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Uppdragsbeskrivning 
Handlingsplan för klimatanpassning i 
Västerås 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Att uppdra till stadsledingkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag ta 
fram en Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås. 
 
 

1. Varför en handlingsplan för klimatanpassning? 
Västerås stad står inför ett omfattande arbete och olika utmaningar för att anpassa 
funktioner i samhället när klimatet förändras. Staden kommer att behöva anpassas till de 
klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 
Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska 
utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat samhället är för högre temperaturer, 
ökad nederbörd och stigande havsnivåer. 
 
Enligt FNs Klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har 
uppvärmningen ökat markant de senaste 50 åren. Det är sannolikt att detta till största 
delen beror på mänskliga aktiviteter. Enligt IPCC har utsläppet av växthusgaser ökat med 70 
% mellan 1970 och 2004 och den globala medeltemperaturen kommer med stor 
sannolikhet att öka med ytterligare 1,8−4,0 grader till slutet av detta sekel, jämfört med år 
1990. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen har vi i Sverige extra stora 
klimatförändringar att vänta. Bland annat är alla klimatscenarierna i denna utredning eniga 
om att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och Skandinavien än det globala 
genomsnittet. 
 
I Västerås stads Översiktplan 2026 konstateras att staden är väl rustat för stigande 
vattennivåer i Mälaren. All byggnation sedan slutet av 1990-talet är anpassad för att klara 
ett 100-årsflöde. Många av de samhällsviktiga funktionerna klarar ännu högre nivåer men 
det finns objekt som inte klarar planeringsnivån 3,10 meter som rekommenderas för 
samhällsviktiga funktioner. Den planerade utbyggnaden av Slussen kan komma att minska 
risken för höga vattennivåer ytterligare, men på längre sikt, efter år 2100, väntas 
klimatförändringarna medföra att Östersjön stiger, vilket påverkar möjligheten att tappa av 
Mälaren. 
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Klimatförändringen berör många verksamheter inom samhällets olika sektorer (se kap 5 
”Verksamheter som påverkas av klimatförändringen”). Speciellt påverkas sektorer där det 
fattas beslut som har långsiktiga konsekvenser, såsom inom den fysiska planeringen och 
utbyggnaden av samhällets infrastruktur. Det finns en uppenbar risk att staden bygger fast 
sig i förhållanden och strukturer som är svåra att rätta till om vi inte redan nu tar hänsyn till 
att de fysiska förutsättningarna förändras. Genom medveten planering och 
samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas. 
 
Västerås är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större 
variationer. Därför måste vi arbeta med hur Västerås stad påverkas av klimatförändringar 
samt finna var i Västerås stad de största riskerna föreligger. 
 
Konsekvenserna av klimatförändringarna riskerar att innebära skadekostnader om inte 
tillräckliga åtgärder vidtas. Exempelvis kan kraftig nederbörd riskera skadekostnader på 
vägar, i byggnader och VA-ledningar på grund av ett underdimensionerat eller eftersatt 
dagvattensystem. Underhållskostnader för byggnader riskerar att öka bland annat på grund 
av fler fukt- och mögelskador i exempelvis krypgrunder, kostnader för komfortkyla 
beräknas öka på grund av varmare värmeböljor och extremare temperaturer under 
sommarmånaderna. Värmeböljor beräknas medföra fler dödsfall och ökade vårdkostnader. 
Kostnader för räddningstjänst kan komma att öka då extremväder kräver en högre 
beredskap för naturolyckor och fler insatser. 
 
Ett anpassningsarbete kan även innebära positiva finansiella effekter, d.v.s. intäkter och 
besparingar. Exempelvis ett stärkt varumärke för Västerås Stad och utveckling av innovativa 
lösningar som kan ge affärer för det lokala näringslivet. 
 

2. Klimatanpassningsarbetet i Västerås stad under 2012 fram till idag 
Under hösten 2012 startades klimatanpassningsarbetet upp under ledning av 
stadledningskontoret. En projektgrupp bestående av representanter från 
stadsledningskontoret (klimatstrateg, riskingenjör, samhällsbyggnadsstrateg) bildades. 
Utöver detta bildades en styrgrupp och ett nätverk bestående av referenspersoner som 
representerar stadens berörda förvaltningar och bolag. 
 
Projektgruppen har inledningsvis tagit fram en förstudie för klimatanpassning i Västerås. 
Syftet med förstudien var att ta fram förslag på tillvägagångssätt för att initiera och 
genomföra arbetet med Västerås klimatanpassning. Förstudien visar främst på att staden 
bör ta fram en konkret handlingsplan för klimatanpassning och i denna beskriva 
arbetsmetod för initiering, genomförande och uppföljning. Förstudien identifierar också 
behov av ytterligare utredningar, utöver den information som finns i dagsläget, samt 
övergripande vilka klimatfaktorer som påverkar Västerås och vilka systemtyper som 
påverkas av en klimatförändring. Med en framarbetad förstudie och Västerås stads Risk- 
och sårbarhetsanalys konstateras att Västerås genomfört Steg 1 i Länsstyrelsens processbild 
och är på god väg att genomföra Steg 2. 
 
Innehållet i förstudien fungerar som underlag för denna uppdragsbeskrivning samt för det 
kommande arbetet med en handlingsplan för klimatanpassning för Västerås. 
 

3. Handlingsplan för klimatanpassning 
För Västerås Stad finns ett behov att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning för att 
ta hänsyn till kommande klimatförändringar vid åtgärdsplanering och samhällsbyggnad. 
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Länsstyrelsen i Västmanland gav 2010 ut en rapport kring förväntade konsekvenser och 
möjligheter av klimatförändringarna fram till år 2100. Rapporten visar bl.a. på en 
arbetsmetod för ett strukturerat sätt klimatanpassningsarbete. 
 

 
 
Länsstyrelsens rapport har legat till grund för inledande diskussioner kring klimatanpassning 
inom Västerås stad. Diskussionerna identifierade ett behov av ett strukturerat arbetssätt 
och av att ta ett helhetsgrepp kring Västerås klimatanpassningsarbete. 
 
Handlingsplanen ska innehålla, beskriva och klargöra: 
 

 Organisation, tillvägagångssätt och metod för att initiera, genomföra och följa upp 
klimatanpassningsarbetet. 

 Hur klimatanpassningsarbetet kan integreras med existerande strukturer inom 
Västerås Stad. 

 Var ansvaret för att samordna stadens förvaltningar och bolag ska ligga. 

 Förvaltningarnas och bolagens ansvar samt privata aktörers ansvar. 

 En gemensam lägesbild. 

 En ”Att-göra-lista” med åtgärdsfärslag samt prioritering, ansvar och tidssättning av 
dessa. 

 Vilka klimatfaktorer som påverkar Västerås. 

 Vilka systemtyper i Västerås som påverkas av en klimatförändring. 

 Klimatfaktorernas konsekvenser för identifierade systemtyper. 
 
Arbetet med handlingsplanen föreslås starta upp hösten 2013 och slutföras under 
våren/sommaren 2014. Den korta tidplanen möjliggörs genom att delar av planens innehåll 
redan är genomfört i och med framtagandet av förstudien. 
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Arbetet med en ny handlingsplan föreslås drivas i projektform och processledas av 
stadsledningskontoret. Stadsledningskontorer utgör beställare. En projektledning ska bildas 
med tre representanter från stadsledningskontorets enheter miljö- och samhällsbyggnad 
och trygghet och säkerhet samt projektledare. Till projektet knyts en referensgrupp med 
representanter från stadens berörda förvaltningar och bolag. Som styrgrupp föreslås 
översiktsplaneringens styrgrupp. Projektet ska samverka med berörda externa aktörer.  
 
Kostnaden för att ta fram en handlingsplan beräknas uppgå till ca 300 kkr. Medel för att 
främst anlita externa resurser, s.k. konsulttjänster. Kostnaden föreslås fördelas lika mellan 
stadsledningskontorets enheter miljö- och samhällsbyggnad samt trygghet och säkerhet. 
 

4. Koppling till Västerås stads styrdokument, policys och planer 
I Västerås vision 2026 beskrivs staden bland annat som trygg och harmonisk, att det sjönära 
läget har gett förutsättning för expansion och utveckling samt att Västerås framgångsrikt 
förenat modern arkitektur med människors behov av närhet till vattnet och naturen. 
 
Det övergripande målet i Västerås Översiktplan 2026 är att Västerås ska vara en attraktiv 
och ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar kommun där människor och 
människors behov står i centrum. I översiktsplanen konstateras att staden är väl rustat för 
stigande vattennivåer i Mälaren då all byggnation sedan slutet av 1990-talet är anpassad för 
att klara ett 100-årsflöde. Många av de samhällsviktiga funktionerna klarar ännu högre 
nivåer än det men det finns något objekt som inte klarar planeringsnivån 3,10 meter som 
rekommenderas för samhällsviktiga funktioner.  
 
I Västerås stads Risk- och sårbarhetsanalys analyseras på en övergripande nivå sårbarheter 
och vilka stora olyckor och extraordinära händelser som kan drabba kommunen. 
 
Nedan redovisas ytterligare projekt inom staden som har koppling till 
klimatanpassningsarbetet eller där klimatanpassningsarbetet har fakta att inhämta. 
  

 Västerås Klimatprogram 2012 samt tillhörande handlingsplan 

 Policy och handlingsplan för dagvatten 

 Policy och handlingsplan för VA-utveckling 

 Vattenplan 

 Reglering av vattennivån i Mälaren, Slussen-projektet 

 Mälarenergis barriärutredning avseende dricksvattenpåverkan 

 Handlingsplan för förorenade områden 2011 
 


