilen 
fortfarande är viktig.  

Energieffektiva transporter 

För mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster är energieffektivisering 
samt möjlighet att använda förnybara drivmedel avgörande. Effektivisering av 
transporter kan ske genom exempelvis ökad fyllnads-/beläggningsgrad i gods- och 
personfordon. Genom ruttoptimering av vägtrafiken finns stor potential att minska 
utsläppen. Utvecklingen inom området styrs till stor del på internationell nivå. Ett 

Handlingsinriktningar delområde Minskat transportbehov: 
 

• Ersätta resekrävande fysiska möten med digitala möten, när så är möj-
ligt. Organisationer förordar resfria möten i antagna, implementerade 
resepolicys1.  

• Ruttoptimering vid godstransporter och vid planering av kollek-
tivtrafik. 

• Minska transportbehovet genom att undvika tomkörning. Lastbilar på 
längre sträckor går i trafik välfyllda genom samverkan som underlättas 
med digitalisering.   

 

 

Handlingsinriktningar delområde Transporteffektivt samhälle: 
 

• Tänk transporteffektivitet i den kommunala översiktsplaneringen 
och vidare i den fysiska planeringen. 

• Överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag, bilen är 
inte längre norm för planering och beteende. 

• Prioritera kollektivtrafik samt gång och cykel i våra tätorter. 
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exempel på betydelsefull styrning är de krav som ställs på nya fordons koldioxid-
utsläpp. På nationell nivå kan ekonomiska incitament styra mot minskade utsläpp 
från fordon som säljs i landet, men även främjande åtgärder för att fordon nyttjas 
mer energieffektivt15. 

Infrastruktur  

I länet finns potential att utveckla sjöfarten, för att minska transporttrycket på vägar 
och järnväg och lösgöra utrymme för underhåll där. Det finns gott om ledig 
kapacitet i länets hamnar i Köping och Västerås. Nya bränslen för fartyg behöver 
provas fram och miljöbelastningen från sjöfarten måste minska. Katalytisk 
avgasrening har minskat utsläppen av bl.a. kväveoxider med 97 procent, men det 
minskar inte fartygens utsläpp av växthusgaser.  

Länet är starkt beroende av god kommunikation med omvärlden. Det finns också 
behov av god tillgänglighet till service och tjänster inom och utanför länet. Förutom 
en bärande fysisk infrastruktur bestående av vägar, järnvägar m.m. behövs god 
tillgång till bredband av hög kapacitet och kvalitet. 

Den ökande digitaliseringen öppnar många nya möjligheter men parallellt ökar 
samhällets beroende av fungerande IT-kommunikation och leveranssäkerhet i 
elsystemet, vilket kan leda till en öka sårbarhet då den är beroende av stabil 
elförsörjning.   

 
 

 

Handlingsinriktningar delområde Energieffektiva transporter: 
 

• Säkra laddinfrastruktur i länet för att underlätta övergången från fossil-
beroende fordonsflotta till förnybar. 

• Höja beställarkompetensen gällande transporttjänster och fordon i 
både offentlig och privat sektor. 

• Upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan. 

 

Handlingsinriktningar delområde Infrastruktur: 
 

• Länsstyrelsen verkar för möjlighet till utökad sjöfart i länet för att 
minska trycket av godstransporter på väg och järnväg. 

• Utreda möjligheter till förbättrad järnväg i länet och regionen för att 
öka kollektivtrafiken och hållbar godstransport. 
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Här är vi år 2030 på området Transporter och mobilitet 

Resandet i Västmanland sker på ett hållbart och effektivt sätt.    
Fordonsflottan är oberoende av fossila bränslen. Tillgängligheten till 
förnybara fordonsbränslen är god i hela länet och tillgången möter 
efterfrågan. De fordon som behövs i offentlig sektor upphandlas i 
enlighet med miljöfordonskrav. Godstransporter är samordnade och 
resurseffektiva samt lämpligt fördelat mellan järnväg, sjöfart och 
vägtransporter. Länsinvånarna har möjlighet att arbeta nära hemmet 
och delta på möten, konferenser och utbildningar via digitala 
lösningar. Samhällsplaneringen har bidragit till att det är lätt att välja 
klimat- och energismarta alternativ i vardagen. Länet präglas av 
närhet med fullgod tillgång till kollektivtrafik och attraktiva gång- och 
cykelstråk.  
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Begränsadklimatpåverkan;
Frisk luft; Bara naturlig försurning; Gift fri miljö; Säker strålmiljö;
Grundvatten av godkvalitet 59.

I dettafokusområdeberörsproduktion inklusive tjänster, innovationoch energi-
effektiviseringsamttillväxt medklimathänsyn.

Industri- ochenergiföretagstårför enbetydandedel av länetstotalaenergianvänd-
ning, ca20procent. Produktionsföretagenärviktiga ochhärskermycketavteknisk
innovationochutveckling.Detfinnsfleraväl etableradeföretagsnätverki länetoch
regionenochävendet tidigarenämndaMiljö - ochklimatrådetär ett forum för att
utbytaerfarenheter, ökakompetensenochmotivationeni klimatarbetet.För att få
till ståndettklimatarbetei organisationersomlederändaframtill konkretaåtgärder
somminskarväxthusgasutsläppenhar det visat sig att ledningensprioritering av
klimatfråganäravgörande.Det behöverfinnasetthelhetstänkochtålamodatt vara
ihärdig för att nå godaresultatsomledertill förbättradkonkurrenskraft och ökat
anseendehos företagenskunder. Företagenbehöverockså öka efterfråganpå
förnybarenergioch ävense över möjligheteratt produceraegenel genomt.ex.
solenergiellervindkraft.

FOKUSOMRÅDE

Produktion och tillväxt
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Energieffektivisering och reducerade utsläpp 

Energikartläggningar visar att både tillverkande- och tjänsteföretag har stor 
potential att spara resurser genom energieffektivisering och det är viktigt med 
riktade insatser i sektorn. Merparten av företagen i Västmanland behöver i ännu 
högre utsträckning än idag arbeta systematiskt med energiledning – det vill säga 
mäta, planera, åtgärda och följa upp sin energianvändning.  

En energikartläggning är ett bra första steg att få koll på energianvändningen och 
minska konstaderna för energi. År 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora 
företag i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora 
företag, d.v.s. företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning 
som överstiger 50 miljoner EUR. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra 
kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energimyndigheten 
ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. 

Cirkulära flöden 

En växande befolkning, ökad konsumtion och stark ekonomisk utveckling 
förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. I en cirkulär och biobaserad ekonomi 
behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. 2017 kom en 
statlig utredning kallad ’Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer 
cirkulär ekonomi’58 ut, vilken kan vara vägledande för utveckling inom området. 

Regeringen beslutade i april år 2018 att tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi. 
Syftet är att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till resurseffektiv, 
cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen, som är placerad hos Tillväxtverket, 
har till uppgift att utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnande 
kraft för omställningen. Syftet är både att minska miljö- och klimatpåverkan och 
stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader64.  

Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi 
behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan uttag av ny råvara minska och 
uppkomst av avfall och restprodukter minimeras parallellt med att klimatpåverkan 

Handlingsinriktningar delområde Energieffektivisering och reducerade 
utsläpp: 
 

• Uppmana till energikartläggning i företag; en nulägesanalys som kart-
lägger verksamhetens energianvändning. Kartläggningen är sedan 
underlag för att ta fram åtgärder för energieffektivisering. 

• Fortsättning på pågående Incitamentsprojekt för systematiskt och 
strukturerat energiarbetet i företag. 

• Bevaka möjligheter till informativt och finansiellt stöd på området 
klimat och energi. 
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begränsas. För att samhället ska lyckas med det krävs smartare produktion och 
produktdesign och mer hållbara konsumtionsmönster; övergång från en linjär till en 
cirkulär ekonomi. Här finns även utrymme för tillväxt av framtidsbranscher med 
nya, mer klimatanpassade affärskoncept. 

 
 
Figur 19. Verktygslåda för cirkulära affärsmodeller.64  

Handlingsinriktningar delområde Cirkulära flöden: 
 

• Genom avfallsförebyggande arbete minimeras avfallsmängderna i 
företagen. Nya produkter tas fram med hänsyn till ekodesigndirektivet. 

• Genom återanvändning minimeras behovet av resursuttag från naturen 
och kostnaden för att köpa in råvaror kan minska.  

• Genom materialåtervinning tas produkternas resurs tillvara och om-
vandlas till nya varor. 
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Hållbar resursanvändning för konkurrenskraft 

Energieffektivisering och resurseffektiv produktutveckling kan bidra till stärkt 
konkurrenskraft. Genom ökad användningen av förnybar energi minskar industrin 
sitt klimatavtryck och kan samtidigt öka sin konkurrenskraft och minska sin 
sårbarhet för höjda energipriser och osäker energileverans.   

Med hjälp av klimatanpassad utveckling och innovation kan nya produkter och 
tjänster förverkligas och industri och företag kan hitta nya marknader.  

Samverkan mellan och inom olika branscher kan främja den regionala industrin. 

Prioritera inhemska varor 

När det gäller prioritering av inhemska varor avses livsmedelsproduktion. I klimat-
strategin tillämpas nedanstående utdrag från Västmanlands livsmedelsstrategi.  

 

Fokusområde Upplevelsemat Krismat Viltmat Länets mat 

Klimat och 

miljö 

Säkra att 

upplevelsematen gör 

ett så litet ekologiskt 

fotavtryck som möjligt. 

Öka 

livsmedelskedjans 

förmåga att hantera 

klimatförändringar. 

Bidra till klimatsmarta 

val för hållbar 

konsumtion. 

Utveckla cirkulära 

system inom 

livsmedelskedjan. 

 

Figur 20. Utdrag ur Västmanlands livsmedelsstrategi. 
 

Handlingsinriktningar delområde Hållbar resursanvändning för konkurrens-
kraft: 
 

• Ökad användning av förnybar energi stärker företagens konkurrens-
kraft och bidrar till robusthet inför framtiden. 

• Minskade kostnader genom energieffektivisering stärker företagens 
marginaler. 

• Energieffektivisering bidrar till effektivare processer även på andra 
områden.  
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 Här är vi år 2030 på området Produktion och tillväxt 

 Företagen i Västmanland arbetar aktivt och integrerat med hållbarhet 
och energi används effektivt, på rätt sätt och på rätt ställe. Förnybara 
alternativ används inom produktions- och stödprocesser samt i 
företagens transporter. Avfallet har minimerats genom cirkulära 
flöden och resursuttaget ligger på en lägre nivå än tidigare. Livsmedel 
produceras i högre grad lokalt och regionalt och gör ett så litet 
ekologiskt fotavtryck som möjligt. Nya branscher har vuxit fram som 
har hållbara affärskoncept och stödjer ett klimatvänligt samhälle. 

 

 

  

Handlingsinriktning delområde Prioritera inhemska varor: 
 

• Implementera Västmanland läns livsmedelsstrategi.  

• Utveckla cirkulära system inom livsmedelskedjan. 
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Begränsadklimatpåverkan;
Bara naturlig försurning; Gift fri miljö; Grundvatten av godkvalitet 59.

Dennivå somkonsumtionenav varor och tjänsteri Sverigeligger på idag är inte
förenlig meduppsattaklimatmål.Till konsumtionenspåverkanpåklimatet räknas
alla de utsläppsom sker i sambandmed tillverkning, transport,användningoch
slutligt omhändertagandeavavfall, oavsettvarutsläppensker.

För att minska den svenskakonsumtionensmiljöpåverkanbehövsinsatsersom
stimulerarbådeen hållbar produktion, hållbaraprodukteroch en hållbar kon-
sumtion.Denenskildekonsumentenärenviktig delavlösningen,menkanintelösa
problemetenbartgenomatt göraklimatsmartaval. Det huvudsakligaansvaretför
dennationellaomställningenligger på politiker och andrabeslutsfattare,somhar
möjlighetatt styrainfrastrukturinvesteringar,ge incitamenttill hållbarproduktion
och konsumtionav livsmedel,reglerabyggandetoch fordonsvalmm. Offentlig
sektorns inköp kan användassom ett strategiskt verktyg för mer hållbar
konsumtion.Offentlig sektor,näringslivet,ochkonsumentermåstealla agera.

Det är framförallt livsmedeloch konsumtionsvarorsombidrar till utsläppi andra
länder, men även utrikes resor ger upphov till globala växthusgasutsläpp. Om
utsläppfrån konsumtionoch livsstil räknasin så har växthusgasutsläppenökat
istället för minskatde senastedecennierna.För att inte alla ansträngningaroch
åtgärdersomgörsska”ätasupp” avtrendenmedökadkonsumtionärdetviktigt att
ställaomochbrytamönstersomresulterari ökadeväxthusgasutsläpp.

En avgörandefaktor för hållbar konsumtionär medvetnakonsumentersom gör
klokaval.Myndigheter,kommunerochföretagharstoramöjligheterattminskasin
klimatpåverkangenom att göra medvetnaenergi- och klimatsmarta val vid
upphandlingaroch inköp. Regionalainsatseroch informationsspridningför att
stödja konsumenteroch upphandlareär viktigt för att öka medvetenhetenoch
kunskapenomkonsumtionensklimatpåverkan.

FOKUSOMRÅDE

Konsumtion och cirkulär ekonomi
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Minskad konsumtion 

Konsumtionen behöver minska av klimatskäl. Minst klimatpåverkan ger den vara 
eller tjänst som inte produceras eller används. Sveriges totala konsumtionsbaserade 
klimatpåverkan är cirka 10 ton per person och år, medelvärdet i Västmanland 
speglar rikets värden, som framgår i figur 21. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-
gradersmål bör världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 
205035. Det innebär att även invånare i Västmanland behöver tillämpa en minskad 
och mer hållbar konsumtion i en betydligt högre takt än den marginella minskning 
som skett sedan år 2008.  

 
 
Figur 21. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i ton per person och år i Sverige.35 
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Upphandling som klimatverktyg 

Sverige ska ligga i framkant och vara ett föredöme när det gäller miljöanpassad 
offentlig upphandling. Användningen av miljöanpassad upphandling bör öka, 
särskilt inom produktgrupper med stor miljöpåverkan. Miljöhänsyn och 
livscykelanalysperspektiv bör beaktas i upphandlingens olika faser. Även om priset 
i en enskild upphandling blir högre om miljökrav ställs kan den totala sam-
hällskostnaden på sikt bli lägre. Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga 
upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi42. Den 
innehåller råd och vägledning kring hur upphandlande myndigheter och enheter kan 
arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Den offentliga 
sektorn upphandlar varor och tjänster för omkring 625 miljarder kronor varje år, 
varav ca 18 miljarder i Västmanland. 

 

Hållbar konsumtion och avfallstrappan 

Den medvetna konsumtionen ska vara hållbar på alla produktområden. För att 
kalkylera den totala miljöpåverkan används begreppet livscykelperspektiv. Med 

Handlingsinriktningar delområde Minskad konsumtion: 
 

• Motivera och underlätta för konsumenter att göra klimatsmarta val 
genom information och vägledning. Prioritera att påverka de 
konsumtionsmönster som ger störst avtryck. Uppmuntra till mervärde 
som inte är kopplad till konsumtion med betydande klimatpåverkan. 

• Samverka med handeln och hitta nya affärsmodeller för försäljning av 
återbrukade varor, gynna uthyrning och delat ägande.  

• Offentlig sektor är förebild genom en medveten och återhållsam 
konsumtion som bygger på resurseffektivitet och cirkulärt tänkande. 
 

Handlingsinriktningar delområde Upphandling som klimatverktyg: 
 

• Länsstyrelsen bidrar till att länets offentliga aktörer har god beställar-
kompetens så att tillämpliga miljö- och klimatkrav ställs vid upphand-
ling av varor och tjänster. 

• Offentlig sektor i länet är förebild genom att ställa miljö- och klimatkrav 
vid upphandling av varor och tjänster, med fokus på fordon och trans-
porttjänster. 

• Offentlig sektor i länet är förebild genom att ställa miljö- och klimatkrav 
vid upphandling av varor och tjänster, med fokus på förbruknings-
artiklar. 
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livscykel avses ”samtliga skeden, inklusive forskning och utveckling, som en vara, 
tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut”. Livs-
cykelanalys (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den 
totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via till-
verkningsprocesser och användning till avfallshantering, inklusive alla transporter 
och all energiåtgång i mellanleden. LCA kan göras på alla mänskliga aktiviteter och 
produkter som mat, förpackningar, elektronik, bränslen, transporter etc. LCA kan 
vara ett lämpligt verktyg för att identifiera var i en tjänsts eller varas led den bety-
dande klimatpåverkan finns. Utifrån resultatet kan rätt prioriteringar av insatser 
göras. 

Livsmedel är ett prioriterat område och det behövs insatser för resurshushållning i 
livsmedelskedjan. Av mängden växthusgaser som samhället släpper ut kommer en 
betydande del från maten. Till är 2020 är målet att minst 50 procent av matavfallet 
sorteras från hushåll, storkök, butiker och restauranger och behandlas biologiskt så 
att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara60. Västmanlands livsmedelsstrategi antogs år 2018 och fokuserar 
på fyra områden, med mål för bl.a. klimat och miljöområdet. Det är viktigt att 
tillämpa livsmedelsstrategin (se även sid 50) för att minska länets klimatpåverkan 
på området.  

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" anger en ordning för olika metoder att 
behandla avfall. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod där det högst 
prioriterade steget; förebyggande av avfall beskrivs i miljöbalkens hänsynsregler. 

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg och inleds med att förebygga och minimera 
avfall och avslutas med sista steget som är att deponera om inte återanvändning, 
återvinning eller energiutvinning är möjlig.  

 

 

 

Figur 22. Vafab Miljös 
illustration av EU:s 
avfallshierarki (med 
tillåtelse från Vafab Miljö). 
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Här är vi år 2030 på området Konsumtion och cirkulär ekonomi 

En ökad medvetenhet i länet har bidragit till att konsumtion med 
negativ klimatpåverkan har minskat betydlig. Andra värden än 
materiell strandard har fått utrymme och både produktion och 
konsumtion är resurseffektiv. I Västmanland utnyttjas de lokala 
resurserna och landsbygdens  förmåga att producera livsmedel och 
biodrivmedel, vilket bidrar till en ökad självförsörjningsgrad i länet. 
Matsvinnet är minimerat och det matavfall som uppkommer samlas 
in och behandlas biologiskt. Avfallsmängderna har minskat och 
materialflödena i samhället har i stor utsträckning blivit cirkulära. 
Inom näringslivet finns ett fokus på att sälja en funktion eller en tjänst 
med låg klimatpåverkan, snarare än en produkt.   

  

Handlingsinriktningar delområde Hållbar konsumtion: 
 

• Tillämpa livscykelperspektiv och LCA för att ge ett stöd till att beräkna 
produkters hållbarhet och klimatpåverkan. 

• Genomföra insatser som bidrar till minskat matsvinn, minskade 
avfallsmängder, ökad insamling av matavfall samt ökad återanvändning 
och återvinning. 

• Implementera Västmanlands livsmedelsstrategi. 

• Tillämpa avfallstrappan med utgångspunkt att förebygga och minimera 
avfall. 
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Begränsadklimatpåverkan;
Frisk luft; Gift fri miljö; Skyddandeozonskikt; Säkerstrålmiljö 59.

Till de förnybaraenergikällorna räknasbl.a. vindenergi,solenergi,geotermisk
energi, hydrotermisk energi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från
avloppsreningsverksamtbiogas.I Västmanlandkommerbasenavdenelenergisom
användsfrån vattenkraft som tillförs länet utifrån. Kraftvärmeverkeni länet
producerarbådeel och värme från biobränsleoch är på väg att fasaut fossila
bränsleni energiproduktionen.Länetsegnaproduktionavvattenkraftärmarginell,
även solenergioch vindkraft utgör en mycket liten del av energitillförseln, se
Sankey-diagrampå sidan 18. Länetsbussari kollektivtrafik kör bussarhelt utan
fossilabränslen.Bussarnakörspåfrämstbiogasmenocksåel ochbiodiesel.

Användningenav förnybaraenergikällorpåverkarinteklimatetpåsammasättsom
användningenav fossilaenergikällor.Sol-, vind- ochvattenkrafttill exempel,ger
lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektivän el produceradfrån
exempelviskol och olja. Däremotkan natur, människoroch djur runt omkring
kraftverkenpåverkasav anläggningenpåolika sätt13.

Ökadproduktionochanvändningav förnybarenergifrånexempelvissol, vind och
biobränsleär en förutsättningför att kunnaersättafossila bränslenoch minska
utsläppenavväxthusgaser.Lokalel-, värme- ochdrivmedelsproduktion gerenökad
försörjningstrygghet med minskad känslighet för omvärldsförändringar.
Biodrivmedelhar en viktig roll att fylla i en framtidafordonsflottasomskavara
oberoendeav fossila bränslen. Det är genom ett resurseffektivtnyttjande av
förnybaraenergikällorsomenergiomställningenskaske.

I ett regionalt perspektivger förnybar energiproduktionocksånyttor i form av
sysselsättning,affärsmöjligheterochförsörjningstrygghet.Detärviktigt atthittade
områdendärVästmanland,utifrånregionensförutsättningar,kanbidrapåbästasätt.

FOKUSOMRÅDE

Förnybar energi
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Förnybara energikällor 

Här redovisas uppskattade potentialer för länets förnybara energikällor på 
områdena solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle.  

Solenergi  

Solstrålningen innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvadratmeter och år i Sverige. 
Den solenergi Västmanland tar emot är stor och över året skulle solinstrålningen 
vara tillräcklig för att förse länet med den energi som behövs. Energin finns, 
utmaningen är att omvandla den till en form som samhället kan använda. Ett vanligt 
villatak tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala 
energianvändning på ett helt år. Hur mycket en solcellsanläggning producerar beror 
bland annat på solinstrålning, lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad. 
Med hjälp av bl.a. investeringsstöd för solceller har utbyggnaden i länet ökat, men 
sett till den totala tillförseln är mängden solenergi marginell. På senare år har 
investeringskostnaden per installerad kW minskat vilket ytterligare ökar 
förutsättningarna för en utökad elproduktion från solen.  

Med hjälp av batterier kan överskottsel från en solcellsanläggning lagras från 
produktion under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör 
att produktionen av el bättre matchar konsumtionen vilket gör att man får en högre 
utväxling av solcellerna. Att bli självförsörjande till den punkt att elektricitet från 
nätet inte längre behövs kräver väldigt stor lagringskapacitet och blir i dagsläget 
kostsamt17.  

För att solel ska kunna bidra till att uppnå målet om 100 procent förnybar 
elproduktion till år 2040 måste produktionen öka jämfört med dagens marginella 
nivå. Energimyndigheten menar att nivån kan öka till mellan 5 och 10 procent av 
den totala elanvändningen i Sverige år 2040. 
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Vindkraft 

Västmanland har inget utpekat riksintresseområde för vindkraft och aktuell 
produktion är så låg att den inte syns i statistiken11. Vindförhållandena har bedömts 
vara bättre i andra delar av landet och mer lämpade områden har prioriterats. De 
verk som byggs idag är dock högre och mindre känsliga för vindförhållanden, 
varför möjligheterna för etablering behöver ses över igen. Vindkraften kan regleras 
genom att ha en god spridning, eftersom det alltid blåser någonstans i landet.  

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram en nationell 
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad, som enligt tidplan ska vara klar i början 
av år 2020. Utöver problembeskrivning kommer strategin bl.a. att innehålla en 
metodik för hantering av målkonflikter mellan energi-klimat-, natur- och 
friluftsintressen och frågor om människors intressen. Ur energi- och resurssynpunkt 
är den mest avgörande faktorn att vindkraften lokaliseras till platser med goda 
vindförhållanden. Det är också viktigt att produktionen blir spridd över landet av 
hänsyn till behovet av att bygga ett robust elsystem. Energimyndigheten bedömer 
att vindkraft är det produktionsslag som har störst potential för ny förnybar 
elproduktion i Sverige idag och att minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt för att 
nå målet16. 

Vattenkraft 

Vattenkraften producerar under ett normalt år ca 67 TWh el i Sverige, vilket 
motsvarar cirka 45 procent av elproduktionen. Det gör vattenkraften till den enskilt 
största förnybara elproduktionsslaget i Sverige. Vattenkraften är av stor betydelse, 
dels som produktionskälla, dels som reglerkraft till de övriga kraftslagen. Det sker 
ingen utbyggnad av ny storskalig vattenkraft i Sverige idag utan fokus ligger främst 
på miljöanpassningar och effektiviseringar av befintliga anläggningar. 

I Västmanland utgör den i länet producerade vattenkraften 1,6% av tillförseln eller 
147 GWh. Det finns inga planer på någon strategisk utbyggnad33. 

Biobränsle 

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga 
organismer som bildades och slutade leva för en kort tid sedan. Energin i 
biobränslena kallas bioenergi och är kemisk lagrad solenergi som bundits i olika 
former av biomassa med hjälp av fotosyntes. Bioenergi är i dag den största 
förnybara energikällan, med stor potential att öka ytterligare. Användningen av 
bioenergi behöver öka för att ersätta fossila bränslen, samtidigt som bioenergi 
behöver användas mer effektivt. Biobränslen används för småskalig värme-
produktion, produktion av fjärrvärme och el i kraftvärmeanläggningar, storskalig 
värmeproduktion för fjärrvärme och för industrins processbehov. Biobränslen 
används också, och kommer att användas mer, för drivmedelsproduktion. 
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Förnybar energi i samhällsplanering 

I framtiden behöver den förnybara energin ta en mer naturlig del i samhälls-
planeringen. Med t.ex. integrerade solceller i byggnadsmaterial och mindre 
fastighetsanpassade vindkraftverk kan vi i högre grad få den förnybara energin 
närmare platsen för användning. Teknikutvecklingen bör göra att vi får fler 
alternativ än vad som finns på marknaden idag. Laddstationer för elfordon ska vara 
tillgängliga och strategiskt placerade i länet, både i tätorter och på landsbygden. 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. I Västerås är 98 
procent av fastigheterna anslutna till fjärrvärmenätet och flera av de övriga kom-
munerna i länet har väl utbyggd fjärrvärme. Från och med år 2020 siktar 
Mälarenergi på att enbart använda förnybara bränslen, vilket gör Kraftvärmeverket 
mer klimatvänligt. Sala-Heby Energi (SHEAB) levererar idag både el och värme 
som är 100 procent förnybar. Produktionen i Kungsör är till 99 procent förnybar. 
Potential finns för bättre nyttjande av restvärme och tillvaratagande av kyla i 
systemet. 

El från solen 

Solelskollen är ett verktyg som används för att identifiera lämpliga tak för solceller. 
Genom att lägga in takytans storlek och riktning i verktyget är det möjligt att få 
fram en uppskattning på hur mycket energi solcellerna skulle kunna generera, 
investeringskostnaden och avskrivningstid. Verktyg som detta och liknande 
metoder underlättar för fastighetsägare att våga investera i solenergi.  

Handlingsinriktningar delområde Förnybara energikällor: 
 

• Solenergi producerad i länet står för 5 procent av tillförseln av 
elanvändningen år 2030. 

• Utreda förutsättningar för vindkraft i Västmanland och utifrån 
kartläggning ta fram en vindstrategi. 

• Biobränsle utvecklas i länet i form av nya alternativa förnybara 
bränslen och en högre verkningsgrad i processerna. 

Handlingsinriktningar delområde Förnybar energi i samhällsplanering: 
 

• Förnybar energi ska vara en integrerad del av samhället. 

• Laddinfrastruktur för elfordon är lättillgänglig, både i tätorter och på 
landsbygden.  

• Öppenhet för att utveckla alternativa förnybara bränslen. 
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Framtidens solel är ett projekt där Länsstyrelsen i Västmanland är engagerat som 
samverkanspart20. Framtidens solel drivs av Länsstyrelsen i Östergötland tillsam-
mans med bland andra, Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro och Almi 
Företagspartner. Projektets syfte är att markant öka investeringstakten i solel i små 
och medelstora företag i Östra Mellansverige och därmed bidra till minskade 
koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet i regionen. Projektet 
pågår t.o.m. maj år 2022. Projektorganisationen arbetar behovsstyrt för att följa nya 
behov och trender på marknaden. I uppdraget ingår att genomföra utredningar, 
kartläggningar, informationsinsatser, kunskapsöverföring m. m., som ska leda till 
konkreta insatser gentemot företag för att visa på möjligheterna att satsa på solel, 
antingen som affärsidé, användning eller som en aspekt att använda i marknads-
föringen och varumärkesstärkande insatser.  

Vindkraft från länet 

Som tidigare nämnts har Västmanlands län inte landets bästa förutsättningar för 
vindkraft; det blåser inte tillräckligt mycket på platser där det är lämpligt att bygga 
vindkraftverk. En ny vindkartläggning följt av en vindstrategi skulle vara ett 
användbart verktyg inför nästa steg med utökad vindkraft i länet.  

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en vindkraftpark med 
33 vindkraftverk inom ett område i Västmanland och Dalarnas län. Området kallas 
Målarberget och är beläget ca 6 km sydväst om Avesta tätort, i Norberg och Avesta 
kommuner. Den planerade vindkraftparken är förlagd till ett skogsområde som ägs 
av 7 fastighetsägare. Området nyttjas främst för skogsbruk och är väl genomskuret 
av vägar vilka också kan användas för vindkraftparken69.  

I juni 2016 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala 
tillstånd för 33 av de 36 ansökta vindkraftverken. I slutet av augusti 2017 vann 
domen laga kraft. 29 av de vindkraftverk som fått tillstånd är placerade i 
Västmanlands län27.   

Handlingsinriktningar delområde El från solen: 
 

• Använda verktyg och metoder för att underlätta beräkningar för 
investering i solenergi; t.ex. Solelskollen. 

• Länsstyrelsen i Västmanland tar en fortsatt aktiv roll i projektet 
Framtidens solel. 
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Här är vi år 2030 på området Förnybar energi 

Solen är Västmanlands primära energikälla och en stor del av vår el 
levereras från solceller och liknande solenergilösningar. Vindkraft 
bidrar väsentligt till energiförsörjningen i länet och utjämnar 
tillförseln från solenergi. Bioenergi används på ett resurseffektivt sätt 
samtidigt som vi värnar råvaran från skogen. Kollektivtrafiken drivs 
på förnybar energi och övriga energieffektiva fordon som behövs 
drivs på el eller nyutvecklade förnybara bränslen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Handlingsinriktningar delområde Vindkraft från länet: 
 

• Länsstyrelsen tar fram en vindstrategi för länet, om sökta medel för 
detta beviljas.  

• Länsstyrelsen följer utvecklingen i projekt Målarberget.  
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Del B - Klimatanpassning 
 
 

 
 
Som beskrivits i inledningen till denna strategi så pågår klimatarbetet i två sam-
tidiga spår, det ena handlar om att minska klimatpåverkan och att ställa om energi-
systemen (mitigation) och det andra – som denna del av strategin fokuserar på – 
syftar till att identifiera klimatrelaterade risker och sårbarheter samt vidta förbe-
redelser för att i möjligaste mån skydda ekosystem, samhälle, infrastruktur och 
invånare mot de klimatrelaterade skador och störningar från de effekter av 
klimatförändringen som det inte går att undvika (adaptation). Klimatförändringen 
är inte något som kanske kommer i framtiden, den pågår redan idag23. Genom 
förberedelser på olika plan och inom olika områden är således förhoppningen att de 
skador och störningar som klimatförändringen och dess relaterade naturhändelser 
orsakar inte ska bli alltför allvarliga, och att irreversibla skador på ekosystem i 
möjligaste mån undviks.  

I denna del av strategin berörs fokusområden som är i behov av skydd mot klimat-
relaterade störningar och skador (Ekosystemtjänster; Bebyggelse och förvaltning; 
Samhällets funktioner), ett fokusområde som handlar om beredskap för att skydda 
befintliga samhällsvärden (Krisberedskap), och ett fokusområde inriktat på att inte 
bara skydda länets utvecklingsmöjligheter från störningar utan också på att 
tillvarata de eventuella möjligheter som uppstår i ett förändrat klimat (Klimat-
anpassad utveckling i Västmanland). Varje fokusområde är indelat i delområden 
med identifierade handlingsinriktningar för klimatanpassningsarbetet. Verkligheten 
är dock inte lika prydligt indelad utan i realiteten så är överlappningen av intressen 
och utmaningar mellan dessa områden mycket stor, vilket pekar på nödvändigheten 
av samverkan mellan olika sektorer och aktörer för bästa möjliga beslutsunderlag 
och genomförandekapacitet. 

Vad är klimatanpassning? 

Klimatanpassning56 handlar alltså främst om att analysera klimatrelaterade risker 
och sårbarheter, samt att genomföra anpassningsåtgärder för att minska risken för 
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skador och störningar på de samhällskritiska verksamheterna, den fysiska miljön 
och infrastrukturen samt på ekosystemen, vars orsak är den (nuvarande och) 
framtida klimatförändringens direkta och indirekta effekter. Men klimatanpassning 
handlar också om att identifiera eventuella möjligheter och nyttor som ett förändrat 
klimat för med sig. Syftet är således att minska samhällets sårbarheter och öka dess 
beredskap och robusthet. Klimatanpassningsarbetet kompletterar arbetet med åtgär-
der för att minska växthusgasutsläppen, och dessa kan ha potentiella synergi-
effekter. 

Varför behöver vi klimatanpassa? 

I regeringens proposition för en nationell strategi för klimatanpassning34 identi-
fieras behovet att vidta klimatanpassningsstrategier inom flera samhällssektorer och 
geografiska områden. Särskilt angelägna naturhändelser att förbereda samhället för 
- med avseende på de negativa konsekvenser för samhälle, infrastruktur och företag 
som förutses genom olika klimatscenarier - är ras, skred, erosion, översvämningar, 
skyfall, torka och bränder. Andra förväntade riskbilder som bör hanteras är höga 
temperaturer som innebär hot mot hälsa och välbefinnande för människor och djur; 
brist i vattenförsörjning för enskilda, jordbruk och industri; ökad förekomst av 
skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påverkar människor, 
djur och växter. Dessutom bör uppmärksammas de biologiska och ekologiska 
effekter som påverkar förutsättningarna för en hållbar utveckling, samt påverkan på 
inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 

Vilken framtid ska vi anpassa oss till? 

De stora osäkerheter som präglar framtidens klimatscenarier har inte bara att göra 
med komplexiteten och osäkerheterna i klimatmodelleringsverktygen utan de har 
till stor del att göra med de vägval som människor och samhällen gör avseende de 
aktiviteter som bidrar till ökande nivåer av växthusgaser i atmosfären. Ifall snabba 
och substantiella omställningar görs förutspås mildare klimatförändringar, medan 
varje fördröjning av effektiva klimatåtgärder ökar risken för avsevärda - och poten-
tiellt irreversibla - ekologiska och materiella skador samt samhälleliga störningar 
orsakade av klimatrelaterade naturhändelser. För att illustrera olika riskscenarios 
presenterar SMHI i deras rapport ’Framtidsklimat i Västmanlands län’55 två s.k. 
RCP-scenarier (RCP = Representative Concentration Pathways, dvs möjliga 
utvecklingsvägar för olika utsläppsscenarios); RCP 4.5 (låga utsläpp och kraftfull 
klimatpolitik) och RCP 8.5 (höga utsläpp och ingen tillkommande klimatpolitik) 
för tiden fram till år 2100 (se figur 23). Bakom varje scenario finns alltså 
antaganden om utvecklingen av koldioxidutsläpp, vilken klimatpolitik som kom-
mer att föras och hur befolkningsmängden förändras39. 
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Figur 23. Årsmedeltemperatur för Västmanland för RCP 4,5 och RCP 8,5, jämfört med tempera-
turdata från 1961 - 199055. 
 
I närtid följs de två utvecklingsvägarna åt, men mot mitten av seklet och framåt 
växer utsläppstorlekarnas betydelse för hur klimatet förändras. För Sveriges del 
räknar man med att RCP 4.5 leder till en uppvärmning med 2–4 grader mot slutet 
av sekelskiftet och att RCP 8.5 innebär en uppvärmning på 4–6 grader. Viktigt att 
ha i åtanke är att även om dessa scenarioprognoser stannar vid år 2100 så gör inte 
uppvärmningskurvorna det. Klimatförändringen fortsätter långt bortom år 2100. 

Enligt IPCC:s specialrapport från 201823 om 1,5 graders global uppvärmning finns 
det stora och allvarliga skillnader i konsekvenser om världen skulle lyckas hålla sig 
till en global uppvärmning om 1,5 grad, jämfört med om vi uppnår eller passerar 2 
graders temperaturhöjning. IPCC förordar därför genomgripande systemskiften 
som på ett skyndsamt sätt genomför åtgärder i samtliga samhällets sektorer, för att 
försöka undvika den signifikant ökade riskbilden varje temperaturhöjning medför. 

Hur ser framtidsprognosen ut för Västmanland? 

För Västmanlands del pekar SMHI:s RCP-analys55 på en gradvis uppvärmning av 
årsmedeltemperaturen, med ca 2 graders uppvärmning i mitten av seklet medan det 
vid sekelskiftet kan ha uppnått en effekt på mellan 3 grader (RCP 4.5) och 5 grader 
(RCP 8.5) (se figur 22). Förutom en höjning av årsmedeltemperatur väntas 
värmeböljorna öka. RCP 8.5 visar på ett vid sekelskiftet årsmedelvärde av 20 dagar 
i följd där dygnsmedeltemperaturen är över 20oC. 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 (se figur 24). Andelen kraftig nederbörd (skyfall) väntas också 
öka. 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 förändras i och med de förändrade nederbördsmön-
stren under vintertid. En förlängning av den säsong som präglas av låga flöden 
förväntas, med ca 20–50 fler dagar (RCP 8.5) vid sekelskiftet.  
 

Observerat 1961- 1990 Beräknat 2069- 2098 
RCP 4,5 

Beräknat 2069- 2098 
RCP 8,5 

Ca +3 grader Ca +5 grader  
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               vinter                vår                   sommar                höst 

    
 
 
Figur 24. Nederbördsförändring i Sverige för respektive årstid för RCP 8,5 2069-2098, jämfört 
med observationsdata från 1961–199055.  
 
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 (se figur 25). Några andra 
konsekvenser av uppvärmningen, som kan erbjuda en positiv möjlighet, är en 
förlängd vegetations(odlings-)period (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). 

 

  
 
 
 
Figur 25. Antal dagar med låg markfuktighet i Västmanland för RCP 4,5 och RCP 8,5 jämfört med 
observationsdata 1961–199055.  

Hur går klimatanpassningsarbetet till? 

Grunden för klimatanpassningsarbetet utgörs av kunskap om klimatsystemet och 
information om klimatförändringarna. Dessa genereras, som nämnts ovan, genom 
klimatmodellering i olika RCP-scenarios och finns tillgängliga hos SMHI56. Genom 
inhämtande av grundläggande data om geografiska och geologiska förutsättningar 

                        Vinter                                      Vår                 Sommar                                   Höst 

Beräknat 1961–1990 Beräknat 2069–2098 
RCP 4,5 

Beräknat 2069–2098 
RCP 8,5 

Ca 5–10 dagar  Ca 30 dagar  Ca 45 dagar 
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(kartering, geodata) för ett givet område kan man sedan göra simuleringar av 
tänkbara scenarios, vilket ger information om sårbara objekt, platser och 
funktionsflöden som behöver åtgärdas eller beaktas i fysisk planering och i bered-
skapsplaneringen. Denna information kan sedan valideras genom jämförelser med 
information om historiska händelser och konsekvenser som då uppstod. Till-
sammans med omvärldsbevakning och identifiering av olika verksamheters kritiska 
beroenden av förhållanden och skeenden utanför länsgränsen utgör den lokala och 
regionala kännedomen en god grund för att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa 
bör utgå ifrån multipla scenarios. Med risk- och sårbarhetsanalysen som ut-
gångspunkt formuleras åtgärdsplaner (t ex för att upprätta skyddskonstruktioner 
eller etablera naturbaserade lösningar), och beredskapsplaner upprättas (inkl. var-
ningssystem, rutiner, samverkan och samordning). De klimatanpassande åtgärderna 
kan delas in i kategorierna56:  

Analyserande;  

Styrande/organisatoriska;  

Informativa;  

Tekniska/ekosystembaserade.  

Kunskap om behoven och förutsättningarna för klimatanpassning integreras lämp-
ligen även i det kommunala och regionala planeringsarbetet.  

IPCC23 rekommenderar att arbetet med minskad klimatpåverkan och klimat-
anpassning genomförs på ett integrerat sätt präglat av delaktighet, vilket kan under-
lätta för snabba förändringar både i städer och på landsbygd. För högsta effektivitet 
i insatserna rekommenderar IPCC att åtgärderna samordnas med ekonomisk och 
socialt hållbar utveckling, liksom att nationella myndigheter stödjer lokala-
/regionala myndigheter och beslutsfattare. 
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Ingen övergödning; Levande
sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet; Myllrande våtmarker;
Levandeskogar; Ett rikt odlingslandskap;Ett rikt växt- och djurliv 59.

IPCC:srapportfrån 201823 visaratt klimatrelateraderisker för bådenaturligaoch
mänskligasystemärav betydandeomfattningredanvid 1,5gradershöjning(avser
globaltgenomsnittligtemperaturhöjning)ochatt temperaturhöjningardäröverkan
få oåterkalleligaeffekter på ekosystem och biologisk mångfald. Fungerande
ekosystem och god biologisk mångfald är grundförutsättningarna för liv.
Ekosystemtjänsterärettbegreppsomsynliggörallade’tjänster’naturenutför gratis
ochsomärnödvändigaför attvi människor– ochandralevandevarelserochorga-
nismer– skalevaochfrodas.Någraexempelpåekosystemtjänsterärproduktionav
syreoch dricksvatten,rening av luft och vatten,värmereglering,nedbrytningav
materia,produktionav livsmedelochmaterialför exempelvisbyggande.Det kan
finnas ett behov av att synliggöra ekosystemtjänsternasvärde för samhället.
Naturvårdsverketskriver i sin handlingsplanför klimatanpassning39 att ”Resilienta
ekosystem,stabila populationer och god genetiskvariation är nycklar till en
långsiktigthållbar anpassningavdensvenskanaturmiljön.” (s.16), ochkonstaterar
samtidigt att klimatförändringensannolikt är en av de viktigaste orsakernatill
framtidaförlusteravbiologiskmångfaldochekosystemtjänster.

I ochmeddet varmareklimatet flyttar klimat- ochvegetationszonernorrut,vilket
påverkardjurs och växters livsvillkor. Detta har en effekt på derasreproduk-
tionsförmågaochpåpopulationersstorlek och fördelning,och det gäller för både
nyttoarterochskadeorganismer.Somkonsekvenskanvissaarterförsvinnamedan
andra,nyaarteretablerarsig.Hur dessanyaarterpåverkarsinomgivandemiljö går
intehelt att förutsäga.

Ett varmareklimat förlängerväxtsäsongenoch ändrartidpunkternaför såddoch
skörd,vilket medför enmöjlighetatt breddaantalet odladearter.Förutomdirekta
effekterpåekosystemengenomatt klimatförändringenför medsig nyabiologiska
förutsättningar genom temperatur- och nederbördsförändringar, följer även
indirekta effekter genom förändrad markanvändning.Ett exempel på direkt
påverkanär att denökadenederbördensannoliktriskerarledatill ökadutlakning,
medökadehalterav humus,näringsämnenochföroreningari vattendragochsjöar
somresultat.

FOKUSOMRÅDE

Ekosystemtjänster



REMISSVERSION APRIL 2019 - KLIMATSTRATEGI FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 
 

70 

Generellt kan man säga att ekosystem som präglas av en rik biologisk mångfald har 
bättre motståndskraft mot störningar56. Förutom högre motståndskraft mot 
klimatrelaterade effekter har ofta välmående ekosystem dessutom en kapacitet att 
återuppbygga sig själv efter skada. Detta skiljer ekosystemen (den ’gröna infra-
strukturen’) från den ’grå infrastrukturen’ som kräver fysisk återuppbyggnad och 
underhåll, som kan vara mer kostsamt. Att investera i och skydda resiliens hos 
ekosystemen är därför i många fall en kostnadseffektiv åtgärd jämfört mer ’hårda’ 

lösningar som byggda skyddsstrukturer eller reparationer efter uppkommen 
skada56. En följd av detta är att det finns behov att utforma och implementera me-
toder för miljöövervakning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald som i god 
tid uppmärksammar klimatrelaterade förändringar som kräver insatser. 

 

Biologisk mångfald  

Miljömålen Myllrande våtmarker (Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.), och Ett rikt växt- och djurliv (Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter 
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.) bedöms inte bli 
uppnådda till 2020. Den biologiska mångfalden fortsätter att utarmas och den 
huvudsakliga påverkansfaktorn är nyttjandet av naturresurserna. Många våtmarker 
är i behov av skötsel och deras värden påverkas negativt främst av äldre, men även 
ny, markavvattning samt vattenreglering59.   

För att säkerställa biologisk mångfald är en fungerande grön infrastruktur en viktig 
förutsättning. Delar i landskapet som utgör barriärer för utbyte av genetiskt material 
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mellan populationer kan behöva tas bort eller överkommas genom insatser som 
upprättar gröna korridorer. Även i stads- och tätortsmiljöer bör en fungerande grön 
infrastruktur främjas för att undvika fragmentering av populationer och livsmiljöer. 
I ett förändrat klimat där arter kan komma att förändra sin utbredning blir detta extra 
viktigt. Ett förändrat klimat gör även att förutsättningarna för vissa skade-
organismer kommer att förändras, vilket bland annat kan leda till etablering av nya 
arter. En bedömning bör göras av invasiva främmande arters påverkan på den 
biologiska mångfalden, och metoder för att hantera negativa effekter utan ökad 
användning av miljöskadliga ämnen bör prioriteras. Det behövs alternativ till 
kemiska växtskyddsmedel för att möta kraven i EU:s direktiv om hållbar använd-
ning av bekämpningsmedel i ett förändrat klimat, exempelvis biologiska bekämp-
ningsmedel som NIS (nematoder, insekter, spindeldjur)39. Tydlig information om 
dylika alternativ måste tillgängliggöras för användare inom jord- och skogsbruk, 
samt inom trädgårdsnäringen. 

Eftersom den biologiska mångfalden i hög grad påverkas av förändringar i hur 
marken brukas är ökad samordning av markanvändning viktig. Samverkan och 
samförstånd är väsentliga förutsättningar för att skapa långsiktiga resultat som vär-
nar den biologiska mångfalden. Skyddade områdens integritet och funktion måste 
säkerställas även i ett förändrat klimat. Med tanke på att skyddade områden i allt 
högre grad påverkas av markanvändning utanför området är det viktigt att beakta 
problematiken ur ett landskapsperspektiv, där habitatpåverkande verksamheter 
(t.ex. vägar, ledningsdragning, dränering och avverkning) kartläggs, sammanvägs 
och kontinuerligt utvärderas39. 

 

 

Handlingsinriktningar för delområde Biologisk mångfald: 
 

• Implementering av den regionala strategin för grön infrastruktur, där 

vidareutveckling av arbetet med värdetrakter ingår. Arbetet syftar till att 

bättre förstå klimatförändringens effekter på skyddsbehov, ekologisk 

funktion, spridningsvägar och tröskelvärden för arter och livsmiljöer8. 

• Ta fram rutiner för klimatanpassad uppföljning av skyddade områden.  

• Ta fram rutiner för att integrera klimataspekter i Natura 2000-bevarande-

planer och skötselplaner för naturreservat. 

• Kontinuerligt överväga förstärkt skydd av skyddade områden i syfta att 

stärka deras motståndskraft. 

• Planera för kartläggning av och hantering av invasiva främmande arter och 

problematisk utbredning av skadegörare med metoder som inte leder till 

ökade miljöbelastningar, t.ex. NIS.  
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Vatten 

Miljömålen Levande sjöar och vattendrag (Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.), och Grundvatten av god kvalitet (Grund-
vattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.) bedöms båda inte bli uppnådda 
till 2020. För att nå målen krävs en minskning av övergödning, försurning och 
miljögifter, samt påverkan på vattenmiljöer. Lokala förekomster på senare tid av 
vattenbrist och låga grundvattennivåer har ökat samverkan inom samhället, men det 
behövs en ökad takt på förbättringsarbetet bland annat avseende kontroller och 
förvaltning59. 

Framtidens klimat väntas föra med sig både mer torka och mer nederbörd56, med 
förändringar i nederbördsmönster, avdunstning och flöden, samt ändrade flödes-
variationer över året24. Förutom torka och vattenbrist kan försämringar i vatten-
kvalitet ge stora problem för både djur och människor56.  

I Västmanlands län kommer framtidens vintrar att bli blötare genom att nederbörds-
mängderna ökar och att en större andel eller så gott som all nederbörd kommer i 
form av regn istället för snö. Med varmare vintrar kommer dessutom snötäcke och 
tjäle att minska eller helt försvinna. Detta kommer öka behovet av markavvattning, 
vilket måste ske inom ramen för gällande vattendomar och med säkerställande av 
bevarad eller förbättrad vattenkvalitet. För arbete i vatten krävs normalt att man har 
tillstånd till vattenverksamhet, vilket söks hos Länsstyrelsen. För att erhålla tillstånd 
krävs att andra markägares fastigheter inte påverkas, att naturmiljön inte påverkas 
negativt eller att andra allmänna intressen inte skadas. Det är alltså viktigt att beakta 
den sammanhängande inverkan som avvattning av t.ex. jordbruksmark har på 
skogsmark, på natur-/kulturmiljön och på andra viktiga samhällsfunktioner24. 

Stora variationer i flöden och förändringar av grundvattennivån kan påverka jor-
dens hållfasthet, liksom olika former av vallar och anläggningar kan öka mark-
belastningen och leda till skred. För att påverka vattennivåer eller flöden kan 
åtgärder utföras i vattendrag, exempelvis genom utläggning av strukturer, ändrad 
planform och ökad växtlighet i kantzonen24. Våtmarker har stor potential att stärka 
landskapets förmåga att jämna ut flödesvariationer genom att de ökar vattnets uppe-
hållstid i landskapet. Dessutom bidrar våtmarker till att minska flöden nedströms, 
minska översvämningsrisker och öka grundvattentillförseln39. Ytterligare fördelar 
är minskad risk för att mark torkar ut, minskad ytavrinning och därmed minskad 
risk för erosion och spridning av sediment och näring till vattendrag/sjöar/hav, samt 
ökad biologisk mångfald29. Ett generellt råd är att förlägga vattenfördröjande 
åtgärder nedströms näringsrika marker som exempelvis åkrar, alternativ på dessa, i 
syfte att bibehålla näringsämnen i mark och skydda från näringsavrinning29. Andra 
åtgärder som bidrar till att säkerställa framtida vattenförsörjning är att dämma i 
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diken, återmeandring, sjö- och flodplansrestaurering, och att plantera träd och väx-
ter för att öka infiltrationen i marken29. Dessa åtgärder behöver anpassas i jord-
brukslandskapet för att möjliggöra avvattning där sådan behövs24. 

Skog 

Miljömålet Levande skogar (Skogens och skogsmarkens värde för biologisk pro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.) bedöms inte bli uppnått till 2020 
även om utvecklingen på miljöarbetet är positiv. Dock avverkas fortfarande skogar 
med höga naturvärden liksom det förekommer brister i miljöhänsyn vid 
avverkning59. 

Skogen i Västmanland representerar stora ekonomiska och biologiska värden. 
Västmanlands yta är drygt 500 000 hektar, vara ca 341 000 hektar utgörs av skog. 
Av dessa brukas ca 48 procent av privata skogsägare. Virkesförrådet har ökat med 
ca 20 procent under den senaste 15-årsperioden47,51. Det finns idag ingen avtagande 
trend i denna ökning, varför man kan förutsätta att virkesvolymen fortsätter att öka. 
Hur klimatförändringarna påverkar denna volymförändring beror av flera faktorer. 
Den svenska skogen förväntas få en ökad tillväxt som resultat av ett varmare klimat 
med längre växtsäsong, men samtidigt ökar riskerna för skador på skogen vilket 
påverkar både dess biologiska och ekonomiska värden. Några exempel på risker är 
sämre råvarukvalitet, ökad överlevnad av betande hjortdjur, fler skadeinsekter och 
skadesvampar, rotröta på grund av avverkning under tillväxtsäsong, ökad storm-
fällning på grund av högre vintervattenstånd och utebliven tjäle, ökad risk för 
vårfrost som skadar växter som startat sin tillväxt tidigare på året-stora dag-natt-
temperaturskillnader, samt ökad risk för skogsbränder56,52. Skogsägare bör i sin 
växtvalsplanering ta hänsyn till att temperaturzonerna rör sig norrut (i en takt av 
0,5-1 meter/timme2). Växtval, framförallt i form av blandskogar, är även en 

Handlingsinriktningar för delområde Vatten: 
 

• Ökad kapacitet till god vattenhantering både vid överskott och brist, vilket 

involverar både den fysiska samhällsplaneringen och beredskapssamver-

kan. Vad gäller översvämning så bör både förhöjda vattenstånd i befintliga 

vattenförekomster och från skyfall beaktas, och ett funktionellt helhets-

perspektiv rekommenderas. 

• Vattenhushållning i landskapet. Samordning krävs för att inte orsaka skador 

i närliggande system. Utred möjligheten för markägare att sälja ’blå 

tjänster’. 

• Säkerställande av vattenkvalitet, vilket involverar aktiv bevakning av sprid-

ning från föroreningskällor, och säkrad tillgång till säkert dricksvatten för 

människor och djur. 

• Uppmärksamma behov av förändringar i vattendomar. 
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riskspridningsstrategi56. Samtidigt bör alltid introduktion av nya arter i naturen före-
gås av överväganden avseende de risker det medför för redan etablerad växtlighet 
och befintliga djurpopulationer. 

Andra förhållanden som behöver beaktas är att skogsbrukets infrastruktur i form av 
vägar för transporter in och ut ur produktionsområden ska fungera även i framtidens 
klimat med förändrade förhållanden när det gäller till exempel tjäle, översväm-
ningar, ras och skred. Detta påverkar vägarnas bärighet. Med ökad årsnederbörd, 
blötare vintrar och tätare och intensivare skyfall kommer väl fungerande markav-
vattning inom skogsbruket att få ökad vikt. På det följer behovet att följa skogs-
brukets effekter på vattenkvaliteten och att anpassa skogsbrukets planering därefter. 
Nyproduktion eller upprustningsinsatser behöver genomföras med utgångspunkt i 
framtidens förändrade klimatförhållanden. 

Det finns även möjlighet till synergieffekter mellan klimatanpassningsområdet och 
åtgärder för att minska klimatpåverkan genom att öka kolinlagringen i skogens 
mark, vilket samtidigt förbättrar markens kvalitet och därmed dess motståndskraft 
mot störningar. I remissen Skogsskötsel med nya möjligheter poängterar Skogs-
styrelsen53 att en skog fungerar som en kolsänka så länge som virkesförrådet och 
kolinlagringen i marken ökar över tid, vilket förutsätter att avverkningsnivåerna 
ligger under tillväxtnivåerna. Den effektivaste kolsänkan utgörs av obrukad skog, 
medan den brukade skogens bidrag till att minska klimatpåverkan sker genom pro-
duktion av förnybar energi och förnybara material. En identifierad möjlighet för 
skogsbruket är en ökad efterfrågan på biobränsle och trävaror. Konkurrenskraften 
för skogens produkter kommer dels från den minskade användningen av fossila 
bränslen (som präglar t.ex. cement- och plastindustrin), dels som energieffektivt 
ersättningsmaterial för exempelvis metaller. 

En aspekt på skogsbrukets klimatanpassande potential handlar om övervägandet av 
vattenhushållning i skogslandskapet samt lövskogsbarriärer som brandskydd, vilket 
samtidigt bidrar till ökad biologisk mångfald. 

 

Odlingslandskap 

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap (Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.) bedöms 
inte bli uppnått till 2020 trots att många aktörer gör omfattande naturvårdsinsatser59.  

Handlingsinriktningar för delområde Skog: 
 

• Integrering av klimatanpassning i arbetet med att ta fram ett regionalt 

skogsprogram. 

• Undersök möjligheter för ökad kolinlagring i skogsmark och växtlighet. 

• Tillvarata möjligheter till nya produkter, tjänster och marknader. 
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Ett förändrat klimat - med dess förändrade nederbördsmönster, ökande tempe-
raturer och perioder med omväxlande risker för översvämning eller torka - innebär 
nya förutsättningar för jordbruket. Konkurrens om vattenresurserna förväntas öka i 
framtiden. Odlingssystem och brukningsmetoder som förbättrar markens struktur 
och infiltrationskapacitet blir viktiga i ett förändrat klimat24. För tillgång till 
produktiv jordbruksmark i framtiden krävs bland annat väldränerad mark som 
skyddas mot översvämning, men som också syftar till att klara längre perioder av 
torka, och som kompletteras med bevattningslösningar (som exempelvis dammar). 
Dränerad mark behövs för produktiv växtodling, för större torktålighet, och för att 
klara tyngden av jordbruksmaskiner och förhindra skadlig markpackning. 55 
procent av vår livsmedelsproduktion kommer från dränerad eller bevattnad mark, 
men det är en siffra som väntas öka i framtiden (Abraham Joel, SLU, konferens-
material november 2018, Ösby naturbruksgymnasium). En del jordbruksmark är 
självdränerande (tillräcklig lutning i terrängen, genomsläpplig mark, inga uppdäm-
mande hinder nedströms), men en stor del av svensk jordbruksmark ligger på låg-
länta slättområden med lerjordar och kräver därför förbättrad dränering. Enligt 
Jordbruksverket24 så uppskattar de svenska jordbrukarna själva att en dryg femtedel 
av åkerarealen har brister i dräneringen, och Jordbruksverket uppskattar att de årliga 
investeringarna i täckdikning skulle behöva öka i en omfattning av 2–3 gånger 
nuvarande investeringsnivå (motsvarar <1 miljard SEK/år) för att anpassas till 
framtidens klimat. 

Ytterligare ett område att beakta för jordbrukets produktionsmöjligheter är att det 
finns en rik variation av växt- och djurliv som säkerställer tillgång till nödvändiga 
ekosystemtjänster, t.ex. pollinatörer och steklar som kan försvara mot skadegörare, 
så kallad funktionell biodiversitet. Aktuella metoder kan vara användning av 
fångstgrödor och refuger för övervintring och föryngring. 

Sveriges möjligheter att producera och exportera jordbruksprodukter förväntas öka, 
förutsatt att landet kan hålla en god konkurrenskraft i förhållande till andra pro-
duktionsländer. Vad som kan odlas påverkas dock inte bara av klimatförhållanden 
och jordmån, utan också av omständigheter i samhället som t.ex. EU:s regel- och 
bidragssystem. En ökad efterfrågan på energiråvara kan dessutom göra att större 
andel av odlingsmarken vigs åt detta ändamål.  

För att kunna ta vara på förväntade fördelar med klimatförändringens högre 
temperaturer och längre växtsäsong krävs alltså fungerande ekosystemtjänster och 
att jordbruksmarken kan hållas dränerad, samtidigt som detta görs på ett sätt som 
skapar och bibehåller en god status på vattnet24. Möjligheterna som är förknippade 
med en längre växtsäsong handlar kanske inte i första hand om odling av helt nya 
arter utan snarare om redan odlade arter eller ökad odling av redan kända sorter. 
Nya grödor kan även inbegripa ändrad odlingsföljd eller sortval som ett sätt att 
hantera torrare somrar (t.ex. majs), blötare vintrar (t.ex. oljerättika) och krav på 
minskat näringsläckage (fångstgrödor). Vid introduktion av nya arter krävs med-
vetenhet om att sådant alltid är förenat med ett risktagande som påverkar 
omgivande system och aktörer, varför det därför är viktigt att detta sker under 
övervägande av risk. 
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En övergripande analys av klimatförändringarnas positiva och negativa effekter på 
jordbruket visar på att dessa förväntas ta ut varandra56. Å ena sidan förväntas de 
höjda koldioxidhalterna leda till högre avkastning (möjlighet att odla majs och 
höstsådd spannmål), å andra sidan kan risken för torka och översvämning öka, och 
skördebetingelserna kan försämras. Till detta kommer risker med ökad förekomst 
och spridning av skadegörare och sjukdomar (både för djur och växter). På samma 
sätt som högre temperaturer kan vara gynnsamt för tillväxten av nyttoväxter så 
gynnas även vissa skadeorganismer, vilket ökar behovet av kunskap om och 
tillgång till miljövänliga bekämpningsmedel. Ett sätt att minska sårbarheten är en 
ökad diversifiering av både jordbruket och landskapet.  

Med ett förändrat klimat följer även en förhöjd risk för överföring av smitt-
sjukdomar. Detta kan röra sig om smittor som överförs mellan djur, mellan djur och 
människor, och mellan människor. I vissa fall rör det sig om ökad spridning av 
redan kända smittor, i andra fall om etablering av smittor som tidigare inte varit 
möjliga. Dessa smittor kan komma in genom till exempel transporter, via spridning 
med invandrande värdarter eller genom att spridning och övervintring blivit möjlig 
på grund av ett mildare klimat. Ökad risk för smittspridning bland jordbrukets djur 
följer dels på ökad frekvens av översvämningar och dels på förändrad spridning och 
förekomst av (delvis nya) vektorburna smittor som leder till ökad risk för infek-
tionssjukdomar56.  

Vad gäller djurhållningen i övrigt så förväntas djuren kunna gå ute längre delar av 
året, vilket kan leda till högre grad av självhushållning med foder, liksom nya 
fodergrödor kan komma att bli aktuella i det varmare klimatet. Men värmen ökar, 
förutom risken för nya djursjukdomar, också risken för värmestress. Djurstallar är 
som regel inte anpassade till längre värmeböljor, och rätt dimensionerad ventilation 
är därför tillsammans med klimatsäkrad vattenhållning ett åtgärdsområde inför 
klimatförändringens förväntade temperaturhöjningar56. Med den ökande speciali-
sering som idag syns inom svensk djurhållning ökar sårbarheten generellt sett. 
Infrastruktur som ansluter till jordbruksenheter kan utsättas för klimatrelaterade 
störningar och därmed utgöra en problematisk situation för jordbruket, inte minst 
för djurhållningen. Det kan t.ex. handla om att vägar inte är framkomliga på grund 
av ras vilket förhindrar transporter både ut och in från gården. Likaså kan störningar 
på energiförsörjningen medföra svårigheter med utfordring, gödsling, bevattning 
och ventilation i djurstallar56. 

Enligt Jordbruksverket24 har klimatförändringen, befolkningsökningen och världs-
läget i stort på senare tid fört med sig ett ökat intresse för jordbruksproduktionen i 
Sverige, vilket bland annat resulterat i en nationell livsmedelsstrategi som sträcker 
sig fram till 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan. För att säkerställa en god 
livsmedelsproduktion i framtiden behöver jordbruket anpassas till det förändrade 
klimatet samtidigt som hänsyn tas till övriga miljömål och samhällsintressen. 
Jordbrukets behov måste vägas mot övriga samhällsintressen rörande vatten, natur 
och biologisk mångfald. Jordbruksverket24 noterar att förutsättningarna för klimat-
anpassning ökar när generella åtgärder som främjar jordbrukets lönsamhet genom-
förs, vilket ökar jordbrukarnas framtidstro och investeringsvilja. De pekar på den 
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tänkbara möjligheten för ökade stöd för dräneringsåtgärder inom ramen för kom-
mande landsbygdsprogram, eftersom det både skulle gynna jordbrukets konkur-
renskraft och miljön, samt bidra till klimatanpassning. 

 

 
Här är vi år 2030 på området Ekosystemtjänster 

Länets ekologiska miljö präglas av resilienta ekosystem och en rik 
biologisk mångfald, både på land och i vatten. Brukandet av naturens 
resurser sker på ett hållbart sätt med ett klimatanpassningsperspektiv 
och med stor hänsyn till miljön. 

 

 

 

  

Handlingsinriktningar för delområde Odlingslandskap: 
 

• Främja utveckling av markavvattning och bevattning. 

• Undersök nya grödor och odlingsmetoder (t.ex. plöjningsfritt, fasta 

körspår), eventuellt med lokal försöksverksamhet av exempelvis perenna 

grödor.  

• Uppmuntra klimatanpassade investeringar för bland annat ventilations- 

och torkanläggningar. 

• Strukturkalkning. Mer organiskt material i jorden och ökad biologisk akti-

vitet. 

• Tillvarata längre odlings- och betessäsong. Vidareutveckla betes- och 

foderförmedling. 

• Förbättra förutsättningarna för funktionell biodiversitet. 

• Använda rutiner och utveckla samverkan för att i god tid upptäcka och 

identifiera skadegörare, för kunskapsspridning om och tillgång till 

miljövänliga bekämpningsmedel som t.ex. NIS (=nematoder, insekter, 

spindeldjur), samt för upptäckt och hantering av smittor och sjukdomar. 

• Vidareutveckla krisberedskap vid infrastrukturstörningar och vid 

foderbrist. Undersök möjligheten för (gemensam) lagerhållning. 
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Begränsad klimatpåverkan;
Frisk luft; Gift fri miljö; Skyddandeozonskikt; Säkerstrålmiljö; Grundvatten
av god kvalitet; God bebyggdmiljö 59.

FokusområdetBebyggelseoch förvaltning handlari praktikenom en klimatan-
passadsamhällsplaneringoch syftar dels till att skyddabefintlig bebyggelseoch
infrastruktur från klimatrelaterade naturolycksrisker,dels att nyttja samhälls-
planeringensmöjligheter till att åstadkommaen ökad klimatrobusthetgenom
klimatanpassadplaneringav nybyggnation.Detta omfattar både byggnaderoch
strukturersomomfattasav Plan- och bygglagen,och byggandeoch underhåll av
infrastruktur.Därutöverinrymmerfokusområdetävenmiljöfarlig verksamhetsom
omfattasavMiljöbalken.Vid prövningavmiljöfarlig verksamhetskerdeti aktuella
fall inomramenför enmiljökonsekvensbeskrivning.

Perspektivetpå klimatanpassningsbehovetinom detta fokusområdesträckersig
genomhelabyggkedjan- från idé-/planeringvia försäkringoch finansiering, till
byggnationoch förvaltning, ochslutligenäventill ombyggnation, destruktionoch
avveckling.Av särskiltintresseärexponeringenför naturolycksriskerochhurdessa
risker förändrasi takt med klimatet. För Västmanlandsdel innebärdettaökade
riskerför ras,skred,erosion ochöversvämning(bådegenomkraftig nederbördoch
högaflöden).Förvissatyperav riskerfinns rekommendationerfrånLänsstyrelsen,
till exempelför översvämningar.Därutöverreglerasbeaktandetavdessariskermed
utgångspunkti lagstiftning.Översvämningsriskerärav särskiltintressei Västman-
land eftersomflera kommunerligger vid Mälarenoch alla kommunerhar vatten-
drag,samtidigt somdetfinnsettstortintresseför byggandei vattennäraläge.Enligt
SMHI55 förväntasdessutomenökadfrekvens av skyfall i framtiden.Till skillnad
frånöversvämningorsakadavvattenflödenellersjöar/havkanskyfall inträffa i alla
geografiskalägen.Skyfallskarteringkan påvisavattenflödens väg i staden, var
vatten kan ansamlasoch på så sätt identifiera sårbaraplatser,både avseende
befintlig ochny bebyggelse,somkräverenfördjupadkonsekvensanalys.Inteminst
blir detviktigt attbeaktahurny bebyggelseochinfrastruktursamspelarmedredan
befintligastruktureri olika klimatrelevantascenarier. Någrafrågorattställasig i en
konsekvensanalysavseendeskyfallsorsakadöversvämning kan vara: Var behövs
förebyggandeåtgärder?Finnsberedskapsplanerochär deadekvata?Behöverman
ta mer hänsynför höjdsättning vid nybyggnationer?Förutom föreskrifter från
Länsstyrelsenså tillhandahållerMSB32 en vägledningför skyfallskartering,och
Boverket7 entillsynsvägledningavseendeöversvämningsrisker.

FOKUSOMRÅDE

Bebyggelse och förvaltning



REMISSVERSION APRIL 2019 - KLIMATSTRATEGI FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 
 

79 

Naturvårdsverket39 skriver i sin handlingsplan för klimatanpassning att beslut om 
exploatering för samhällskritisk infrastruktur och för bebyggd miljö kräver analyser 
och utvärderingar av hur samhälle och miljö påverkas av klimatförändringen, 
liksom att dess påverkan på människors beteenden och livsval behöver beskrivas 
och förstås för att rätt åtgärder ska kunna utformas och implementeras. En väg de 
föreslår är att sammanställa kunskap om naturbaserade lösningar där klimatan-
passning och mångfunktionalitet lyfts fram.  

Jordbruksverket24 belyser en viktig systemgränsdragning där avvattning av mark 
inom detaljplan i huvudsak regleras i lagen om allmänna vattentjänster, medan 
avvattning av mark utanför detaljplan utgör markavvattning, vilket är en vatten-
verksamhet som i huvudsak regleras i Miljöbalkens 11 kapitel. Ett potentiellt 
problemområde återfinns i gränsen mellan olika system, både där ny bebyggelse 
möter redan bebyggd miljö och där stadens system möter landsbygdens. Utjäm-
ningsmagasin kan anläggas mellan dessa system för att avvattna i gemensamma 
ledningar som klarar de hårdgjorda ytornas högre avrinningsflöden. Vidare 
poängterar Jordbruksverket vikten av att ta ett helhetsgrepp av avvattningsfrågan 
för att undvika risken att bebyggelse skyddas på bekostnad av åkermark. 

Med framtidens förändrade klimat följer även de stadsspecifika klimataspekter som 
handlar om den så kallade värme-ö-effekten (urban heating) som uppstår av värme 
som lagras i stadens byggnadsmassor, samtidigt som luftfuktigheten är lägre än den 
omgivande landsbygdsmiljön. Detta leder bland annat till att stadsmiljön inte kyls 
ner lika snabbt nattetid39. Förutom ökat behov av kylning så påverkar den ökade 
temperaturen människors och djurs hälsa och välmående, liksom det påverkar 
tillväxten hos växter. 
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Byggnader och övrig bebyggd miljö 

Miljömålet God bebyggd miljö (Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.) bedöms 
inte bli uppnått till 2020, mycket på grund av ett fortsatt högt exploateringstryck till 
följd av högkonjunktur och bostadsbyggande59.  

För klimatanpassning av byggnader och övrig bebyggd miljö behöver hänsyn 
främst tas till förväntade förändringar i nederbördsmönster och temperaturer, och 
till de skador och störningar (direkta och indirekta) som detta kan föra med sig. 
Som nämnts tidigare inbegriper det anpassningsåtgärder på befintliga strukturer 
såväl som klimatanpassning av framtida planering av bebyggelse och infrastruktur. 
Det är rimligt att tidshorisonten för detta tillåts sträckas bortom den tekniska och 
ekonomiska livslängden. De strukturer som etableras finns oftast kvar, varför ett 
alltför snävt tidsperspektiv riskerar att skapa inlåsningseffekter för kommande 
generationer. En typ av risk att beakta är översvämningar, där vattnet kan orsaka 
direkta skador på strukturer, men även underminera mark och orsaka markinstabil-
itet som i sin tur kan leda till ras, skred och erosion. Dylika skador kan leda till 
omfattande störningar på samhällsfunktioner och orsaka kostsamma materiella 
skador. Olika metoder och strukturer för att leda, fördröja och behålla vatten i stads- 
och parkmiljöer bör övervägas. Detta kan till exempel ske genom gröna tak, 
marklutning för avledning, översvämningsbar mark, fördröjningsmagasin och färre 
hårdgjorda ytor för förbättrad markinfiltration. Sammanhållen bebyggelse och 
samhällsviktig verksamhet och infrastruktur bör inte ligga under nivån för högsta 
dimensionerade flöden. 

Klimatrelaterade sårbarhets- och konsekvensanalyser32 ger information om var 
skador och störningar riskerar att bli som störst, även om det är viktigt att komma 
ihåg att den bästa åtgärden inte alltid sätts in på den plats problemet uppstår. 
Åtgärder kan exempelvis handla om att man med fysiska barriärer avleder vatten 
från sårbara områden, identifierar avrinningsvägar som inte hindrar framkomst för 
viktiga transporter eller att man låter vattnet ta plats och tillfälligt magasineras på 
grönytor, fotbollsplaner eller lekparker. Här finns en möjlighet till synergieffekter 
avseende ökade ekosystemtjänster och nya rekreationsområden. När det gäller 
skyfall måste anpassningsåtgärder vägas mot behov av framkomlighet och tillgäng-
lighet, liksom rådighetsfrågor och påverkan på kulturvärden måste beaktas. För 
bästa framgång eftersträvas lämpligen multifunktionella lösningar där flera värden 
och nyttor uppstår (t.ex. ekosystemtjänster i stadsmiljö, minskad värmestress, 
rening av dagvatten, attraktiv stadsmiljö och mötesplatser), vilket dessutom kan 
förbättra förutsättningar för finansiering av åtgärderna. 

Vad gäller de förväntat höjda temperaturerna, med mer frekventa och långvariga 
värmeböljor, så krävs en anpassning av bebyggd miljö för att kunna erbjuda 
människor och djur välbehövlig svalka. Ökat behov av kylning kan komma att ställa 
högre energikapacitetskrav sommartid än i dagsläget, men även andra sätt att 
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bibehålla en hälsosam livsmiljö bör undersökas. Ett naturbaserat sätt att bidra till 
en sänkning av stadens temperatur är att inkludera vatten, träd, växter och andra 
grönytor i stadsmiljön, t.ex. genom gröna tak eller att erbjuda platser för 
stadsodling. 

Vid nybyggnation gäller att planering ska ske med redovisning av ’kommunens syn 
på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred 
och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra’ (PBL 2010:900 3 kap 5§)4, samt att ’det krävs marklov för trädfällning, 
skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 
Punkten 3 gäller inte åtgärder för att anlägga gata, väg eller järnväg på mark som 
enligt detaljplan får användas för det ändamålet.’ (PBL 2010:300 3 kap 9§)4. Detta 
innebär att hänsyn till förväntade klimatrelaterade väderhändelser ska tas vid 
planering av nya byggnationer, liksom att markens genomsläpplighet bör bevakas 
utifrån den betydelse det har för avrinningsförhållandena. 

Avseende klimatanpassning av kulturmiljöer behöver den utgå från kännedom om 
hur klimatförändringarna förmodas påverka olika typer av kulturmiljöer beroende 
på deras lokalisering och utifrån kunskap om vilka åtgärder som är gynnsamma för 
specifika kulturmiljöer och kulturobjekt.  

Infrastruktur 

Det som knyter samman byggda strukturer och miljöer och ger dem dess funktion 
är olika infrastrukturflöden såsom elektricitet, vatten, transportvägar och kommuni-
kationsnät. Infrastrukturens funktionalitet är viktig att skydda från störningar, och 
ett förändrat klimat med dess tillkommande riskökning för naturhändelseorsakade 
skador innebär att behovet av klimatanpassade risk- och sårbarhetsbedömningar är 
stort. Åtgärdsplaner för att öka infrastrukturens robusthet både på kort- och lång 
sikt bör upprättas, liksom rutiner för kontinuerlig översyn och uppdaterade riskbe-
dömningar behöver etableras31. 

Översvämning, skyfall, ras, skred, erosion, stormväder, extrem värme och bränder 
innebär alla unika hot mot infrastrukturens olika funktioner och objekt. Inte minst 
ställer den förväntade ökningen av nederbörd, med förändrade flöden och höjningar 
av vattennivåer, stora krav på dagvatten- och transportsystemen67. Vägar, järnvägar, 
flyg- och båttrafik behöver fungera även under ökad exponering för klimatrisker. 

Handlingsinriktningar för delområde Byggnader och övrig bebyggd miljö: 
 

• Klimatanpassad fysisk planering och förvaltning som utgår ifrån sårbarhets- 

och konsekvensanalyser. 

• Identifiering och klimatanpassning av samhällsviktiga verksamheters 

anläggningar. 

• Klimatanpassad nybyggnation och markanvändning. 

• Klimatanpassad kulturmiljö. 
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När det gäller tillgång till elektricitet, värme och vatten så handlar det om att skydda 
både produktionsanläggningar och distributionsnät mot klimatriskexponering. 
Förmågan att övergå i så kallad ö-drift, där eldistributionen kan prioriteras till ett 
slutet geografiskt läge och/eller till prioriterade objekt, kan bli viktig för att skydda 
samhällsviktiga funktioner. Även tele, IT, TV och radio behöver skyddas mot 
klimatrelaterade störningar för att samhällsinformation, kommunikation och 
samordning ska fungera. Inte minst blir det viktigt i krisartade situationer31. Sam-
mantaget kan man säga att det är viktigt med funktionell redundans i infrastruk-
tursystemen, d.v.s. att det finns mer än en väg för att leda olika flöden eller fler än 
ett sätt att möta ett behov. 

Huvudsakligen rör klimatanpassning av infrastrukturen samhällsplaneringsfunk-
tionen i samhället, men även samhällets krisberedskapsfunktion har en central upp-
gift i detta arbete. Precis som för övrig byggnation krävs en kännedom om sårbara 
objekt, platser och funktionsflöden, med olika åtgärdsinsatser för att minska sår-
barheten. Samtidigt behöver rutiner och samverkan för krishantering etableras och 
vidmakthållas, både lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 

Miljömålet Giftfri miljö (Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.) bedöms inte vara nåbart till 
202059.  

Miljöfarliga verksamheter som är prövade enligt miljöbalken, är en av källorna till 
föroreningar i vår miljö, och dessa omfattas av tillsyn och rapportering. Detta kan 
med fördel användas som tillfällen att förmedla information om klimatrelaterade 
risker för verksamheten, vilket sedan kan användas av verksamhetsutövaren i den 
egna riskanalysen för verksamheten. Vid prövning av verksamheter ska dessa 
risker, där det är relevant, beskrivas inom ramen för miljökonsekvensbeskriv-
ningen. I Västmanlands län har en omfattande kartläggning och klassificering av 
föroreningsskadade områden gjorts i Länsstyrelsens regi. För de 67 identifierade 
objekten med riskklass 1 och 2 finns ett nationellt mål att samtliga ska vara 

Handlingsinriktningar för delområde Infrastruktur: 
 

• Risk- och sårbarhetsanalyser som identifierar och prioriterar objekt, plat-

ser och funktionsflöden som bör åtgärdas. 

• Upprättande av långsiktiga åtgärds- och underhållsplaner för identifierade 

och prioriterade objekt/platser. 

• Klimatanpassad infrastruktur genom funktionell redundans. 
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åtgärdade till 205059. Utöver dessa kända objekt finns ett stort antal som ännu inte 
är beskrivna. 

Som för annan byggnation och infrastruktur gäller det att skaffa sig kännedom om 
de förändrade förutsättningar som ett förändrat klimat för med sig avseende natur-
olycksrisker. Riskbilden för miljöfarliga verksamheter (pågående och avslutade) 
och förorenade områden förändras bland annat genom ändrade grundvattennivåer 
och temperaturer, liksom av kraftiga skyfall och ökad risk för ras, skred och erosion. 
Föroreningarnas toxicitet, rörlighet och spridningsförmåga kan också påverkas av 
ett förändrat klimat. Det är viktigt att säkerställa att dessa föroreningar inte sprids 
genom till exempel höga flöden eller erosion ned i vattendrag. Likaså bör hänsyn 
till geotekniska förhållanden likväl som till klimatförändringen och dess effekter 
tas vid bedömning av miljö- och hälsorisker, och av behovet av saneringsåtgärder39. 
En utvidgad bedömning och klimatsäkring åstadkoms genom att även inkludera 
leverantörskedjan avseende insatsvaror i riskanalysen. 

 

Här är vi år 2030 på området Bebyggelse och förvaltning 

Klimatanpassning av befintlig och kommande bebyggelse, infrastruk-
tur ingår i planeringsrutiner, och väsentliga aktörer har genomfört 
risk- och sårbarhetsanalyser samt skrivit klimatanpassningshand-
lingsplaner. 

 

 

 

Handlingsinriktningar för delområde Miljöfarlig verksamhet och förorenade 
områden: 
 

• Identifiering av såväl klimatrisker som objekt/områden.  

• Klimatanpassning vid miljöfarliga verksamheter i drift.  

• Hindra spridning och vidta åtgärder för att klara ökande klimatrelaterade 

risker för kemiska och mikrobiologiska föroreningar. 

• Leverantörskedjan klimat-/risksäkras. 
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Miljömål somberörs inom detta fokusområde: Grundvatten av god kvalitet;
God bebyggdmiljö 59.

Klimatanpassningav samhälletsfunktioner handlar om att minska risken för
allvarligaklimatrelateradestörningarpådensamhällsserviceochannanverksamhet
somkrävsför att samhälletoch dessinvånareinte skautsättasför onödigarisker
elleromfattandestörningari vardagslivet.Dettafokusområdeöverlappi storadelar
medklimatanpassadsamhällsplanering,därdefysiskaanläggningarochdeninfra-
struktur som berör samhällsviktigafunktioner bör vara säkradefrån klimatrela-
teraderiskersålångtdetärmöjligt ochrimligt. Likasåärberöringspunkternamånga
mednästkommandefokusområde,Krisberedskap.

Vadsombedömsvaraskyddsvärdsamhällsviktigverksamhetutgårfråninsikterom
hur stor negativ påverkanpå samhälleten verksamhetsstörningskulle ha. Enligt
MSB:s32 definition måsteminst ett av följande villkor vara uppfyllt för att en
verksamhetskaklassassomsamhällsviktig: 1) Ett bortfall avellerensvårstörning
i verksamhetenkan ensamteller tillsammansmedmotsvarandehändelseri andra
verksamheterpå kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället; 2)
Verksamhetenär nödvändigeller mycketväsentligför att enredaninträffadkris i
samhälletskakunnahanterassåatt skadeverkningarnablir såsmåsommöjligt.

Verksamheternasstrategiskafunktion avgörhur skyddsbehovetprioriterasmellan
olika verksamheter.Enövergripandekonsekvensanalysutgårfrånparametrarna1)
samhällsviktig verksamhet, 2) skadekostnadoch 3) framkomlighet32. Dessa
verksamhetersanläggningar,ochflödenatill ochfråndem(t.ex.utryckningsvägar,
el-/vattenförsörjning),behöverkarterasochriskbedömas.Riskanalysenböromfatta
direktaochindirektakonsekvenser,ochslutlig bedömningbehövergöraspåplats
för att försäkrasigmoteventuellabristeri beräkningsmodeller ellerkartor.Därefter
behöverdeidentifieraderiskernaåtgärdasochomfattasavnödvändigaberedskaps-
rutiner.MSB rekommenderaratt ”För att få fram dekonsekvensersomhar störst
betydelseför samhälletsfunktionalitetkan en analysgenomförasgenomatt först
studera enskilda objekt, därefter vilka konsekvenseröversvämningen har på
systemnivåoch slutligensystemensbetydelseför samhälleti stort. Analysenbör
görasav engruppaktörerinomkommunenmedansvarför olika sakområden.Det
är ocksårelevantatt engagerakommunalabolag och förbund.”(s55)32. I det här
sammanhangetavsesmed ’objekt’ exempelvistransformatorstationer,vägkonst-
ruktioner, vattenverkeller pumpstationer.’System’ kan vara bostadsområden,

FOKUSOMRÅDE

Samhälletsfunktioner
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elsystem, vägar eller vattenförsörjning, medan det med ’samhälle’ avses att omfatta 

olika samhällssektorer och funktioner32. 

 

 

Samhällsservice  

Med samhällsservice menas i första hand den dagliga icke-kommersiella service 
som ger länets invånare tillgång till omsorgs-, trygghets- och hälsotjänster. Några 
exempel på sådana verksamheter är räddningstjänst, barnomsorg och utbildning, 
vård och omsorg, äldreomsorg, apotek, kollektivtrafik, renhållning och avfalls-
hantering, vatten och avlopp, el och värme, bibliotek och IT-/post-/bankservice. Till 
det kommer även kommersiell service som t.ex. livsmedelsbutiker. Samhällsservice 
planeras utifrån de lokala förutsättningarna, där landsbygden har andra förutsätt-
ningar än staden genom dess glesa bebyggelse, längre avstånd och färre antal 
människor. 

Arbetet med att klimatanpassa länets samhällsservicefunktioner tar sin utgångs-
punkt i en identifiering av dessa verksamheter och deras specifika sårbarheter, vilka 
därefter prioriteras utifrån de konsekvenser som en störning i verksamheten skulle 
ge på samhället. Därefter upprättas klimatanpassningsplaner för att öka samhällets 
motståndskraft mot klimatrelaterade riskbilder. Klimatanpassningsåtgärder kan 
handla antingen om permanenta åtgärder eller om beredskapsåtgärder för ökad 
kapacitet att hantera akuta skeden32. Några frågor som uppstår i beslut om åtgärder 
är vad som är en rimlig kostnad för en åtgärd och hur långt samhällets ansvar 
sträcker sig. 
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Livsmedelsförsörjning 

Klimatförändringarna förväntas få globala effekter på jordbrukets möjligheter att 
producera livsmedel, vilket genom det svenska importberoendet påverkar livs-
medelsförsörjningen i länet. I den regionala livsmedelsstrategin för Västmanland 
konstateras att det för länet finns goda möjligheter att öka produktion, förädling och 
konsumtion av svenska livsmedel. Här finns både bördiga jordbruksmarker och 
närhet till marknaden. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på områdena 
Upplevelsemat, Krismat, Viltmat och Länets mat. Detta innebär att en delåtgärd för 
att klimatanpassa delområdet livsmedelsförsörjning kan vara att öka den lokala 
livsmedelsproduktionen, samtidigt som denna i allt högre grad klimatanpassas. Hur 
jordbruksmark hanteras i översiktsplaner blir avgörande för den reella möjligheten 
att öka länets livsmedelsproduktion.  

Detta delområde överlappar av naturliga skäl till stor del det tidigare beskrivna 
området Jordbruk. Det som tillkommer här handlar om inriktningar mot högre grad 
av självförsörjning, men även mot att undersöka möjligheten till lagerhållning av 
livsmedel för att minska sårbarheten i livsmedelsförsörjningen. I dagsläget finns 
inga resurs- och livsmedelslager i Sverige såsom det fanns vid slutet av andra 
världskriget och en bit in på 1990-talet, då landet bedömdes ha lagrade förnöden-
heter för att klara ett halvårs blockad. En rimlig initial åtgärd är därför att inventera 
möjligheterna för och behovet av lagerhållning. Eftersom störningar kan vara av 
olika omfattning, både avseende geografisk spridning och tidsförlopp, kan det vara 
värdefullt att beakta ett antal olika scenarios och planera för dessa.  

En annan sårbarhetsaspekt på livsmedelsförsörjningen för länets invånare är de 
klimatrisker som uppstår längs den globala leveranskedjan av både importerade 
livsmedel och av insatsvaror för livsmedelsproduktionen i Sverige. De kritiska 
beroenden som finns bör vara identifierade och planer för att minska den klimatre-
laterade sårbarheten bör upprättas. Länsstyrelsen i Västmanland har i samarbete 
med SLU tagit fram ett strukturerat arbetssätt för risk- och sårbarhetsanalys av 
livsmedelsproduktion. 

Handlingsinriktningar för delområde Samhällsservice: 
 

• Verka för att klimatrelaterade sårbarhets- och konsekvensanalyser av 

samhällsviktiga verksamheter genomförs. 

• Verka för att åtgärdsplaner har ett klimatanpassningsperspektiv. 
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Näringsliv 
Även de kommersiella verksamheterna behöver fungera under de utmaningar som 
ett förändrat klimat för med sig för att kunna tillhandahålla de varor och tjänster 
som behövs för att samhällslivet ska flyta på. Eftersom näringslivets olika aktörer 
är både direkt och indirekt beroende av insatsvaror och tjänster långt utanför länets 
gränser krävs att risk- och sårbarhetsanalyser inkluderar klimatrelaterade händelser 
som kan orsaka störningar längs hela produktions- och leveranskedjan. Transporter 
kan vara en sådan sårbar punkt, och en ökning av självförsörjningsgraden av vissa 
viktiga komponenter bör vara föremål för överväganden. 

För näringslivet är det viktigt att inte bara identifiera och klimatsäkra produktion 
och leveranser, utan lika viktigt är det att identifiera eventuella affärsmöjligheter 
som kan uppstå under de förutsättningar ett förändrat klimat medför. Relaterade 
frågor återkommer längre fram under fokusområde Klimatanpassad utveckling i 
Västmanland. 

 
Hälsa, vård och omsorg 
Klimatförändringar har en påverkan på människors hälsa56, varav de flesta kräver 
anpassningsåtgärder för att mildra de negativa effekterna. Såväl ekosystem som 
dagens samhälle och befolkning har utvecklats under kallare betingelser än vad 
framtidens klimat kommer att bjuda på. Precis som inom andra områden räknar 
vetenskapen med både positiva och negativa hälsoeffekter av det förändrade 
klimatet. Källorna till positiva hälsoeffekter kommer bland annat från minskningen 
av antalet extremkalla vinterdagar, och till de negativa hör de mer frekventa och 
intensiva värmeböljorna under sommarperioden med ökad dödlighet som följd39. 

Handlingsinriktningar för delområde Livsmedelsförsörjning: 
 

• Implementering av regionala livsmedelsstrategin, och på den följande 

handlingsplaner. 

• Undersöka lagerhållningsmöjligheter och behov. 

• Identifiera och klimatanalysera kritiska beroenden. 

• Identifiera och åtgärda klimatrelaterade risker i livsmedelsproduktionen. 

 

Handlingsinriktningar för delområde Näringsliv: 
 

• Klimatanpassad produktion. 

• Klimatanpassade flöden. 

• Identifiering av affärsmöjligheter. 
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Beroende på hur byggnader och ventilation anpassas till ett varmare klimat påver-
kas de som har möjlighet att vistas mycket inomhus i varierande grad. Samtliga 
kommuner har tagit fram rutiner för hur de ska nås av SMHI:s varningar om värme-
böljor. En av riskerna med värmebölja finns inom hemtjänst och hemsjukvård och 
handlar om hur vattenförsörjningen till äldre eller sjuka ska genomföras på ett 
tillfredsställande sätt. Utbildning av personal (inkl. vikarier) är en självklar del av 
dessa rutiner. Även sårbara personer och grupper som inte omfattas av 
institutionellt ansvar bör vara identifierade. 

En tillkommande riskökning kommer av kombinationen hög värme, luftföro-
reningar och marknära ozon39. En uppenbar anpassningsåtgärd handlar således om 
information till riskgrupper (äldre personer, sjukhus-/vårdpatienter, småbarn), men 
även åtgärder inom fysisk planering såsom byggnaders placering och skuggande 
och luftrenande grönska är viktiga.  

Med ett förändrat klimat följer en förhöjd och förändrad riskbild avseende smittor, 
både redan kända smittor och nya smittor som klarar att etablera sig i det nya 
klimatet. Spridning kan ske via transporter, via migration med hjälp av värdarter 
och genom att övervintring blivit möjlig i det mildare vinterklimatet. Risken för 
smittspridning ökar också i ett varmare klimat genom att fler badar utomhus i varm-
are vatten där bakterietillväxten ökar (även ökad tillväxt av giftalger). Att vara noga 
med mathygienen är viktigt i ett varmare klimat, liksom temperaturhållning av livs-
medel under hela transport- och lagerhållningskedjan. Berörda aktörer inom hälso- 
och sjukvård bör ha kunskap om aktuella och kommande riskbilder och hur den 
påverkar verksamheten. Länsstyrelsen har utifrån tidigare erfarenheter av pan-
demier gjort bedömningen att beredskapen är god på området. Detta torde utgöra 
ett gynnsamt utgångsläge för att säkerställa beredskap för nya och förändrade 
smittrisker. Länsstyrelsen har ansvar för att leda och samordna åtgärder mot 
allvarliga smittsamma djursjukdomar (epizooti) och i förekommande fall risk för 
smittspridning av motsvarande karaktär mellan människa och djur (zoonos). 

Ytterligare klimatrelaterade hälsorisker handlar om fara för människors liv vid häf-
tiga skyfall där farliga platser, avseende beräknat vattendjup och flödeshastigheter, 
bör vara identifierade32. Infrastrukturstörningar till följd av nederbörd (över-
svämningar, ras, skred) kan påverka sjukvårdens verksamhet genom att försvåra 
framkomlighet för exempelvis ambulans och hemtjänst, eller resultera i komp-
rometterad vattenreningskapacitet och utslagen energiförsörjning. Dessutom kan 
ökade flöden medföra att föroreningar från deponier, industrimark och dagvatten, 
eller smittämnen från djurhållning, mark och avloppsvatten sprids till vattentäkter. 
Hälso- och sjukvårdssektorn måste således samarbeta med andra samhällssektorer 
(t.ex. jordbruk och djurhållning, veterinärmedicin, vatten- och avloppssektorn, 
byggsektorn, stadsplanering, trafiksektorn och energisektorn) för att kunna analy-
sera sin sårbarhet och konsekvenser av olika riskbilder56. Likaså krävs att sårbar-
hetsanalysen inkluderar hela leveranskedjan av vårdens insatsvaror, t.ex. mediciner 
och annat sjukvårdsrelaterat material, för att säkerställa tillgång. 
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Här är vi år 2030 på området Samhällets funktioner 

Risk- och sårbarhetsanalyser har lett till både handlingsplaner och 
konkreta åtgärder, som sammantaget stärkt robustheten för samhällets 
funktioner i Västmanland. 

 

 
 
  

Handlingsinriktningar för delområde Hälsa, vård och omsorg: 
 

• Klimatanpassning av den institutionella kapaciteten, bland annat genom 

samverkan med andra samhällssektorer. 

• Integrering av klimatanpassning av vårdflöden och i hälsofrågor. 

• Klimatanpassade flöden av sjukvårdsrelaterade insatsvaror, som t.ex. 

mediciner, sjukvårdsmaterial och drivmedel till reservaggregat.  
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Miljömål somberörs inom detta fokusområde: Giftfri miljö; Grundvatten av
godkvalitet; God bebyggdmiljö 59.

Inom dettafokusområdeåterkommerberöringspunktersomredantagitsupp inom
detidigareområdena,menhärbetonassärskiltmedvetenhetenom risk för samhäl-
leligakriserochbehovet av såvälkunskapom riskminimeringsom upprättandeav
krishanteringsrutiner.Vanligendefinierasrisk somkombinationenav sannolikhet
för envisshändelseoch dekonsekvenser somföljer av denom deninträffar. När
detgällerklimatrelateraderiskersåbör försiktighetsprincipenföljas. Planeringbör
exempelvisbeaktaolika utsläppsscenarierochkonsekvensernaavdessa.Förenkel-
hetsskull försdetfortsattaresonemangeti dennastrategiutifrånvedertagenpraxis
för risk- ochsårbarhetshantering.Medsårbarhetavsesbedömningsobjektetsexpo-
nering för risk samtdessförmågaatt ståemotstörningoch/elleråterhämtasigdär-
efter.Densamladebedömningenligger till grundför risk-och sårbarhetsanalyser,
samtför åtgärdsplanersomsyftartill minskadriskexponeringochökadmotstånds-
kraft.Riskochsårbarhetär i sammanhangetavdennastrategiprimärtavgränsattill
sådantsomhanterasi kommunalaochregionalarisk- ochsårbarhetsanalyser, men
ävenprivata aktörer,organisationeroch privatpersoner har nytta av att öka sin
medvetenhetomklimatrelateraderiskeri syfteattökasinberedskapsförmåga. Sam-
hället somhelhettjänarpåtvärsektoriellsamverkanvid kriser,medvälfungerande
rutiner för samordning av insatseroch för kommunikation på flera språk och via
mångakanaler.

De kommunalaoch regionalarisk- och sårbarhetsanalysernatasfram för fyraårs-
perioder,med årlig översyn.Länsstyrelsensammanställervarje år dessakom-
munalaanalyserochrapporterartill regeringen.Tidsperspektivetärsåledeskortare
än det vanligen är när det gäller klimatförändringar. Däremotär de flestaav de
riskersombedömsoch hanterasdirekt eller indirekt klimatrelaterade, exempelvis
häftiga skyfall som allvarligt påverkar samhällsviktig verksamhet genom att
utryckningsvägarblir oframkomliga, värmeböljorsomökar riskenför ohälsaoch
socialoro, eller isregnvarseffekterpåinfrastrukturför el- ochtelekommunikation
kanbli förödande.Samhälletsförmågatill krishanteringär ocksåberoendeav hur
samhällsviktigafunktionersomtill exempelreningsverk,ställverkochvårdinrätt-
ningarär lokaliserade.De måstevarautformadeochlokaliseradepåsådantsättatt
sårbarhetenminimeratseller helt eliminerats.Dessautgörofta storainvesteringar
och måstesäkrasmot klimatrelateraderisker. Ny-, om- och till byggnadav sam-
hällsviktigaanläggningarär somtidigarenämntsbra till fällen att beaktarisk i ett
förändratklimat.

FOKUSOMRÅDE

Krisberedskap
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Beredskapsplanering behövs också för att hantera situationer där mer permanenta 
åtgärder inte hunnit implementeras, alternativt visar sig vara otillräckliga i en upp-
kommen situation (t.ex. om en vall brister eller en pump går sönder), eller när 
kommunen gjort bedömningen att den hellre tar kostnaden när skadan uppstår än 
investerar i förebyggande åtgärder. Kontinuerliga processer av riskbedömning, 
bevakning av omvärldsförhållanden och lärande av egna erfarenheter bör ligga till 
grund för återkommande uppdateringar av beredskapsplaner32. I beredskapsplaner 
bör också ingå varningssystem och rutiner för att agera på varningssignaler. 

Beredskapsområdet i sin helhet täcker inte bara in de direkta skadorna och störnin-
garna av exempelvis klimatrelaterade naturhändelser, utan även de följdverkningar 
som orsakas av sekundäreffekter, fördröjda effekter, samverkande effekter, acku-
mulerade effekter och effekter av klimatförändringar som har ett långsammare-
/längre tidsförlopp och därmed utgör en annan typ av störning. Exempelvis behöver 
samhället ha beredskap även för social oro och konflikter som kan uppstå när 
resursbrister förekommer, och en handlingsplan för samhällelig funktion och 
utveckling även under förhållanden där ekonomisk tillväxt av olika skäl inte är 
möjlig. Beredskap i vid bemärkelse handlar i förlängningen inte enbart om skydd 
av fysiska miljöer eller människors liv, utan också om att värna förutsättningarna 
för fungerande ekosystemtjänster och för de sociala processer som är nödvändiga 
för ett stabilt och fredligt samhällsklimat.   
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Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) 

Alla samhällets aktörer, företag och andra organisationer ska ha kunskap om vilka 
klimatrelaterade risker och möjligheter som finns inom deras ansvarsområde och 
inom relevant geografiskt område. Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) genomförs 
regelbundet, där Länsstyrelsen reviderar sin vartannat år medan kommunerna gör 
det vart fjärde år. RSA:n utgår från den aktuella verksamheten och ska involvera 
verksamhetsföreträdare. Till de åtgärdsplaner som följer av RSA bör klimatanpass-
ningsperspektivet beaktas. Denna helhetsbild bör sedan ligga till grund för att 
klimatrelaterade risker integreras i relevanta utvecklings- och åtgärdsplaner, som 
även inkluderar identifierade sekundäreffekter inom olika samhällssektorer eller 
funktionsflöden. Detta arbete sker med fördel genom samverkan inom länet och 
mellan olika typer av aktörer och intressenter, vilket också bör leda fram till ett 
tydliggörande av hur klimatanpassningsstrategier som integreras i beredskapspla-
neringen kan samordnas och vem som lämpligen kan ta en samordnande roll i olika 
frågor.  

Ansvarsfrågan 

Den nationella strategin för klimatanpassning34 uppger att utgångspunkten för 
ansvarsfrågan avseende klimatanpassning är att kostnaderna för skydd av egendom 
ligger på egendomens ägare, samt att ansvaret för förebyggande och återställande 
åtgärder efter klimatrelaterade naturhändelser inte skiljer sig från ansvaret för övrig 
riskhantering i samhället. Däremot pekar regeringen på behovet att analysera 
ansvarsfördelningen vid åtgärder mot översvämning av jordbruksmark. Jordbruks-
verket24 har belyst gränsdragningssvårigheter som uppkommer genom olika lag-
stiftning som å ena sidan reglerar avvattning av mark inom detaljplansområde 
(lagen om allmänna vattentjänster), å andra sidan markavvattning utanför detaljplan 
(vattenverksamhet som regleras i Miljöbalkens 11 kapitel). Vidare påminner Jord-
bruksverket om att ansvaret även sträcker sig till underhåll av anläggningar för att 
undvika att skador uppkommer för andra. 

Som tidigare nämnts i inledningen till denna strategi så är det svårt att tillskriva 
individer ansvar för klimatförändringen, likväl som grupper av individer inte alltid 
framstår som agenter och därmed kan beläggas med ansvar. Man kan ändock 
tillskriva aktörer olika typer av ansvar när de antingen har bidragit till problemet, 
har resurser att hantera problemet, eller är den som kommer att vinna på att 
problemet hanteras (den så kallade ’beneficiary-pays-principen’ – förmånstagaren-

Handlingsinriktningar för delområde Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA): 
 

• Beaktande av klimatanpassningsperspektivet i RSA och i åtgärdsplaner. 

• Identifiera sekundäreffekter (för sektorer/funktioner), och inkludera i 

åtgärdsplaner. 

• Samverkan inom länet för att belysa hur integrerade anpassningsåtgärder 

kan samordnas och av vem. 
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betalar)70. När det gäller det särskilda ansvar som faller på beslutsfattare så utgår 
det ifrån deras uppgift att anstränga sig att inhämta bästa möjliga beslutsunderlag. 
I praktiken innebär det i dagens svenska samhälle, som har god tillgänglighet till 
vetenskapsbaserad kunskapsinhämtning, att ingen kan agera utifrån så kallad ’stra-
tegisk okunnighet’ i klimatanpassningsfrågan, utan makthavare kan tillskrivas ett 
långtgående ansvar för sina beslut48. Beslutsfattande inom klimatförändringens 
område handlar om beslutsfattande under osäkerhet, varför försiktighetsprincipen 
bör vara vägledande.  

Även om individer har ett direkt ansvar för effekten av sina handlingar så har de 
även ett delat ansvar utifrån sitt medborgarskap70. I relation till socioekonomiskt 
sårbara grupper och till samhällsviktig verksamhet bör ansvarsfrågan utredas 
vidare. Kan det t.ex. bli aktuellt med statliga lager av livsmedel, foder och insats-
medel? En annan fråga som förtjänar eftertanke handlar om att kommunerna endast 
har ett tioårigt ansvar för sina detaljplaner medan de fastigheter som byggs har en 
avsevärt längre tidshorisont. Enligt de vägledande principerna som regeringen 
presenterar i den nationella strategin för klimatanpassning34 bör de specifika objek-
tens livslängd utgöra tidsperspektivet för klimatåtgärder. Rimligen bör detta också 
gälla för ansvaret att beakta klimatrisker i beslutsfrågor som rör framtidsinves-
teringar. 

Samverkansutveckling  

Samverkansutveckling inom länet inleds lämpligen genom en identifiering av redan 
befintliga funktionella nätverk, där etablering av samverkansrelationer dem 
emellan utgör en god plattform för att successivt öka deras samverkansförmåga. 
Kapacitetsbyggande handlar i detta sammanhang om medvetandehöjande insatser 
avseende klimatrelaterade risker och behov av beredskapsrutiner där samverkan 
ingår, om kunskap om klimatanpassningsåtgärder samt om konkret utveckling av 
samverkanskompetensen exempelvis med hjälp av gemensamma rutiner, utbild-
ningar och övningar. I Västmanland är beredskapsverksamheter som polis och rädd-
ningstjänst i dagsläget organiserade i olika geografiska kluster som involverar andra 
län, vilket medför en särskild utmaning för effektiv samverkan och samordning. 
Etablerad samverkan, t.ex. genom U-sam, förenklar kontinuerlig kompetensutveck-
ling och fördjupade risk- och sårbarhetsanalyser, liksom det faktiska krishante-
ringsarbetet främjas av goda relationer och samverkans- och samordningsrutiner 
som testats genom praktisk övning. 

Handlingsinriktningar för delområde Ansvarsfrågan: 
 

• Information till egendomsinnehavare om ansvarsfrågan och om klimat-

anpassning. 

• Identifiera ansvarsförhållanden och eventuella luckor, säkerställ ansvars-

tagande. 

• Utred gränsdragningar mellan individuellt och kollektivt ansvar. 
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Finansiering och försäkring 

Finansiering och försäkring är kraftfulla verktyg för att styra besluts- och handlings-
inriktningar både för samhällets institutioner och för privata aktörer. Det är därför 
viktigt att finansierings- och försäkringsbedömningar görs med hänsyn till kunskap 
om klimatförändringen och dess förväntade konsekvenser, samt med kunskap om 
vilka åtgärder som bedöms vara lämpliga. Beaktande av klimatanpassning i 
nationellt och internationellt upprättade stimulansmedel (t.ex. strukturfonder, 
landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel) bör prioriteras. 

Ett område där finansieringsfrågan diskuteras är inom jordbruket där Jordbruks-
verket24 identifierat ett stort investeringsbehov för markavvattning i syfte att klimat-
anpassa jordbruket. Utan finansieringsstöd är det svårt för den enskilda jordbruks-
företagaren att bära denna kostnad, som ibland dessutom överskrider förväntade 
ökningar i produktivitet. Här skulle samfinansiering med andra intressenter eller 
med samhället i stort vara värdefullt, och kunna motiveras av att livsmedels-
produktion bör ses som en samhällsviktig funktion och av att effekterna av markav-
vattningen kommer andra än jordbrukaren tillgodo. Vid alla former av finansie-
ringsstöd är det viktigt att sådana utformas så att bidragsansökningsprocesser inte 
utgör en flaskhals, eller att beviljandet av medel sker för snabbt och i för stor 
omfattning så att låsningar uppstår genom att det inte finns tillgång till rådgivare 
och entreprenörer. Andra områden där samfinansiering skulle kunna bli aktuellt 
handlar om markanvändning för att exempelvis avleda och behålla vatten i 
landskapet, där privata markägare skulle kunna få ersättning för den samhällstjänst 
den överenskomna förändringen i markanvändning utgör29.  

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur bör förutsättningarna att försäkra 
objekten under framtida klimatförhållanden säkerställas. Detta är angeläget för 
såväl exploatörer som finansiärer och de som slutligen ska äga och förvalta objektet. 
Det finns en stark drivkraft hos försäkringsbolag att beakta detta, då det bland annat 
kan komma att påverka förutsättningarna för återförsäkring. Samordning mellan 
försäkringsbolagen i länet kring detta är önskvärt liksom att de vid sin georiskhan-
tering använder det klimatanpassade underlag som Länsstyrelsen tillhandahåller.  

 

Handlingsinriktningar för delområde Samverkansutveckling: 
 

• Identifiera funktionella nätverk. 

• Vidareutveckla samverkansrelationer och samordningsrutiner. 

• Kapacitetsbyggande, bland annat genom gemensamma övningar. 
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Utifrån de erfarenheter och vägledningar som Länsstyrelsen tagit fram i samverkan 
med ett antal affärsbanker i länet bör klimatrelaterade risker beaktas vid investe-
ringar, framförallt i fastigheter och vid byggnation. En stor del av finansieringen av 
byggande sker just genom de affärsbanker som har kontor i Västmanland. Vid 
kreditprövning och affärsrådgivning som rör byggande bör därför bankerna beakta 
frågor som rör klimatanpassning. Detta kan ske genom att kunden tillfrågas om att 
visa att denne har kartlagt klimatrelaterade risker utifrån det rådande kunskapsläget, 
eller har ett utlåtande från sakkunnig.  

Det bör undersökas om alternativa finansieringsmodeller för klimatanpassningsåt-
gärder, t.ex. genom att kommunerna årligen avsätter ’klimatriskpengar’ i kommun-
budgeten eller upprättar anpassade kommunala taxor för området, kan vara möjliga. 
På grund av de ökade kraven på klimatrelaterad riskbedömning i översiktsplanen 
får kommunerna ett utökat statsbidrag. 

Vid upphandlingar och investeringar ska ansträngningar göras för att säkerställa att 
dessa både bidrar till begränsad klimatpåverkan och energiomställning, och att de 
har klimatanpassats utifrån relevanta riskbilder, samt att dessa bedömningar upp-
dateras regelbundet.  

 

 
Här är vi år 2030 på området Krisberedskap 

Inom Västmanland finns en god krismedvetenhet och krisberedskap 
både hos offentliga aktörer, närings- och föreningsliv, samt hos 
invånarna. Beslut och investeringar baseras på kunskap om klimat-
förändringens effekter och riskbild, och kunskapen om ansvarsfrågan 
är god hos berörda aktörer inom länet. 

 

 

Handlingsinriktningar för delområde Finansiering och försäkring: 
 

• Klimatrisker vägs in vid försäkringsbedömning. 

• Kreditgivning och finansiell rådgivning sker med klimatperspektiv, både 

med syfte att minska klimatpåverkan, ställa om energisystem och för 

klimatanpassning. 

• Klimatanpassade upphandlingar och investeringar. 
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Miljömål som berörs inom detta fokusområde: Begränsadklimatpåverkan;
Frisk luft; Giftfri miljö; Skyddandeozonskikt; God bebyggdmiljö 59.

För framtagandeav en regional utvecklingsstrategi(RUS) för Västmanland
ansvararfrånochmed1 januari2019RegionVästmanland,enligt lagenom regio-
naltutvecklingsansvarochförordningenom regionalttillväxtarbete45. Länets olika
aktörer(kommuner,högskolor,länsstyrelseoch andrastatligamyndigheter,samt
näringslivochdetcivila samhälletsorganisationer)skabidratill RUSensinnehåll,
liksom dedärefteransvararför detkonkretagenomförandetav strateginsmål och
åtgärder.Uppdragetoch denkontinuerligasamverkandet medförutgörsav lång-
siktiga prioriteringaroch målsättningarför det regionalatillväxtarbetet.Politisk
konsensuseftersträvasför att stärkaRUSenstrovärdighetochpotentialatt vägleda
detregionalautvecklingsarbetet50. I skrivandestundpågårregionensarbetemedatt
ta fram enny regionalutvecklingsstrategi.

I sammanhangetavdennaklimatstrategi,ochmerspecifiktutifrånettklimatanpass-
ningsperspektiv,avsesmedutvecklingett brett spektrumav områdenochutveck-
lingsvägarför länetsnaturmiljöer,samhälleti stort,näringslivetochför länetsalla
invånare– bådepålandsbygdenochi tätortsmiljöerna.Utgångspunktenär ett håll-
bartutvecklingsarbetesomutgårfrån såväldesvenskamiljömålensomdeglobala
hållbarhetsmålen(Agenda2030),där välmåendeekologiskasystemutgör grund-
förutsättningenför socialasammanhangdärmänniskorkanfrodasochför ensund
ekonomisomgör fortsatt utvecklingmöjlig. Med klimatanpassningsperspektivet
följer att fokus riktasmot att identifi erabådehot mot ochmöjligheterför utveck-
ling. Påett övergripandeplanhandlardetom att utvecklasamhällsvärdenochden
generellautvecklingskapaciteten inom länet.En viktig förutsättning för realistiska
utvecklingsplanerär såledesatt deär förankradei kunskapom deutmaningarsom
följer av klimatförändringen,ochatt degenomhänsyntill olika framtidsscenarios
ökarsin flexibilitet ochgenomförandepotential ävenunderosäkraförhållanden.

FOKUSOMRÅDE

Klimatanpassad utveckling i Västmanland
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Klimatanpassad utveckling 

Sveriges ekonomi är exportintensiv och med export, särskilt av sammansatta pro-
dukter, följer oftast import av insatsvaror. Dessa kan ha sitt ursprung i andra delar 
av världen och vara av strategisk betydelse för produktionen. Det finns exempel 
från bilindustrin på hur avbrott hos en underleverantör på grund av översvämning 
orsakat stopp i produktionen på annat håll i världen. För stabiliteten i länets 
ekonomi är det viktigt att dessa beroenden, och övriga risk-/hotbilder, analyseras 
och leder till ökad beredskap i importberoende verksamheter.  

Förutom ökad medvetenhet och kännedom om potentiella risker behöver förväntade 
möjligheter identifieras och aktivt medtas i handlingsplaner för utveckling i länet. 
Klimatanpassning av allt utvecklingsarbete är viktigt, och som regeringen rekom-
menderar genom de vägledande principerna för klimatarbete så bidrar integrering 
av klimatanpassningsfrågan i redan befintliga strategier och planer till ett robustare 
framtidsinriktat utvecklingsarbete. 

 

Handlingsinriktningar för delområde Klimatanpassad utveckling: 
 

• Identifiera och hantera risker och hot utifrån ekonomiska flöden 
(regionalt, nationellt, internationellt). 

• Identifiera och tillvarata möjligheter (t ex nya produkter, tjänster och 
marknader) genom att näringslivets aktörer ges goda förutsättningar. 

• Stärk förmågan att integrera klimatanpassning i befintliga utvecklings-
strategier.  
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Forskning, utveckling och innovationskraft 

Framtidsberedskap handlar även om att utveckla kunskap och innovationskraft. I 
Västmanland finns goda förutsättningar för forskning, industriell innovation och 
kreativa samverkansrelationer. I skärningspunkten mellan de förväntade risker som 
klimatförändringen för med sig och de potentiella möjligheter som uppstår genom 
ett kompetent angreppssätt i hantering av dessa risker återfinns en stor innova-
tionspotential. En regional plattform för att etablera och vidareutveckla forsknings- 
och näringsgrenar inom området klimatanpassning, tillsammans med området beg-
ränsad klimatpåverkan och energiomställning, bör utredas och främjas. Länets 
Miljö- och Klimatråd kan med sin ambition att länet ska vara en miljö- och klimat-
förebild år 2030 utgöra en viktig utgångspunkt för att Västmanland ska kunna 
utnyttja sin unika kompetensbas och sina geografiska fördelar i ett modigt före-
gångsarbete kring både tekniska, ekologiska, ekonomiska och sociala innovationer.  

För att underlätta och främja ett genuint innovativt utvecklingsklimat rekommen-
deras tvärprofessionalitet och tvärsektoriell samverkan. Äkta resiliens byggs upp 
genom mångfald och generös samverkan i konkreta projekt. Samverkan underlättar 
även genomförandet av ömsesidigt främjande och integrerade klimatanpassnings-
åtgärder, vilket dessutom minskar risken för inlåsningseffekter eller att lösningar 
inom ett system/sektor leder till ökad sårbarhet inom ett annat. 

 

Institutionell kapacitet 

Med institutionell kapacitet menas de samhälleliga institutionernas förutsättningar 
att utföra sina uppgifter. Här poängteras, utöver de lagar och regler som styr 
institutioners verksamhet, särskilt den kapacitet som åstadkoms genom samverkan. 
Institutionell samverkan som påverkar och samordnar rutiner, praxis, normer och 
värdegemenskaper ökar effektiviteten i samverkan både mellan myndigheter och 
med externa parter. Naturvårdsverket skriver i sin handlingsplan för klimatanpass-
ning att ”Vi bedömer att samhällets anpassning till effekterna av ett förändrat 
klimat är en så pass samhällsövergripande fråga att nationella myndigheter 
behöver ha en stark samordning med externa parter. Detta innebär att vi ska bistå 
med den expertkunskap som efterfrågas av externa parter och aktivt driva frågan 
utifrån våra specifika verksamhetsområden”(s32)39. Ett sådant erbjudande om att 

Handlingsinriktningar för delområde Forskning, utveckling och 
innovationskraft: 
 

• Tillämpad och tvärdisciplinär forskning, som baseras på kunskap om och 

behov av klimatanpassning i samhället. 

• Främja tvärsektoriell samverkan och innovativa partnerskap för ökad 

effektivitet i klimatanpassningsarbetet.  
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tillhandahålla expertkunskap i syfte att öka den generella kapaciteten hos sam-
hällets institutioner välkomnas, och dess andemening uppmanar alla aktörer att 
bidra med sin kompetens och sina unika erfarenheter. 

Ibland kan det förekomma luckor, motstridigheter eller rentav konflikter mellan 
institutionernas olika mål och i den lagstiftning som ligger till grund för deras 
verksamhet. Detta riskerar att hindra ett effektivt arbete antingen genom låsningar 
eller genom att någon fråga lämnas utan ansvarig part, och måste därför identifieras, 
förmedlas och i förlängningen åtgärdas.  

För att säkerställa bästa möjliga överblick över det klimatrelevanta kunskapsläget i 
länet, och för god tillgänglighet till nödvändig och relevant kunskap, rekommen-
deras en samordnande funktion för både identifiering av kunskapsbehov, och för 
sammanställning och förmedling av kunskap. Tillgång till relevant kunskap är en 
nödvändig utgångspunkt för att fatta kloka beslut. Om kunskapen trots detta inte 
används har det däremot ingen effekt. Kunskapsspridning behöver därför 
kombineras med att tillämpningen av kunskapen efterfrågas och säkerställs. Detta 
kan ske inom ramen för till exempel myndighetsutövning och rådgivning, men 
också genom punktinsatser som kurser och konferenser. 

Information och folkbildning 

Det är viktigt att alla länets aktörer och invånare har grundläggande kunskap om de 
mänskligt genererade klimatförändringarna och medvetenhet om hur dessa påver-
kar länet med dess befolkning, verksamheter och miljö. Förutom till den generella 
allmänheten bör folkbildande insatser skräddarsys och riktas till politiker, 
beslutsfattare, tjänstemän, personal inom exempelvis vård och omsorg och andra 
relevanta verksamheter, samt till lärare och elever/studenter. Inom området 
klimatanpassning har inte folkbildande insatser pågått i samma omfattning, eller 
lika länge, som när det gäller information om växthusgaseffekten och behovet av 
att minska vår klimatpåverkan. Hela klimatfrågan är viktig att folkbilda om för att 
skapa engagemang för det framtidsorienterade omställningsarbetet, men också för 
att skapa mottaglighet och förståelse för de anpassningsinsatser som krävs. Utan 
sådan förståelse kan en del av de beslut och åtgärder som krävs upplevas som 
onödiga eller alltför genomgripande. IPCC23 noterar i sin senaste rapport att 
utbildning, information och samhällsbaserat agerande kan bidra till att accelerera 
de omfattande beteendeförändringar som krävs för att begränsa den globala 

Handlingsinriktningar för delområde Institutionell kapacitet: 
 

• Identifiera och förmedla kunskapsluckor och luckor/konflikter i mål/lag-
stiftning. 

• Samordna kunskapsinhämtning. 

• Förmedla inhämtad kunskap till relevant mottagare, säkerställ tillämp-
ning. 
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uppvärmningen till 1,5oC. Det är först med en genomgående samverkan och 
fördjupat samförstånd mellan alla aktörer som samhället blir robust. 

En fördjupad förståelse därutöver, inom särskilda områden och utifrån specifika 
frågeställningar, krävs för beslutsfattare inom områden där anpassningsfrågan är 
särskilt aktuell. Endast en liten del av anpassningsbehoven kan tillgodoses enbart 
genom tillämpning av lagstiftning. För politiker och andra beslutsfattare kan en del 
av besluten vara svåra att ta. Det kan till exempel röra sig om uteblivna exploate-
ringsmöjligheter som hade varit attraktiva, men det kan också röra sig om tidspers-
pektiv för vilka det saknas metoder eller erfarenhet. En grundläggande förståelse 
med kännedom om huvuddragen i de omständigheter och anpassningsbehov som 
föreligger är då en förutsättning för beslutsfattande. Tillgängliggörandet av 
underlag och fakta måste ske på ett sätt som utgår från användarnas behov. Detta 
avser bland annat teknisk plattform, språk och spridning.  

Om beslut är svåra att ångra och stora värden står på spel kan det krävas en 
långsiktighet som sträcker sig långt bortom den vi är vana vid, till och med förbi 
nästa sekelskifte. Det långsiktiga perspektivet kräver bred enighet för att säkerställa 
efterlevnad och kontinuitet. Förutsättningarna att finna bra anpassningslösningar 
med lång livslängd och bred acceptans gynnas om valet av dem föregåtts av debatt, 
dialog och diskussion. Samhällelig dialog bör därför främjas genom att former för 
delaktighet uppmuntras och att relevanta processledaraktörer utvecklar sin kompe-
tens inom processmetodik och processledarskap.  

Den kunskapshöjning som här avses handlar inte enbart om att förmedla och ta emot 
information utan kanske ännu mer om kapacitetsbyggande som grund för förändrat 
agerande. En del av kunskaps- och kapacitetsinsatsernas syfte riktar således in sig 
på att höja medvetenheten om problematikens allvar och komplexitet, medan en 
annan del syftar till att öka förmågan till kontinuerlig problemlösning, innovation 
och samverkan. Utöver kunskapsbyggande och färdighetsträning ger sådana 
insatser möjlighet att etablera och stärka sociala normer och processer som främjar 
förhållningssätt präglade av ansvarstagande, delaktighet och kollektiv handlings-
kraft. För att klara av att med klimatanpassningens ovanligt långa tidshorisont och 
samtidigt beakta risker och tillvarata möjligheter krävs dessutom en god förmåga 
att se bortom det tillvanda och därigenom kunna identifiera nya sammanhang, 
samband och möjligheter.  

Några exempel på konkreta färdigheter som skulle kunna spridas och stärkas är 
användning av GIS-data, odling för ökad grad av självhushållning, matberedning 
som minskar matsvinn och ökar lagerhållning, hur man gör klimatmedvetna val och 
hur man genom exempelvis naturbaserade lösningar skyddar fastigheter mot 
översvämning och mänskligt välbefinnande under värmeböljor. 
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Här är vi år 2030 på området Klimatanpassad utveckling i 
Västmanland 

Medvetenhet och kunskap om klimatrelaterade risker och möjligheter 
är god inom länet, och detta ligger till grund för kreativa innovationer 
och samverkansrelationer. Successivt innebär det att både samhällelig 
robusthet och utvecklingsmöjligheter stärks. 

 

Handlingsinriktningar för delområde Information och folkbildning: 
 

• Tillhandahålla baskunskaper till allmänheten, fakta-/informationssprid-
ning. 

• Utbilda politiker, beslutsfattare, tjänstemän, personal inom relevanta 
verksamheter, lärare/elever m fl. 

• Uppmuntra dialog, och att processledande aktörer utvecklar sin 
kompetens. 
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Målinriktat arbete – åtgärdskatalog 
 

För ytterligare precisering och fördjupning av de handlingsinriktningar och 
målsättningar som presenteras i denna strategi planeras en separat åtgärdskatalog, 
där handlingsplaner, mål, aktiviteter och indikatorer beskrivs och tidsätts. Med 
tanke på den omfattande omställning som krävs och hur snabbt betydande 
förändringar behöver ske rekommenderas att åtgärdskatalogen betraktas som ett 
långsiktigt kontinuerligt uppdaterat dokument som är läns- och aktörsgemensamt. 
Redan i denna strategi presenteras mål- och handlingsinriktningar som kan tjäna 
som vägledning när olika aktörer utformar sina egna handlingsplaner. Redan idag 
finns stöd och samverkansplattformar att nyttja för utformandet av åtgärds- och 
handlingsplaner samt risk- och sårbarhetsanalyser. Tillsammans kan Västmanland 
utvecklas mot en hållbar framtid och nå visionen om att vara en miljö- och 
klimatförebild år 2030. 
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