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Innehåll

• Klimatförändringens påverkan i Östersjöregionen
• Klimatförändringen översatt till klimatrisker i Östersjöregionen
• Översikt av klimatrisker och deras konsekvenser
• Samhällsbelastning och ökat behov av samarbete över gränser
• Vägen framåt



Klimatförändringens påverkan i Östersjöregionen



Klimatrisker i Östersjöregionen



Klimatförändringar översatt i klimatrisker för 

Östersjöregionen



Kunskapsinhämtning  



SAMMANSTÄLLNING AV KLIMATRISKER OCH DERAS KONSEKVENSER

• Kraftiga nederbördshändelser

• Starka vindar och stormar

• Extrema temperaturer 

• Svart is och underkylt regn

VÄDERRELATERADE RISKER  

I ÖSTERSJÖREGIONEN



Kraftig nederbörd - direkta, indirekta och sekundära konsekvenser 

samt dominoeffekter

• Direkt: förlust av liv och egendom, infrastrukturskador

• Indirekta: nedsatt produktion av varor och tjänster, 

överbelastning av ex. räddningstjänst

• Sekundär: t.ex. jordskred, översvämningar

• Dominoeffekter: t.ex. strömavbrott, störningar i 

telekommunikation eller transportkedjor

• En del i sammansatta händelser

KONSEKVENSER FÖR 

SAMHÄLLET



• Fluviala översvämningar, översvämningar av 

floder 

• Pluviala översvämningar, skyfall

•Översvämning vid kusten 

•Havsnivåhöjning kan resultera i ständiga 

översvämningar 

ÖVERSVÄMNINGSRISKER I 

ÖSTERSJÖREGIONEN



• Torka: ökande torkfrekvenser på våren och hösten

• Skogsbränder 

• Kusterosion

YTTERLIGARE KONSEKVENSER 

FÖR ÖSTERSJÖREGIONEN



• Växtsjukdomar 

• Djursjukdomar 

• Förlust av biologisk mångfald, ekosystemförändring

KONSEKVENSER FÖR 

ÖSTERSJÖREGIONENS

EKOSYSTEM



• Zoonotiska sjukdomar (djur till människa) 

• Effekter på hälsan från värmeböljor 

• Ökad risk för olyckor på grund av hala och isiga vägar

KONSEKVENSER FÖR MÄNNIKORS HÄLSA



• Osäkerheter i livsmedelsförsörjning

• Klimatflyktingar 

• Otillräcklig resursförsörjning

GRÄNSÖVERSKRIDANDE EFFEKTER



• Före

• Under

• Efter

Ökad samhällsbelastning



• Öka vår kunskap om klimatrelaterade risker inkl. om riskscenarier för att 

förstå påverkan på vårt samhälle.

• Använda metoder som hjälper oss bestämma vilka åtgärder som passar 

bäst.

• Att kunna kommunicera varför åtgärder ska vidtas till kommuninnevånare 

m.fl.

• Finansiera och vidta åtgärder inför kommande klimatförändringar i syftet 

att mildra konsekvenserna.

• Stärka den egna förmågan att hantera konsekvenser och dess effekter

Vägen framåt



Tack!


