
utan åtgärderna måste anpassas till helheten och positivt 

påverka stadens rörlighet, social sammanhållning och 

ekonomiskt välstånd.

Klimatanpassning är avgörande för den framtida hälsan och 

sociala hållbarheten i våra städer. Men nuvarande takt på 

anpassningar ligger efter ambitionen. För att kunna leverera 

effektiva och rättvisa klimatlösningar måste städerna 

påskynda och integrera åtgärder för klimatanpassning i alla 

delar i samhället.

Expert Knowledge, Innovative Thinking

Planera för klimatanpassning

Åtgärder för framtidens 
motståndskraftiga och 
flexibla städer

Städer hamnar efter med klimatanpassningen. För att 

lyckas med en anpassning krävs en uppskattning av 

komplexiteten och förståelse för inbördes samband mellan 

olika urbana system. Processen för att förstå och planera 

klimatanpassningen är en utmaning. Fasen för 

implementering står inför specifika hinder för att lyckas.

För att hantera klimatanpassningen måste man kunna 

hantera en komplexitet. Inte bara måste vi ta hänsyn  till 

de hot som uppstår till följd av klimatförändringarna,

I kombination med insikter från experter i flera discipliner utforskar vi de utmaningar som 

klimatanpassningen står inför och ger städer, stadsplanerare och enskilda medborgare verkliga 

åtgärder som kan vidtas för att uppnå framtidens motståndskraftiga och anpassningsbara städer.



Genom att utforska europeiska framgångshistorier listar vi i 

rapporten tio bra exempel och deras verkliga effekter.

Tre utvalda metoder från hela Europa, 

anpassningsplanering och implementering:

ANVÄND GRÖNYTEFAKTOR FÖR ATT STÄRKA NATUR 
OCH KLIMATANPASSNING
Stockholm använder grönytefaktor för att driva

igenom att det ska finnas grönområden inom 200

meter för alla invånare.

Resultat: I Norra Djurgårdstaden täcks av gröna 
utrymmen som hanterar skyfall och minskar lokala 
värmeöar.

INKLUDERA KLIMATANPASSNING I BYGGPROCESSER
I Basel ändrade myndigheter stadens byggprocesser och 

gjorde gröna lösningar obligatoriska.

Resultat: Basel är nu en föregångare med gröna tak på 5,71 

m² per invånare.

ÖVERVAKA OCH UTVÄRDERA DESIGN SOM ANVÄNDER 
DATA FÖR IMPLEMENTERA KLIMATANPASSNING
Copenhagen Solutions Lab testar att jobbAa med 

sensorteknik för klimatanpassning.

Resultat: Smart teknik och dataanalyser ger nya 

möjligheter till städernas motståndskraft.

Städerna bör inte tveka om att genomföra transformativa 

klimatanpassningar med hjälp av till exempel aktiva 

laboratorier för innovation och experiment.

Läs mer på: Swecourbaninsight.com

MÖJLIGHETER FÖR ATT ACCELERA 
GENOMFÖRANDE AV KLIMATANPASSNING

Baserat på vår forskning har vi identifierat tio möjligheter  

att påskynda klimatanpassning i städer i Europa:
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Bygg kapacitet mellan kravställare på alla 
nivåer i projektet.

Använd digitala verktyg för att 
främja gemensamt skapande.

Använd politiska instrument för att påskynda och 
genomdriva klimatanpassning.

Bädda in klimatanpassning i stadens föreskrifter 
och lokala bestämmelser.

Använd certifieringssystem för att påskynda 
klimatanpassning i offentlig och privat sektor.

Designa smarta metoder för att övervaka, 
utvärdera och förbättra anpassningsåtgärder.

Skapa en strategi för att hantera risker 

Acceptera den dynamiska osäkerheten med 
klimatförändringar.

Ompröva tariffer och finansieringsmekanismer för 
klimatanpassning,

Investera på lång sikt med hjälp av 
institutionella medel.
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Flygfoto över Norra 
Djurgårdsstaden, en grön och blå 
oas där affärer, industri, samhälle 
och natur möts. Och där
klimatanpassning har högsta 
prioritet.

Hur tar du en stad från ingen plan för klimatanpassning, till en som faktiskt planerar och
har redskap för att genomföra planen? Läs den senaste Urban Insight-rapporten ”Plan-
ning for Climate Adaption” för experternas inblick i hur städer kan växla till att utmärka 
sig när det gäller klimatanpassning.
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https://www.swecourbaninsight.com/climate-action/planning-for-climate-adaptation/?utm_medium=pdf&utm_source=extern&utm_campaign=summary-of-report-5-2020

