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1. Sammanfattning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en bilaga till 

samrådsversionen av redovisningen av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps (MSB) arbete enligt förordning (2018:1428) om myndigheters 

klimatanpassningsarbete. 

MSB har i arbetet med förordningen pekat ut 4 prioriterade klimateffekter 

samt ytterligare en utmaning där verksamheten kan behöva anpassas till ett 

förändrat klimat: 

 Ras, skred och erosion 

 Översvämning 

 Storm 

 Vegetationsbrand 

 Ett klimatanpassat Sverige 

 

MSB utför sedan tidigare mycket arbete kopplat till ett förändrat klimat och är 

relativt väl anpassade till de utmaningar som ett förändrat klimat kan innebära. 

Det som handlingsplanen föreslår är åtgärder utöver detta arbete som redan 

görs kopplat till andra uppdrag. I handlingsplanen föreslås ytterligare åtgärder 

för att anpassa MSBs verksamhet till ett förändrat klimat. Det är åtgärder 

kopplat till storm, skogsbrand samt ras, skred och erosion som avses utföras 

tillsammans med Skogsstyrelsen samt åtgärder kopplat till den statliga 

egendom som MSB äger; Rakel-masterna samt delar av övningsskolans lokaler 

i Revinge. Den sista åtgärden är en förstudie för att utreda riskerna som kan 

följa av de anpassningar som görs för att klimatanpassa Sverige. 

De åtgärder som föreslås bedöms kunna leda till positiva konsekvenser för 

miljön genom att det arbete som MSB bedriver kommer att vara bättre 

anpassat till den pågående klimatförändringen och därigenom minska 

konsekvenserna för människor, miljö och egendom. Åtgärderna som planeras 

kring ett klimatanpassat samhälle bedöms vara viktiga för att säkerställa att de 

anpassningar som samhället gör pga ett förändrat klimat inte leder till en ökad 

sårbarhet som även kan leda till negativa konsekvenser för människor, miljö 

och egendom.  
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2. Inledning 

Syftet med att genomföra en strategisk miljöbedömning av planer och program 

är att integrera miljöaspekter i samhällsplaneringen så att en hållbar utveckling 

främjas. Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den 

betydande påverkan på miljön som ett genomförande av planen troligtvis kan 

medföra. 

Klimatanpassningsförordningens handlingsplaner syftar till att minska 

konsekvenserna av ett förändrat klimat för att kunna minska den negativa 

påverkan klimatförändringarna kan få för miljön, människors liv och hälsa 

samt egendom. MSB har i sitt arbete med handlingsplanen utrett hur 

klimatförändringens utmaningar kommer att påverka dess ansvarsområde som 

spänner överskydd mot olyckor, krishantering och totalförsvaret. I arbetet med 

förordningen ska respektive myndighet även klimatanpassa dess statliga 

egendom. MSB äger delar av Rakelmasterna som finns runtom i Sverige samt 

några byggnader i anslutning till övningsskolan i Revinge. Övrig egendom som 

MSB förfogar över hyrs och tas därmed inte upp i handlingsplanen. 

Myndighetens upphandlingar ska även klimatanpassas vilket avses göra genom 

att komplettera de interna upphandlingsföreskrifterna med en 

kravspecifikation kring klimatanpassning. 

MSB har tagit fram ett effektmål för myndighetens arbete med 

klimatanpassningsåtgärder: 

 MSBs arbete ska bidra till att effekter av ett förändrat klimat inte orsakar 

fler olyckor eller samhällsstörningar som kan medföra skada på miljön, på 

människors liv eller hälsa eller på egendom. 

 

Åtgärderna i handlingsplanen är beskrivna utifrån ett framtida klimatscenario 

som tagits fram av FNs klimatpanel – IPCC. Klimatpanelen har tagit fram fyra 

olika scenarier för hur klimatet kan komma att utvecklas beroende på framtida 

utsläpp av koldioxid. Scenarierna har benämnts RCP 2,6, RCP 4,5, RCP 6 samt 

RCP 8,5. MSB har valt att fokusera på RCP 8,5 som är det scenario  som anger 

fortsatta höga utsläpp av koldioxid samt en befolkningstillväxt till ca 12 

miljarder människor i världen. Då MSB enbart agerar i kris och större olyckor 

har MSB valt RCP 8,5 som aktuellt klimatscenario i sin handlingsplan då det 

beskriver de extrema väderhändelserna. Enligt försiktighetsprincipen enligt 

miljöbalkens hänsynsregler i 2 kap 3§ ska de försiktighetsmått vidtas som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för 

människor och miljö. Då bör klimatscenariot RCP 8,5 användas då det är det 

scenario med högst utsläpp av koldioxid fram till år 2100 för att arbeta med 

klimatanpassningsåtgärder inom MSB. MSB använder sig redan idag av RCP 

8,5 i arbetet med att ta fram olika kunskapsunderlag. 

Handlingsplanens miljöbedömning beskriver vilken betydande miljöpåverkan 

som de utpekade utmaningarna kan få i klimatscenario RCP 8.5 för 
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ansvarsområdet skydd mot olyckor, kris och civilt försvar år 2100 om inga 

åtgärder vidtas (det så kallade nollalternativet). Planen beskriver sedan i vilken 

omfattning som den betydande miljöpåverkan kan minskas om de föreslagna 

åtgärderna.   

I vissa fall kan åtgärder för att minska de negativa miljökonsekvenserna i sig 

medföra en negativ miljöpåverkan. I miljöbedömningen identifieras sådana 

tänkbara följder om åtgärderna i handlingsplanen vidtas på en övergripande 

nivå. 

Enligt förordningen ska handlingsplanen revideras vart 5:e år och då även 

miljöbedömningen.  

 

3. Grundläggande 

förutsättningar avseende de 

utpekade utmaningarna 

Handlingsplanen pekar ut fem prioriterade utmaningar utifrån MSBs 

ansvarsområden, dessa har valts ut vid workshops som genomförts inom MSB. 

En utförlig beskrivning av de fem utmaningarna och varför dessa har valts 

redovisas i handlingsplanen. I miljöbedömningen anges de fem utmaningarna 

och en kortfattad beskrivning av en trolig framtida utveckling. De fyra första 

beskrivs som prioriterade klimateffekter i avsnitt 3.1. 

 Ras, skred och erosion 

 Översvämningar 

 Storm  

 Vegetationsbrand 

 Risker i ett klimatanpassat Sverige 

 

3.1 Prioriterade klimateffekter 

3.1.1 Ras, skred och erosion 

Generellt kan sägas att ras, skred och erosion bedöms öka i framtiden vad 

gäller förekomst samt omfattning. Det är främst i landets sydvästra delar, delar 

av Mellansverige samt områden längs älvdalarna i Norrland som det finns 

skredbenägna jordarter och där ras- och skred kan utgöra en fara. Även i små 

vattendrag i andra delar av landet kan erosion leda till att mindre ras och skred 

förekommer i strandkanten. Områden med brant terräng kan drabbas av ras 

och slamströmmar. Även branta klintkuster i södra Sverige utsätts för erosion 

på grund av havets och vågornas inverkan vilket kan leda till ras. En ökning av 

nederbörden som regn istället för som snö kan i delar av Sverige leda till en 

ökning av ras och skred. 
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MSB arbetar med att ta fram stabilitetskartor över bebyggda områden för att 

utreda vart det finns en ökad risk för ras och skred, och har genom dessa 

karteringar fokus på skedet före en händelse men även genom att fördela 

stadsbidrag till förebyggande åtgärder till kommuner. Räddningstjänsten 

utbildas i att agera i ett osäkert efterskede.  

3.1.2 Översvämningar 

Översvämningar i vattendrag, sjöar, vid kusten samt genom skyfall bedöms 

även öka till år 2100. Man kan grovt säga att översvämningar till följd av 

extrema vattenflöden kan bli vanligare i stora delar av Götaland, södra 

Svealand samt nordvästligaste Norrland medan risken beräknas bli lägre i 

norra Svealand och övriga Norrland. Havets nivå kommer med stor sannolikhet 

att stiga under mycket lång tid framöver. Landhöjningen medför att effekten av 

havsnivåhöjningen blir lägre i de mellersta och norra delarna av Sverige där 

landhöjningen är större, medan södra Sverige knappast alls kan dra fördel av 

denna effekt eftersom landhöjningen där är mycket liten. 

MSB arbetar med att ta fram kartor för att utreda vilka sjöar och vattendrag 

som hotas av översvämning vid vissa vattennivåer enligt förordningen om 

översvämningsrisker. Uppgifter om vattenflöden inhämtas kontinuerligt från 

respektive länsstyrelse. 

3.1.3 Storm  

Vad gäller storm så bedöms inte förekomsten eller omfattningen öka i ett 

framtida klimat, men samhället bedöms vara mer sårbart för stormar. Mildare 

och blötare vintrar förväntas bli vanligare i ett framtida klimat och med det 

förändras även tjäleförhållandena i marken. Därmed kan risken för 

stormskador öka oavsett vindförändringar när trädens stabilitet förändras. 

Samhällets elberoende kan också innebära ökad sårbarhet  av framtida 

stormar. 

Stormar är mer vanligt förekommande i södra Sverige än i de norra delarna. 

3.1.4 Vegetationsbrand  

Förekomst och omfattning av vegetationsbränder (skogs- samt gräsbrand) 

bedöms öka då flera av de faktorer som påverkar brandrisker kan förväntas 

ändras med klimatförändringen. Såväl ytan som brändernas antal kan komma 

att öka. Perioder med hög brandrisk kommer även i framtiden att vara 

vanligast i de områden som idag är mest utsatta, främst i Östersjölandskapen. 

Längden på brandrisksäsongen ökar i hela landet men mest i södra Sverige. 

Den största förändringen är en tidigare start på säsongen. Även frekvensen av 

så kallade högriskperioder ökar i hela Sverige och även längden för dessa 

perioder ökar. De mest extrema brandriskförhållandena ses för Öland och 

Gotland. 

MSB tar fram riskbilder för brand i skog och mark som styrs av både 

väderförhållanden och vegetationstyp. När det råder stor risk för brand 
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genomförs skogsbrandsflygningar i utsatta områden för att tidigt kunna 

upptäcka bränder. 

3.2 Ett klimatanpassat Sverige:  

Åtgärder som görs för att klimatanpassa samhället är en omställning till 

exempelvis andra transportslag, tillverkningssätt eller uppvärmningssätt för att 

därmed minska beroendet av fossila bränslen. Nya drivmedel innebär nya 

produktionsanläggningar och även förändrade transporter av farligt gods på 

våra vägar och järnvägar. Transporterna på järnväg bedöms öka i ett framtida 

Sverige för att uppnå målen med utsläppsminskning. Det klimatanpassade 

samhället bedöms leda till ett ökat elberoende genom tex användandet av 

elbilar och via uppvärmning. 

4. Nuläge 

Redan idag påverkar den pågående klimatförändringen samhället och då även 

de insatser där MSB medverkar. Klimatförändringen bidrar till en ökad 

påfrestning inom området skydd mot olyckor, kris och civilt försvar. Eftersom 

vårt samhälle är anpassat efter ett annat klimat än det som förekommer nu är 

samhället sårbart mot tex naturolyckor såsom översvämningar och 

vegetationsbränder. MSB har arbetat med klimatförändringarna länge och har 

redan nu en beredskap och kunskap kring klimatets effekter på vårt samhälle. 

Exempel på större insatser i Sverige där MSB agerat i närtid är tex bränderna 

sommaren 2014 och sommaren 2018. 

Den statliga egendom som MSB äger är delar av skolområdet i Revinge samt en 

viss del av Rakel-masterna. Skolans område i nära anslutning till Kävlingeån 

drabbas redan idag av översvämningsproblem. De byggnader och material som 

finns kan påverkas negativt vid en översvämning och skolan har även ett 

övningsområde som vid en översvämning kan läcka förorenade ämnen till 

Kävlingeån. Dagvattnet från övningsområdet leds till dammar där rening sker 

innan det släpps till Kävlingeån. Uppströms skolområdet ligger sjön Vombsjön 

som används av flera kommuner i Skåne som dricksvattentäkt.  

MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel-systemet, och 

utrustningen sitter på master som ägs av MSB men även av andra aktörer. 

Rakel-masterna är byggda för att klara svåra väderförhållanden. Masterna är 

dock byggda under olika tidsperioder och en viss skillnad mellan dess 

anpassning till klimatförändringen kan förekomma. 
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5. Miljöbedömning 

5.1 Metod  

Handlingsplanen har av MSB bedömts omfattas av reglerna för strategiska 

miljöbedömningar för planer och program enligt miljöbalken. Det innebär att 

om en behovsbedömning visar att genomförandet av handlingsplanen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där för- och nackdelar med olika 

prioriteringar och alternativa åtgärder ska framgå. Syftet med 

miljöbedömningen är att, genom en strukturerad processmetod, identifiera, 

beskriva och bedöma den positiva och negativa miljöpåverkan som 

genomförandet av planen kan antas att innebära. Arbetet ska ske integrerat 

med framtagandet av planen och miljöbedömningen förväntas vara ett viktigt 

underlag till planens utformande. Arbetet med miljöbedömningen 

dokumenteras i ett dokument; en MKB, där det ska framgå hur bedömningen 

genomförts, vilka beslut som tagits och vilka slutsatser som dragits. 

En miljöbedömning är den process i vilken en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) utarbetas. I miljöbedömningen ingår bland annat att en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas, att samråd genomförs och att resultatet 

av samrådet beaktas i beslutsprocessen samt att information om 

antagandebeslut lämnas. 

MSB bedömer utifrån 6 kap 6§ miljöbalken att handlingsplanen kan komma att 

innehålla strategiska ställningstaganden som ligger till grund för åtgärder som 

påverkas av ett förändrat klimat och som kan få sådana effekter att planen 

omfattas av kraven på en strategisk miljöbedömning enl 6 kap miljöbalken. 

Beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) fattades av enhetschef Camilla Asp 

2019-11-15 och har tillgängliggjorts på MSBs hemsida. 

5.2 Avgränsning 

Avgränsning av arbetet med miljöbedömningen av handlingsplanen innebär att 

MSB kommer att bedöma behovet av prioritering av åtgärder utifrån de fem 

prioriterade utmaningarna (ras, skred och erosion, översvämning, storm, 

vegetationsbrand samt ett klimatanpassat Sverige). Enligt förordningen ska 

åtgärderna i handlingsplanen syfta till att skydda miljön, människors liv och 

hälsa samt egendom. 

Miljöbedömningen förutsätts bidra med stöd i prioritering av åtgärder utifrån 

de konsekvenser som kan uppstå för dessa tre aspekter, med beaktande av vilka 

åtgärder som kan vidtas inom myndighetens ansvarsområde inom de närmaste 

fem åren. 

Den nationella handlingsplanens syfte har varit utgångspunkt för 

avgränsningen av miljöbedömningen, och den fokuserar på konsekvenserna för 

miljön samt människors hälsa. Miljöbedömningens detaljeringsnivå har 
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anpassats utifrån handlingsplanens syfte och bedömningarna hålls på en 

övergripande, nationell nivå. Eftersom den nationella planen inte ska ta in alla 

aspekter som eventuella enskilda prövningar behöver ta hänsyn till, avgränsas 

miljökonsekvensbeskrivningen till att fokusera på det som är relevant på 

nationell nivå. 

Den geografiska avgränsning som gjorts är att denna handlingsplan enbart 

fokuserar på Sverige. MSBs internationella verksamhet är inte med i den första 

handlingsplanen. Övriga avgränsningar som gjorts i arbetet redovisas i 

handlingsplanen. 

MSB använder sig av det underlag som finns för extrema väderhändelser till i 

slutet av seklet, ca år 2100 enligt klimatscenario RCP 8,5. MSB har bedömt att 

det inte är relevant för myndighetens arbete att analysera konsekvenser på 

kortare sikt. 

5.3 Nollalternativet 

Nollalternativet i en miljöbedömning innebär en beskrivning av den sannolika 

utvecklingen om planen inte genomförs. Nollalternativet innebär därmed en 

framtida utveckling med det klimatscenario som handlingsplanen anger, dvs 

RCP 8.5, men utan de åtgärder som handlingsplanen föreslår. Klimatscenariot 

innebär en ökad befolkningsmängd i Sverige vilket kommer att leda till fler 

nybyggnationer och infrastruktursatsningar som bla leder till mer hårdgjorda 

ytor. 

Den pågående klimatförändringen bedöms leda till högre temperaturer, 

förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser 

såsom värmeböljor, torka och skyfall. Snötäcket krymper i Sverige och en större 

del av nederbörden kommer att falla som regn istället för som snö. Men 

variationerna mellan enskilda år är och kommer fortsatt att vara stora. 

Förändringarna i Sveriges klimat liknar de förändringar som observerats på 

andra håll i världen.  

Det är svårt att i detalj bedöma hur samhället kommer att ha utvecklats till år 

2100. Andra aktörer samt andra länders klimatanpassningar kommer att 

påverka utvecklingen för Sverige och MSBs ansvarsområde. Hur klimatet 

kommer att förändras är komplext då världens ekosystem är beroende av 

varandra och inget vet vad som händer i detalj när klimatet blir varmare.  

En stor del av det förebyggande arbete som MSB redan gör har en koppling till 

klimatförändringen. Det handlar tex om översvämningskarteringar, utbildning 

av räddningstjänstpersonal och forskning. Då detta redan ingår i MSBs 

verksamhet är det en del av nollalternativet. I nollalternativet kommer MSB att 

behöva agera vid fler och kanske även mer omfattande insatser än idag. Det 

kan röra sig om insatser vid tex bränder eller andra naturolyckor. Utan en 

klimatanpassad upphandling eller riskhänsyn i förstärkningsresurser kan 

insatserna inte vara fullt funktionsdugliga, tex vid multipla naturhändelser. Ett 

framtida samhälle som inte är klimatanpassat kommer att vara mer sårbart än 
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ett samhälle som är rustat mot den förändring som pågår. Utan anpassningar 

kommer det leda till en ökad påfrestning inom MSBs ansvarsområde skydd 

mot olyckor, kris och civilt försvar. 

5.4 Handlingsplanen 

I handlingsplanen föreslås flera olika åtgärder, och de grupperas som 

myndighetsåtgärder respektive anpassningsåtgärder i enlighet med 

instruktioner från SMHI vad gäller rapporteringen till dem. 

Myndighetsåtgärder är aktiviteter där MSB har rådighet över åtgärden, medan 

anpassningsåtgärder är åtgärder som ligger utanför myndighetens rådighet. 

MSB arbetar kontinuerligt med anpassningar av uppdraget till ett förändrat 

klimat. De åtgärder som föreslås är från några av de områden där 

myndighetens arbete kan komma att direkt följa av förordningen, men utöver 

detta bedriver myndigheten ett kontinuerligt arbete med att stödja sektorn för 

att förebygga, hantera och lära. Här nedan anges åtgärderna i korthet och en 

utförligare beskrivning kan ses i handlingsplanen. 

Myndighetsåtgärder: 

De förslagna myndighetsåtgärderna grupperas samman enligt nedan: 

MSBs verksamhet bidrar redan med ett stort antal åtgärder för ett stärkt 

klimatanpassat samhälle: 

 Sammanställa bilden över pågående arbeten inom området 

 Myndighetsövergripande samverkansgrupp för stärkt klimatanpassning  

 

Statlig egendom: 

 Analys över översvämningsrisk från Kävlingeån vid MSBs skola i Revinge 

 Förstudie för analys av klimatets effekter på Radiokommunikationssystemet 

Rakel 

 

Upphandling: 

 Översyn av interna riktlinjer för upphandling 

 

Risker med ett klimatanpassat Sverige, tre olika delprojekt: 

 Taktik och teknik för räddningstjänsten 

 Översyn av förstärkningsresurser 

 Förstudie av riskbilden i ett klimatanpassat Sverige 

 

Anpassningsåtgärder: 
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MSB föreslår tre olika projekt tillsammans med Skogsstyrelsen för att 

gemensamt minska påverkan från storm, brand och erosion på samhällsviktig 

verksamhet: 

 Förstudie för ökad samverkan med Skogsstyrelsen i projekt för att minska 

risken för vegetationsbrand 

 Förstudie för ökad samverkan med Skogsstyrelsen i projekt för att reducera 

konsekvenser av storm (påverkan på samhällsviktig verksamhet) 

 Förstudie för ökad samverkan med Skogsstyrelsen i projekt för att reducera 

konsekvenserna av ras (påverkan på samhällsviktig verksamhet) 

 

5.5 Samråd  

Handlingsplanen samt miljöbedömningen har funnits ute för samråd på MSBs 

hemsida under perioden 2019-12-17-2020-01-10. 

 

6. Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensbeskrivningen för nollalternativet samt handlingsplanen inriktar 

sig på konsekvensbedömningar avseende miljö och människors hälsa på en 

nationell nivå med generella bedömningar. Konsekvenserna för miljön 

sammanställs avseende de fem olika utmaningarna enligt kapitel 3 för de två 

olika alternativen (nollalternativet samt handlingsplanen). En översiktlig 

beskrivning görs även för kumulativa effekter som kan påverka samhället för de 

två alternativen. Kumulativa effekter är något som uppstår när flera olika 

effekter samverkar med varandra, tex multipla naturhändelser. 

6.1 Nollalternativet 

6.1.1 Prioriterade klimateffekter 

Generellt görs bedömningen att för de fyra prioriterade klimateffekterna (ras, 

skred och erosion, översvämning, storm och vegetationsbrand) leder 

nollalternativet till negativa miljökonsekvenser då de bedöms öka i frekvens 

vilket kan ge negativa konsekvenser och effekter för människors hälsa, miljön 

och egendom. MSB kommer också att behöva agera vid fler och mer komplexa 

räddningsinsatser än idag; insatserna kan bestå av material och/eller med 

personal. Generellt bedöms negativa miljökonsekvenser uppstå även om 

bränder till viss del kan vara positivt för den biologiska mångfalden i skogen 

men innebär stora ekonomiska förluster för den enskilde skogsägaren. 

I nollalternativet kommer de fyra klimateffekterna att ge upphov till behov av 

fler och svårare insatser där MSB behöver agera både genom direkta insatser 

med personal eller genom att bistå med material eller kunskap. MSBs arbete 

med karteringar och analyser kommer att bli allt mer betydelsefullt för att 

kunna arbeta förebyggande och då minska konsekvenserna vid en 
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naturhändelse. Den forskning och utbildning som bedrivs inom området är 

viktiga för att förebygga eller mildra konsekvenserna vid en naturolycka. Det 

statsbidrag som MSB delar ut till kommuner har också en viktig roll. Alla de 

fyra utpekade klimateffekterna kan ge upphov till olika negativa 

miljökonsekvenser men kan i vissa fall minskas genom det förebyggande arbete 

som bla MSB bedriver. Klimatförändringarna kommer att påverka samhället 

olika i olika geografiska delar av Sverige; ras, skred och erosion, storm samt 

översvämningsproblem bedöms bli vanligare i de södra/mellersta delarna av 

Sverige medan brandrisken bedöms att öka i Östersjölandskapen (främst Öland 

och Gotland). 

 Ras, skred och erosion: När ras, skred och erosion inträffar sker i många 

fall en påverkan på vattenmiljöer genom att material hamnar i vattnet som 

då grumlar vattnet och därmed påverkas livsmiljön för många arter 

negativt. Andra känsliga natur- eller kulturmiljöer kan även påverkas 

negativt av ett ras. Skogs- eller åkermark kan påverkas direkt eller indirekt 

vid ras, skred och erosion genom att marken förstörs eller att material från 

ett skredområde når dessa marker och därmed förändras dess 

markanvändning. 

MSBs kartläggningar av ras och skredområden som görs i bebyggda 

områden är bra hjälp vid det förebyggande arbetet. Andra områden än 

bebyggda områden kommer dock att påverkas oftare när ras och skred blir 

vanligare i nollalternativet. Utbildning av räddningstjänstens personal är 

viktigt för att kunna mildra konsekvenserna av ett ras eller skred. 

 

 Översvämning: Översvämningar är till viss del en naturlig process för ett 

vattendrag men när det sker allt oftare påverkas livsmiljön i vattnet negativt 

genom att miljön inte hinner återhämta sig/stabilisera sig innan nästa 

översvämning. Åker- eller skogsmark i nära anslutning till vattendrag kan 

påverkas negativt vid en översvämning genom att markförhållanden 

förändras när stora vattenmängder svämmar över marken samt även bidra 

tilll ökat näringsläckage. 

MSBs kartläggningar av översvämningsdrabbade områden är bra hjälp vid 

det förebyggande arbetet genom att tex nybyggnation inte tillåts eller 

behöver anpassas i dessa områden (om tex inte översvämningsskydd av 

något slag byggs). Naturområden kommer dock att påverkas oftare när 

översvämningar blir vanligare då översvämningsskydd sällan byggs för 

dessa områden. 

 

 Storm: Antalet stormtillfällen bedöms inte öka i nollalternativet men 

samhället bedöms vara mer sårbart och därmed blir konsekvenserna större 

vid en framtida storm.  

Med förändrade tjäleförhållanden vintertid kommer konsekvenserna av en 

storm att bli större när skogen blir mer vindkänslig. Samhällets ökade 

elberoende kan också påverkas negativt vid en storm då delar av elnätet 
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fortfarande är luftburet.  Framkomligheten begränsas när träd faller över 

vägar och järnvägar och kan även påverka räddningsinsatser. 

Negativa miljökonsekvenser kan uppkomma dels när skog med höga 

naturvärden påverkas men även vid uttag av stormskadat virke då 

körskador kan uppkomma vid till exempel vattendrag och fornlämningar 

när arbetet inte planeras på rätt sätt. 

Skogens värde påverkas stort vid en större storm då många träd faller eller 

måste avverkas då de skadas och det tar lång tid innan skogen återhämtar 

sig. 

 

 Vegetationsbrand: För nollalternativet görs bedömningen att antalet 

dagar med förutsättning för vegetationsbränder kommer att öka vilket kan 

ge upphov till både positiva och negativa konsekvenser avseende naturmiljö. 

Bränder är en naturlig del i naturen och har en positiv konsekvens för flera 

arter som lever i skogen. Efter en brand ökar även mängden död ved i 

skogen vilket är positivt avseende biologisk mångfald. Andelen lövskog ökar 

även efter en brand, sk lövbrännor. Efter branden i Västmanland 2014 har 

man sett flera sällsynta arter i området som behöver brandskadade träd och 

nybränd skog för sin fortlevnad. Delar av det brandhärjade området har 

klassats som naturreservat för att kunna utvecklas naturligt efter branden 

vilket är positivt för naturmiljön. Bränder kan dock även ge upphov till 

negativa konsekvenser för naturmiljön genom att naturmark förstörs och 

andra arter missgynnas. 

Om släckvattnet inte samlas upp och tas om hand efter en brand kan det 

utgöra en betydande miljöbelastning. Exempelvis kan släckvattnet infiltrera 

ner i marken vid brandplatsen och nå grundvattnet, rinna ner i 

dagvattenbrunnar och nå avloppsreningsverk eller via dagvattensystem och 

ytavrinning nå olika recipienter t.ex. sjöar och vattendrag. Marken blir även 

förorenad av släckvattnets innehåll. Vid en brand där det inte finns 

hårdgjorda ytor, tex vid en skogsbrand, kan släckvattnet inte samlas upp 

utan kommer att påverka den omgivande marken negativt. 

Vid en brand förstörs skogsområden som tar väldigt lång tid att återskapa. 

Även åkermark förstörs vid en brand om tex sådden brinner upp.  

MSBs arbete med att ta fram riskbilder för brand i skog och mark är viktiga 

för att insatser ska kunna sättas in så snabbt som möjligt och därmed kunna 

minska spridningen och konsekvensen för miljön. 

 

6.1.2 Risker med ett klimatanpassat Sverige   

Det klimatanpassade samhället kan i nollalternativet innebära ett behov av 

förändrade räddningsinsatser jämfört med idag. När Sverige blir 

fossilbränslefritt kommer fordon som drivs med andra bränslen än idag  vid en 

brand behöva släckas på andra sätt än idag. Det innebär att personalen måste 

utbildas i detta men även att konsekvenserna för miljön måste belysas vid 

ändrade insatser. Samhällets beroende av el är viktigt att säkerställa vid en kris 
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eller olycka så att verksamheten kan fortsätta att bedrivas. Konsekvenserna för 

miljön i ett klimatanpassat samhälle är givetvis positiva med ett minskat 

beroende av fossila bränslen men riskerna med alternativa 

bränslen/energiproduktion behöver utredas då även dessa har en 

miljöbelastning vid spill och olyckor.  

6.1.3  Övriga åtgärder 

Den statliga egendom som MSB äger bedöms till viss del kunna påverkas 

negativt i nollalternativet.  

Övningsskolan i Revinge ligger i nära anslutning till Kävlingeån som redan idag 

har problem med översvämning. Bedömningen görs att antalet 

översvämningstillfällen kommer att öka i ett nollalternativ vilket gör att skolan 

och dess verksamhet kan påverkas negativt samt att Kävlingeån även kan 

påverkas negativt genom utsläpp från skolans dagvattendammar. Reningen 

från dammarna kan komma att påverkas negativt i ett nollalternativ när 

Kävlingeån svämmar över vilket kan leda till att orenat vatten släpps ut i ån. 

Vombsjön som är vattentäkt för flera kommuner i Skåne ligger uppströms 

skolområdet och bedöms inte påverkas av detta, men det finns andra värden 

som kan påverkas negativt.  

Rakelsystemet är oerhört viktigt att upprätthålla vid en kris eller krig och 

masterna är byggda för att klara svåra väderförhållanden. Men då masterna ägs 

av olika myndigheter/företag samt att de är byggda vid olika tillfällen är det 

möjligt att det finns en viss skillnad inom systemet där de påverkas olika i ett 

nollalternativ. 

Om inte upphandlingsrutinen anpassas till ett förändrat klimat är det stor risk 

att det material som MSB köper in för att tex använda vid insatser inte är 

anpassade på rätt sätt och därmed inte är funktionsdugliga. 

Utan den planerade samverkansgruppen kommer MSBs arbete kring ett 

förändrat klimat inte att samordnas och spridas på ett bra sätt. 

6.1.4 Kumulativa effekter  

Kumulativa effekter kan tex vara när en storm inträffar samtidigt eller i nära 

anslutning till en brand. Efter en brand i skogsmiljö är de träd som blir kvar 

mer känslig för storm då marktäcket och trädens rötter brunnit. Detta gör att 

träden har sämre fäste i marken och då lättare välter. Vid en storm samtidigt 

eller i nära anslutning till en brand leder det till en större negativ konsekvens 

då fler träd välter. Vindarna kan även leda till en större spridning av branden 

vilket gör att släckarbetet försvåras. Vid användning av mer släckvatten när 

branden sprids påverkas även miljön mer negativt genom de föroreningar som 

följer med vattnet. Även ett skyfall som ger upphov till översvämning i 

anslutning till en brand kan förvärra situationen och leda till mer negativa 

konsekvenser. En omfattande brand kan även få marken att vara mer känslig 

för erosion vid körskador. 
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En annan kumulativ effekt kan vara när det blåser kraftigt samtidigt som det är 

höga vattennivåer vid havet eller de stora insjöarna. Detta kan göra att vattnet 

når längre upp på land där fler områden översvämmas. Vattenmassorna kan 

även ge upphov till ras eller skred när markförhållandena förändras av vattnet. 

MSB bedriver redan idag forskning kring effekter av multipla naturhändelser 

på samhället, slutsatserna av detta kommer att vara användbart i ett framtida 

klimat då multipla naturhändelser bedöms inträffa mer frekvent än idag. De 

förstärkningsresurser som MSB förfogar över är inte helt anpassade till 

multipla naturhändelser vilket kan ge upphov till negativa konsekvenser vid en 

insats. 

 

6.2 Handlingsplanens åtgärder 

I handlingsplanen föreslås flera åtgärder för att anpassa MSBs verksamhet och 

uppdrag till ett förändrat klimat. Tre av åtgärderna avses utföras i samarbete 

med Skogsstyrelsen och berör vegetationsbrand, storm samt erosion i 

skogsområden kopplat till skydd av samhällsviktiga funktioner. MSB föreslår 

även i handlingsplanen att studera riskerna i ett klimatanpassat Sverige genom 

tre olika delprojekt. Två åtgärder som föreslås berör den statliga egendom som 

MSB förvaltar; övningsskolan i Revinge samt Rakel-masterna. MSB avser även 

att se över de interna riktlinjerna för upphandling samt att skapa en 

avdelningsövergripande samverkansgrupp för att stärka myndighetens 

klimatanpassning.  

De föreslagna åtgärderna är valda med hänsyn tagen till de vägledande 

principerna i den nationella strategin om hållbar utveckling, ömsesidighet, 

vetenskaplig grund, försiktighetsprincipen, integrering av anpassningsåtgärder, 

flexibilitet, hantering av osäkerhets- och riskfaktorer, tidsperspektiv och 

transparens.  

 

Nedan beskrivs kort miljökonsekvenserna av de förslagna åtgärderna.  

Konsekvenserna i övrigt kan läsas under nollalternativet då de bedömts vara 

likartade för de två alternativen. 

6.2.1 Prioriterade klimateffekter (brand, storm samt 

erosion) 

Planerade åtgärder: Förstudier för ökad samverkan med Skogsstyrelsen i 

projekt för att minska risken för vegetationsbrand, storm samt erosion för att 

reducera konsekvenser av dessa händelser 

Alla dessa åtgärder bedöms kunna minska miljökonsekvenserna då intentionen 

med åtgärderna är att minska risken att dessa klimateffekter uppkommer eller 

att minska effekten av dessa händelser på samhällsviktig verksamhet. 

6.2.2 Risker med ett klimatanpassat Sverige 

Planerad åtgärd: Risker i ett klimatanpassat Sverige.  
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De tre föreslagna delprojekten kring ett klimatanpassat samhälle bedöms vara 

viktiga för att säkerställa att de anpassningar som samhället gör pga ett 

förändrat klimat inte leder till en ökad sårbarhet som även kan leda till 

negativa konsekvenser för miljön, människors hälsa eller egendom. Åtgärderna 

kring förstärkningsresurser samt ”taktik och teknik” avser att anpassa de 

insatser som görs till ett förändrat klimat vilket bedöms leda till positiva 

miljökonsekvenser. 

6.2.3 Övriga åtgärder 

Planerade åtgärder: Analys av översvämningsrisk från Kävlingeån vid skolan i 

Revinge samt en förstudie för analys av klimatets effekter på Rakel. 

Skolans område återfinns i nära anslutning till Kävlingeån och drabbas redan 

idag av översvämningar och bedömningen görs att antalet tillfällen kommer att 

öka med ett förändrat klimat. Den planerade analysen bedöms leda till positiva 

konsekvenser för skolans verksamhet genom att rätt åtgärder kan sättas in så 

att den inte påverkas negativt vid en framtida översvämning. För Kävlingeån 

och dess omgivning kommer det även att leda till positiva konsekvenser i och 

med att åtgärderna bedöms leda till minskade utsläpp av föroreningar till ån. 

Analysen över hur klimatet kommer att påverka Rakel-systemet bedöms leda 

till att systemet blir än mer säkert vid extrema väderhändelser och därmed kan 

det säkerställas att en säker kommunikation kan upprätthållas vid kommande 

olyckor/kriser i samhället. 

Skapande av samverkansgrupp: Samverkansgruppen avser att följa upp och 

samordna det arbete som MSB gör som har en koppling till ett förändrat 

klimat. Det bedöms leda till att det arbete som görs kommer hela myndigheten 

till gagn och att eventuella ”luckor” där kunskap saknas kan täppas till. 

Upphandling: Den översyn som ska göras av de interna upphandlings-

föreskrifterna bedöms leda till att den upphandling som görs är bättre 

anpassad till ett förändrat klimat än nuvarande rutiner. 

6.2.4 Kumulativa effekter 

Multipla naturhändelser är exempel på kumulativa effekter och att utreda 

riskerna i ett klimatanpassat Sverige genom att analysera om behovet av 

förstärkningsresurser behöver ändras eller om räddningstjänsten behöver 

ändra sitt arbetssätt pga ett förändrat klimat bedöms kunna leda till positiva 

konsekvenser för miljön då de insatser som görs kan hantera detta på ett 

lämpligt sätt. 

De åtgärder som föreslås tillsammans med Skogsstyrelsen bedöms minska 

konsekvenserna då tex en storm och en skogsbrand inträffar samtidigt, vilket 

leder till positiva konsekvenser för miljön. En anpassning av skogsbeståndet till 

ett som är mer anpassat för storm och brand (dvs en ökad andel lövskog) är 

även positivt för den biologiska mångfalden. 
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7. Avstämning mot relevanta 

mål 

I det svenska miljömålsarbetet finns ett övergripande generationsmål samt 16 

olika miljömål som alla tillsammans ska vara till hjälp för miljöarbetet i 

Sverige. MSB använder sig av det underlag som finns för extrema 

väderhändelser i slutet av seklet, ca 2100, och har bedömt att det inte är 

relevant för myndighetens arbete att analysera konsekvenser på kortare sikt. 

Generationsmålet beskriver en inriktning på det långsiktiga arbetet som behövs 

för omställningen av samhället. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen 

bedöms leda till positiva konsekvenser för det övergripande generationsmålet 

genom att myndigheten gör anpassningar för sin verksamhet för att klara ett 

klimatanpassat samhälle år 2100. Åtgärderna ger även upphov till positiva 

konsekvenser för flera av miljömålen, tex begränsad klimatpåverkan, god 

bebyggd miljö och levande skogar. 

Sendai-ramverket är ett internationellt åtagande för att minska 

konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Åtgärderna i handlingsplanen 

bedöms leda till positiva konsekvenser för målsättningarna med Sendai-

ramverket genom att anpassa MSB och dess uppdrag till de risker som ett 

förändrat klimat kan leda till. Åtgärderna bedöms kunna bidra till att minska 

skador på kritisk infrastruktur. 

Några av de globala mål som beskrivs i Agenda 2030-arbetet bedöms påverkas 

positivt av de åtgärder som handlingsplanen föreslår, tex mål nummer 15 som 

handlar om ekosystem och biologisk mångfald 

 

8. Uppföljning och övervakning 

En uppföljning av de åtgärder som handlingsplanen föreslår kommer att 

genomföras. På vilket sätt det kommer att göras kommer att tas fram i början 

av 2020 i samarbete med SMHI i arbetet med förordningen.  

MSB kommer att följa upp handlingsplanen internt genom de 

uppföljningssystem som redan finns på myndigheten samt genom 

avdelningsöverskridande möten där klimatarbetet följs upp regelbundet 

(förslagsvis 4 ggr/år). 

 

 
 


