Klimatanpassning
Att minska risker och ta vara på möjligheter
Varmare, blötare, torrare, mer extremt väder, höjd
havsnivå… Att klimatförändringarna håller på att
förändra förutsättningarna för våra samhällen, för
näringslivet och för naturmiljön råder det inget
tvivel om. Det innebär både ökade risker och nya
möjligheter.
Att anpassa samhället och näringslivet till ett
förändrat klimat är att hantera riskerna och ta vara
på möjligheterna. I första hand är det viktigt att ta
hänsyn till klimatförändringarna i strategiska beslut
och byggande. Men redan nu har risken för skyfall
och värmeböljor ökat, växtsäsongen har förlängts
och växtzonerna flyttar norrut och uppåt. Vad
innebär det för våra rutiner och vår planering?
Vi har genomfört workshops med över 40
kommuner och 8 företag för att identifiera risker,
möjligheter och möjliga åtgärder. Vi gör
klimatanpassningsplaner och andra typer av
rapporter. Ibland samarbetar vi med tekniska
konsultföretag.
Läs mer om hur vi arbetar på nästa sida!
För mer information, kontakta Maria Larsson
Tel: 070 297 31 55
E-post: maria.larsson@miljodialog.se

Vi stödjer ert klimatanpassningsarbete!
Identifiera risker och möjligheter
En mycket bra utgångspunkt för att
identifiera risker och möjligheter i ett
förändrat klimat är att titta på vilka
händelser som har inträffat med dagens
klimat. Det kan ge en bild av var det finns
sårbarheter – eller för den delen
möjligheter om man till exempel är
företagare och säljer produkter som är
väderanknutna. Vad fick händelserna för
konsekvenser? Kan man förvänta sig att
risken eller möjligheten ökar eller
minskar?
Vi guidar er genom diskussionerna på ett
strukturerat sätt. När inträffade händelser
är avklarade går vi över till vilka nya typer
av händelser och konsekvenser det skulle
kunna bli. Slutligen görs prioriteringar –
vilka risker och möjligheter är stora och
små?

Identifiera åtgärder
De risker och möjligheter som är störst
eller som får störst konsekvenser bör
hanteras. Det kan vara olika typer av
åtgärder, till exempel fysiska åtgärder,
större beredskap eller ändrade rutiner.
Det är inte helt lätt att veta vilka åtgärder
som är bra, med alla de osäkerheter som
råder – hur hög havsnivå blir det, hur
stora skyfall ska man räkna med, hur
förändras samhället i övrigt oavsett
klimatförändringarna? Vi arbetar med
några frågeställningar som underlättar
bedömningarna.

Klimatanpassningsplan
Vi kan hjälpa er att samla fakta kring
klimatförändringarna och deras
konsekvenser, risker, möjligheter och
åtgärder i en klimatanpassningsplan. En
kommun bör redovisa konsekvenser i ett
brett perspektiv:






Tekniska försörjningssystem
Byggnader och bebyggelse
Kommunikationer
Hälsa
Näringsliv

För såväl offentlig som privat verksamhet
kan händelser utanför det egna
geografiska området påverka väl så
mycket som de direkta händelserna. I
princip alla är beroende av omvärlden.
Detta bör i så fall också redovisas.

Inspiration och utbildning
Vårt sätt att arbeta bygger på att
kombinera kunskap om klimatförändringar med kundens kunskap om den
egna verksamheten och det egna
geografiska området. Vi tillför kunskap
och strukturerar dialogen så att det skapas
engagemang och ett gemensamt lärande.
På det sättet kan man också säkerställa att
teoretiska slutsatser har en trolig relevans i
det enskilda fallet.
Vi utbildar och föreläser om klimat och
hållbar utveckling, antingen som separata
uppdrag eller som en del i ett
utredningsuppdrag.

