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Detta tänkte jag ta upp 

• Uppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet 

• Tillsynsvägledning naturolyckor 

• Vägledning ekosystemtjänster 

• Uppföljning av tillämpningen av PBL – Geotekniska 

risker 

 



Boverkets uppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön 



Boverket leder arbetet - fem myndigheter 

samverkar om genomförandet  



Boverkets uppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön 

 

I regeringsuppdraget ingår att Boverket ska: 

• stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den 

byggda miljön 

• identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning 

av ny och befintlig bebyggelse 

• bedriva kompetenshöjande insatser på området 

• samordna underlag som expertmyndigheter och forskning 

tillhandahåller om klimateffekter och klimatanpassning av 

bebyggelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt 

• bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och 

processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda 

miljön 

• följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera 

vad det innebär för ny och befintlig bebyggelse. 
 



Boverkets uppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön 



Boverkets uppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön 



Tillsynsvägledning naturolyckor 



Tillsynsvägledning naturolyckor 

Naturolyckor − översvämning, ras, skred och erosion 

• Naturolyckor och klimatanpassning i PBL 

• Planbestämmelser och byggregler med avseende på naturolyckor 

• Länsstyrelsens roll vid risk för naturolyckor 

• Klimataspekter och tidsperspektiv 

 

 

Översvämningsrisk 

• Utgångspunkter för bedömning 

av översvämningsrisk 

• Bedömning av 

översvämningsrisk 

• Tillämpning och avsteg 

• Planeringsunderlag 

• Regeringsavgörande 

• Begrepp och termer 

 

 

 

Ras, skred och erosion 

• Risk för ras, skred och erosion   

• Geotekniska frågeställningar och PBL 

• Ras och skred  

• Slamström 

• Block- och bergstabilitet  

• Erosion 

• Kusterosion  

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-
tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/ 



Ekosystemtjänster i den byggda 

miljön – vägledning & metod 



Ekosystemtjänster i den byggda 

miljön – vägledning & metod 



ESTER 1.0 

(Ekosystemtjänsteffekträkning) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ester/ 



Uppföljning av tillämpning av PBL – 

Tema Geotekniska risker 



Tack för att ni lyssnat! 
Anders.rimne@boverkets.se 

 




