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36 000 invånare

1874 km2

180 mil ständer

5000 öar 

500 sjöar



Visioner, mål och strategidokument 

- Fossilfritt till 2030 
Både 

Hindra 

och 

Lindra



Globala utmaningar - Lokala lösningar

Höga kostnader lokalt för investeringar 

inom klimatomställning och klimatanpassning



Översiktsplan - 2025

 Huvuddokument

 Tematiska tillägg 

• Strategi för klimatanpassning

• VA-översikts/VA-policy

• Trafikstrategi

• Bebyggelse på landsbygd

• Vindbruksplan 



 Risker för ras, skred och 

erosion

 Stigande havsnivåer

 Högre temperaturer

 Ökad nederbörd och 

översvämningar

Strategi för 

klimatanpassning 

Åtgärder och 

ställningstaganden



Befarad havsnivåhöjning



Klimatanpassning Gamleby FÖP

Utmaningar i Gamleby tätort

Återkommande översvämningar



Klimatanpassning 

Gamleby FÖP

 Skyfallsmodellering

 Inventering av hårdgjorda ytor

 Geoteknisk utredning

 Projektering Multidamm



Ernebergsfältet 

i Gamleby



Multidamm i Gamleby

/Erneberg



Multidamm i Erneberg

Vatten till snökanon och skidspår 
(bild Vimmerby tidning)

Bevattning av fotbollsplaner

Kolonilotter
Pulkabacke av massorna 

från grävarbetet



Befarande förändringar av vattentillgången fram till år 2100

Vinter Vår Sommar Höst

FRÅN EKLUND ET AL. (2015)



 Längre torrperioder –
torka/bränder/missväxt

 Fler och kraftigare skyfall –
översvämningar

 Nyckfull väderlek

Behov av ökad anpassning till 
klimatförändringar och 
ökat behov av effektivare
metoder för vattenhushållning i hela 
avrinningsområdet



Översvämning

HL 2008

Erosion

Stående ytvatten Torka, erosion



Markkartering - Översvämning i 

jordbrukslandskapet 



Förstudie om 

Vattenfördröjande 

åtgärder i 

landskapet

Samverkan inom 

Kalmar läns kustområden
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3.3 Åtgärder i jordbrukslandskapet 

Våtmarker har vi lång erfarenhet av i Sverige medan andra åtgärder som två stegs-

diken och avsläntade dikeskanter har tillkommit på senare år. Integrerade kantzoner 

är en relativt ny åtgärd som nu testas under nordiska förhållanden.  

Nedan (Figur 6) ges exempel på åtgärder som har en vattenfördröjande effekt 

men även andra åtgärder som skyddszoner är inkluderade då de har potential att ha 

betydande multifunktionell effekt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6. Vattenfördröjande åtgärder - funktion och effektivitet 
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Våtmark

Damm

Skyddszon

Integrerad skyddszon

Avfasad strandzon, tvåstegsdike

Reglerbar dränering

Återanvändning av dräneringsvatten

Svämplan

Enkel fördämning i vattendrag

Jordvall längs åkerdike

Kalkfilterdike

Bioreaktor

Funktion och effektivitet

God

Måttlig

Ej relevant

Minskad Övergödning 

- Klimatanpassning

Win-Win



GamlebyvikenDel av 

Åtgärdsplan till 

Vattenfördröjande 

åtgärder LONA

Bidrag; 16,3 miljoner SEK under 

2018-2021 till anläggande av 

våtmarker, fosfordammar, 

tvåstegsdiken m.fl. 

vattenfördröjande åtgärder

Totalt ca 30 delprojekt



Våtmarker och tvåstegsdiken i 

jordbrukslandskapet minskar risken för 

översvämningar



Anläggande av 

våtmarker



Bevattning med näringsrikt brackvatten

- exempel Dynestadsviken



Dagvattenstrategi

KF förslag 2019

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Enheten för samhällsbyggnad 

2019-04-17 

Förslag till remisshandling 

Dagvattenstrategi  

 
Dagvattenstrategi för Västerviks kommun 

med handlingsplan för en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering 

 

 

 

 

 
  

Dagvattensystemen 

anpassas till ett förändrat 

klimat med mer extrema 

väderförhållanden 



Tack för uppmärksamheten


