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stora utmaningar i alla län
n  Länsstyrelsernas karläggningar av samtliga kommuner visar att klimatförändringarna slår över hela landet.

klimatfarorna som hotar sverige
skred och  

översvämning
n Höjda havsnivåer hotar 
bostads hus och samhällsviktiga 
byggnader. 
n Skyfall och ökad nederbörd 
leder till ökad översvämningsrisk 
och erosion.
n Ökad nederbörd leder till  
instabilitet i marker med ökad risk 
för skred och ras som följd.

Dagvatten- och  
avloppssystem

n Dagvattensystemen är inte  
anpassade för kraftiga skyfall,  
vilket leder till översvämningar.
n Gemensamma system för 
dag- och avloppsvatten gör att 
avloppsvatten kan tränga upp vid 
översvämningar.
n Många avloppsreningsverk 
ligger låglänt och hotas vid över-
svämning.

Dricksvatten
n Skyfall medför föroreningar. På-
verkar främst dem som använder 
ytvatten som dricksvatten.
n Befintliga reningssystem klarar 
inte den ökade parasit- och virus-
floran.
n Längre torrperioder påverkar 
grundvattennivåerna och kan leda 
till vattenbrist. 
n Många kommuner saknar  
reservvattentäkter.

hälsa
n Värmebölja och bristfälliga  
kyl anläggningar påverkar hälso-
tillståndet hos äldre och sjuka.
n Varmare klimat ger fler bakte-
rier och risk för ökad smittsprid-
ning via livsmedel och vatten.
n Gynnsammare förhållanden för 
skadeinsekter, exempelvis för-
längs TBE-säsongen. 
n Ökad risk för mögel- och fukt-
skadade hus.

vägar och el
n Fler dagar med temperaturer 
både över och under noll ökar  
tjäl skador på småvägar.
n Fler stormfällda träd påverkar 
framkomlighet och eldistribution.
n Översvämningar hotar både 
väg- och järnvägsnät.

= Kommunerna  
med betydande  
översvämningsrisk.

sk åne l än: Stigande havs
nivåer hotar 23 000 bostads
hus. Risk för erosion. Dricks
vattenkvaliteten hotad.

k almar l än: 600 byggnader 
hotas om havsnivåerna stiger. 
Risk för brist på dricksvatten 
under sommartid.

Jönköpings l än: Risk 
för  kemisk förorening av 
dricksvatten vid övers
vämningar och skyfall.  
Sårbart järnvägsnät.

östergötl ands l än: Farliga äm
nen från förorenade områden kan 
spridas  vid skyfall. Användning 
av ytvatten ger sårbar dricksvat
tenförsörjning. För små VAsys
tem kan sprida föroreningar.

gotl ands l än: Sårbar elförsörjning. 
Hög risk för föroreningar och salt i 
dricksvattnet. Ökad kusterosion får 
konsekvenser för infrastruktur och 
bebyggelse.

örebro l än: För små dagvatten
sy stem klarar inte skyfall. Många 
kommuner saknar reservvatten
täkter. Avsaknad av tjäle leder till 
ökade stormskador i skogen.

stockholms l än: 
Otillräcklig dagvatten
hantering. Risk för övers
vämning. Dricksvatten
kvaliteten hotad.

hall ands l än: Risk för damm
brott i fem av länets sex kom
muner. Risk för att saltvatten 
tränger in i grundvattnet.

Västr a götal ands l än: 
Skredrisk i Göta älvdalen. 
Översvämningsrisk vid 
Vänern.

Värml ands l än: Översvämn
ingsrisker vid Vänern. Storm
fällningar och översvämningar 
kan påverka vägnätet.

blekinge l än: 10 000 hushåll med 
vatten från egen brunn kan få problem 
med dricksvattenkvalitet. Avlopps
reningsverk vid kusten hotas vid av sti
gande havsnivåer och översvämningar.

kronobergs l än: Den kommunala 
omsorgen är dåligt anpassad för  
värmebölja. Risk för förorenat  
dricksvatten.

Uppsal a l än: Gamla sy
stem för dagvattenhan
tering är otillräckliga.

gäVleborgs l än: Bara 
två av tio kommuner 
har påbörjat arbete 
med hälsofrågor och 
smittspridning. Ingen 
av länets kommuner har 
någon strategi för skred 
och översvämningsrisk i 
befintlig bebyggelse.

Västmanl ands l än: 
Ökad risk för ska
deinsekter i skogs 
och landsbruk. 
Otillräcklig markav
vattning vintertid.

södermanl ands l än: Problem 
vid höjda havsnivåer och vat
tennivåer i Mälaren.

dal arnas l än: 
Kyl anläggningar 
saknas  inom   
sjuk och äldre
vård. Ökad sprid
ning av bakterier 
och virus vid  
varmare klimat.

Jämtl ands l än: Stora utman
ingar för rennäringen. Än
drade förutsättningar för tjäle 
påverkar vägarnas  tillstånd.

Västernorrl ands l än: Risk för 
ras och skred i älvdalgångarna.  
Otillräckliga dagvattensystem. 
Risk för översvämningar vid  
järnvägar och vägar, bl.a. E4.

Västerbot tens l än: 
Risk för ras och skred 
i  bebyggda områden,  
exempelvis Umeå 
och Vindeln. Sårbart 
ytvattenverk i Skel
lefteå.

norrbot tens l än: Dricks
vattenkvaliteten hotad. Risk 
för försämrade vägar.
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