
BILAGA 4 

Aktivitetsplan övriga klimatanpassningsåtgärder inom MSB 2020. 
 

1. Aktiviteter inom ras, skred och erosion som hotar samhälle, infrastruktur och företag 
 
Inriktning: MSB bedriver verksamhet såväl före som under och efter en händelse kopplat till ras, skred och erosion. Fokus ligger på att identifiera 
riskområden och vidta förebyggande åtgärder. 
 

 

Nr Aktiviteter 2020 Tidsplan Ansvarig 
Enhet/ 

Handläggare 

Samverkan 
Enhet/ 

Handläggare 

Status 
Ej uppstartat, 

Pågår, Klart 

Kommentar 

1.1 Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor 

Villkor: 1. Anslagsposten får användas för 

utbetalning av statsbidrag till kommuner 

för förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor som utförs eller avses bli 

utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de 

effekter som följer av ett förändrat klimat. 

Åtgärder som främjar utsatta områden, där 

en naturolycka kan komma att få stora 

konsekvenser och som berör flera 

kommuner, bör prioriteras. 

 

Löpande RO-SO  Pågår Anslag 2:2 Förebyggande 

åtgärder mot jordskred 

och andra naturolyckor 

(ramanslag) 

Totalt 74 850 000 kr 

disponeras av MSB år 

2020 (varav max 5,5 

miljon får användas av 

MSB för bekostande av 

uppgifter som enligt 

förordningen (2009:956) 

om översvämningsrisker 

ankommer på 

länsstyrelser.)  
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1.2 Ta fram översiktliga kartläggningar av 

markens stabilitet i bebyggda områden för 

att stödja kommuner och länsstyrelser. 

Utveckla metod för att klimatanpassa 

karteringarna samt tillgängliggöra 

karteringar via webb.  

Löpande RO-SO Samverkan 

med SGI 

Löpande Del av åtgärder som 

Bekostas av anslag 1:10. 

Återrapportering nr 5 i RB 

- MSB ska redovisa 

genomförda aktiviteter 

som har finansierats med 

medel från anslag 1:10 

Klimatanpassning. Av 

redovisningen ska också 

framgå bedömda 

effekter för samhällets 

anpassning till ett 

förändrat klimat utifrån 

genomförda aktiviteter. 

Redovisas i samband med 

ÅR.  

Medel fördelas via 

Miljöanslaget via SMHI. 

15,5 miljoner för 2020.  

 

1.3 Revidering av MSB åtgärdskalender ras och 

skred  

2020-2021 RO-SO OA-INS Ej 

påbörjat 

 

1.4 Regeringsuppdrag att i samverkan med SGI 

identifiera särskilda riskområden för ras, 

skred, erosion och översvämning som är 

klimatrelaterade. 

SGI sammanhållande 

2019-2021 RO-SO SGI Pågår Redovisas maj 2021 
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1.5 Finansiering av fyra forskningsprojekt som 

rör multipla naturhändelser. Ett av 

projekten inkluderar studier av ras- och 

skred. 

2019-2025 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/Joel 

Brask, Leif 

Sandahl, 

Barbro 

Näslund- 

Landenmark

, Anders 

Ahlström 

 

Pågår Tas även upp under  

område översvämning, 

vegetationsbrand, storm 

och klimatanpassning 

1.6 Sammanställning av riskinformation 

kopplat till riskområdet ”Ras, skred, 

slamströmmar och erosion”. Syftar till att 

utgöra underlag till rapportering till EU 

(civilskyddslagstiftningen) och till nationell 

risk- och förmågebedömning (NRFB). Görs 

utifrån ett frågebatteri av sakkunnig på RO-

SO (alternativt av SGI).  

2019-2020 (men 

även löpande 

därefter) 

KC-SA/Jim 

Kronhamn + RO-

SO/Ej utsedd 

 Pågår  

1.7 Insatsmetodik för ras-, skred- och 

slamströmsolyckor  

Utbildningen syftar till att ge deltagarna 

förutsättningar att utveckla kunskaper, 

färdigheter och kompetens inom 

insatsmetodik för säker hantering av ras-, 

skred- och slamströmsolyckor. 

12-14 maj RO-SA-SU   Kursen genomförs under 

2020 för första gången 

som en del i MSBs 

utbildningsutbud. 

 

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/insatsmetodik-for-ras--skred--och-slamstromsolyckor/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/insatsmetodik-for-ras--skred--och-slamstromsolyckor/
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2. Aktiviteter inom översvämning som hotar samhällen, infrastruktur och företag 
 
Inriktning: MSB bedriver verksamhet såväl före som under och efter en händelse kopplat till översvämning. Fokus ligger på att identifiera riskområden och 
vidta förebyggande åtgärder samt bidra till förmåga att hantera händelsen. 

 

Nr Aktiviteter 2020 Tidsplan Ansvarig 
Enhet/ 

Handläggare 

Samverkan 
Enhet/ 

Handläggare 

Status 
Ej uppstartat, 

Pågår, Klart 

Kommentar 

2.1 Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor 

Villkor: 1. Anslagsposten får användas för 

utbetalning av statsbidrag till kommuner 

för förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor som utförs eller avses bli 

utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de 

effekter som följer av ett förändrat klimat. 

Åtgärder som främjar utsatta områden, där 

en naturolycka kan komma att få stora 

konsekvenser och som berör flera 

kommuner, bör prioriteras. 

 

Löpande RO-SO  Pågår Anslag 2:2 Förebyggande 

åtgärd mot jordskred och 

andra naturolyckor 

(ramanslag) 

Totalt 74 850 000 kr 

disponeras av MSB år 

2020 (varav max 5,5 

miljon får användas av 

MSB för bekostande av 

uppgifter som enligt 

förordningen (2009:956) 

om översvämningsrisker 

ankommer på 

länsstyrelser.)  

 

2.2 Genomföra översiktliga 

översvämningskarteringar, förvalta dem, 

tillgängliggöra underlaget som 

beslutsunderlag för bla kommuner och 

länsstyrelser 

Löpande RO-SO KC-GS (GIS) Pågår Anslag 1:10, se ovan 

2.3 Arbete enligt förordningen om 

översvämningsrisker och EU 

Löpande RO-SO KC-GS (GIS) Pågår  
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översvämningsdirektiv inkl revidering av 

vägledningen för länsstyrelsernas 

riskhanteringsplaner (2020) 

2.4 Regeringsuppdrag att i samverkan med SGI 

identifiera särskilda riskområden för ras, 

skred, erosion och översvämning som är 

klimatrelaterade. 

SGI sammanhållande 

2019-2021 RO-SO    

2.5 Finansiering av fyra forskningsprojekt som 

rör multipla naturhändelser.  

2019-2025 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/Joel 

Brask, Leif 

Sandahl, 

Barbro 

Näslund- 

Landenmark

, Anders 

Ahlström 

 

Pågår Tas även upp under  

område vegetationsbrand, 

storm och 

klimatanpassning 

2.6 Finansiering av två forskningsprojekt som 

rör klimatanpassning 

2015-2020 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-

SO/Cecilia 

Alfredsson, 

Barbro 

Näslund 

Landenmark 

Pågår Tas även upp under  

område översvämning, 

klimatanpassning och 

övriga utmaningar 

2.7 Finansiering av 2 postdoc-projekt om 

naturhändelser 

2018-2020 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/ 

Barbro 

Näslund 

Pågår  
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Landenmark 

KC-GS/ 

Ann-

Charlotte 

Nylén 

2.8 Sammanställning av riskinformation 

kopplat till riskområdet ”Översvämning”. 

Syftar till att utgöra underlag till 

rapportering till EU 

(civilskyddslagstiftningen) och till nationell 

risk- och förmågebedömning (NRFB). Görs 

utifrån ett frågebatteri av sakkunnig på RO-

SO.  

2019-2020 (men 

även löpande 

därefter) 

KC-SA/Jim 

Kronhamn + RO-

SO/Barbro Näslund 

Landenmark/Kester 

Gibson 

 Pågår  
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3. Aktiviteter inom storm 
 
Inriktning: MSB bedriver verksamhet såväl före som under och efter en händelse kopplat till storm. Fokus ligger på att identifiera riskområden och vidta 
förebyggande åtgärder. 
 

Nr Aktiviteter 2020 Tidsplan Ansvarig 
Enhet/ 

Handläggare 

Samverkan 
Enhet/ 

Handläggare 

Status 
Ej uppstartat, 

Pågår, Klart 

Kommentar 

3.1 Utveckla händelsescenarier som beskriver 
naturolyckor för storm, skred och 
skogsbrand 

 

2020 RO-SO  Pågår Åtgärd inom aktivitetsplan 
2020 för nationell 
arbetsgrupp naturolyckor. 

3.2 Finansiering av fyra forskningsprojekt som 

rör multipla naturhändelser.  

2019-2025 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/Joel 

Brask, Leif 

Sandahl, 

Barbro 

Näslund- 

Landenmark

, Anders 

Ahlström 

 

Pågår Tas även upp under  

område vegetationsbrand, 

storm och 

klimatanpassning 

3.3 Sammanställning av riskinformation 

kopplat till riskområdet ”Extrem vind”. 

Syftar till att utgöra underlag till 

rapportering till EU 

(civilskyddslagstiftningen) och till nationell 

risk- och förmågebedömning (NRFB). Görs 

utifrån ett frågebatteri av sakkunnig på RO-

SO. 

2019-2020 (men 

även löpande 

därefter) 

KC-SA/Jim 

Kronhamn + RO-

SO/Cecilia 

Alfredsson 

 Pågår  
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4. Aktiviteter inom vegetationsbrand 

Inriktning: MSB bedriver verksamhet såväl före som under och efter en brand. Fokus ligger på att identifiera riskområden och vidta förebyggande åtgärder 
samt bidra till förmåga att hantera händelsen. 
 

Nr Aktiviteter 2020 Tidsplan Ansvarig 
Enhet/ 

Handläggare 

Samverkan 
Enhet/ 

Handläggare 

Status 
Ej uppstartat, 

Pågår, Klart 

Kommentar 

4.1 Förvaltning av brandriskprognossystem Löpande RO-SO SMHI Pågår  

4.2 Utveckling och förvaltning av appen 

"brandrisk ute" 

Löpande RO-SO VS-IT Pågår  

4.3 Årlig nordisk skogsbrandkonferens     Enligt GD-uppdrag från 

nordiskt GD-möte. Har 

varit uppehåll sedan 2014 

men kommer att 

återupptas. 

4.4 Revidering av broschyr "Eldning & 

allemansrätt" 

 

2020 RO-SO Naturvårdsv

erket 

Ej 

påbörjat 

 

4.5 Inriktning, uppföljning, bidrag och 

utveckling av skogsbrandsbevakning med 

flyg via länsstyrelserna 

Löpande RO-SO  Pågår  

4.6 2:4-projekt om 3 år för utveckling av 

brandriskprognossystemet (C-leverans 

inom MSB) 

2020 -Utveckling av brandriskmodeller och 

beslutsstödsportal för brand i vegetation 

med prognostjänst i ökad upplösning i tid 

    Finns även med som 

satsning i MSB 

handlingsplan för stöd till 

kommunal 

räddningstjänst 
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och rum 

2021 - Fortsatt utveckling samt leverans av 

beslutsstödsportalen med fler funktioner 

för prognossystemet för brandrisk skog och 

mark 

4.7 2:4-projekt för utveckling inom 

skogsbrandområdet 

Delprojekt 1. Förstudie som syftar till att 

öka förmågan att upptäcka bränder genom 

att undersöka olika detekterings och 

övervakningsmodeller och anpassa resultat 

till ett förändrat klimat och förändrad 

riskbild.  

Delprojekt 2. Öka förmågan till analys och 

effekter av bränder i vegetation 

Delprojekt 3. Ta fram förbättrade och mer 

anpassade produkter/beslutsstödsystem 

som kan användas som 

riskhanteringsunderlag och 

beslutsstödstillämpningar 

 

     

4.8 Utveckla händelsescenarier som beskriver 
naturolyckor för storm, skred och 
skogsbrand 

 

2020 RO-SO  Pågår Åtgärd inom 

aktivitetsplan 2020 för 

nationell arbetsgrupp 

naturolyckor. 
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4.9 Finansiering av fyra forskningsprojekt som 

rör multipla naturhändelser.  

2019-2025 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/Joel 

Brask, Leif 

Sandahl, 

Barbro 

Näslund- 

Landenmark

, Anders 

Ahlström 

 

Pågår Tas även upp som 

aktivitet under område 

översvämning, storm, 

klimatanpassning 

4.10 Finansiering av postdoc-projekt som rör 

utveckling av simuleringsplattform för 

storskalig utrymning vid skogsbrand 

2019-2021 KC-FU/Susannah 

Sigurdsson 

RO-SO/Leif 

Sandahl 

Pågår  

4.11 Sammanställning av riskinformation 

kopplat till riskområdet ”Skogs- och 

vegetationsbrand”. Syftar till att utgöra 

underlag till rapportering till EU 

(civilskyddslagstiftningen) och till nationell 

risk- och förmågebedömning (NRFB). Görs 

utifrån ett frågebatteri av sakkunnig på RO-

SO.  

2019-2020 (men 

även löpande 

därefter) 

KC-SA/Jim 

Kronhamn + RO-

SO/Leif Sandahl 

 Pågår  
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5. Aktiviteter inom ett klimatanpassat samhälle 

Inriktning: MSB ska möta utmaningen av omställning till ett förändrat klimat på så sätt att vi har kunskap om hur omställningen påverkar samhällets 
riskbild. En förändrad riskbild innebär bland annat förskjutning av risker mellan produktions och distributionspunkter, förskjutning av risker längs våra 
transportleder samt behov av anpassning av teknik och taktik vid räddningsinsatser. 
 

Nr Aktiviteter 2020 Tidsplan Ansvarig 
Enhet/ 

Handläggare 

Samverkan 
Enhet/ 

Handläggare 

Status 
Ej uppstartat, 

Pågår, Klart 

Kommentar 

5.1 Naturolycks- och 

klimatanpassningskonferens för kommunal 

räddningstjänst  

 

Höst 2020 RO-SO RO-SK, KC-

GS 

Planering 

påbörjad 

Koppling till Rådet för 

räddningstjänst och enligt 

MSBs handlingsplan för 

stöd till kommunal 

räddningstjänst 

5.2 Revidering av Sveriges strategi för 

oljeskadeskydd (Nationell riskbild och 

handlingsplan). Koppling till 

Scenarioanalys oljeutsläpp till havs som 

görs i samverkan med KC och NSO 

(nationell samverkansgrupp 

oljeskadeskydd) som MSB samordnar. 

 

2020-2021 RO-SO OA-INS Påbörjat Bla kopplat till ny riskbild 

pga nya bränslen som 

transporteras och större 

andel transporter till sjöss. 

5.3 Nationell konferens oljeskadeskydd 2020  

 

Nov 2020 RO-SO  Pågår Arrangeras årligen i 

samverkan med andra 

myndigheter i NSO med 

roterande värdskap 

5.4 Utvecklingsprojekt - Studera samhällets 

kostnader för naturolyckor, både direkta 

och indirekta kostnader kopplat till olyckor 

och kostnader för förebyggande åtgärder 

2020-2021 RO-SO RO-SK Ej påbörjat 2:4-projekt som delvis hör 

samman med RU att 

identifiera särskilda 

riskområden 
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och jämföra olika beräkningsmodeller. 

 

5.5 Samverka med Boverket i 

regeringsuppdraget att samordna det 

nationella klimatanpassningsarbetet för 

den bebyggda miljön. 

Från 2018 GD och RO-SO  Pågår Boverket har uppdraget 

och ska samverka med 

SGI, SMHI, MSB och 

länsstyrelserna 

5.6 Fastighetsägares ansvar före, under och 

efter en naturhändelse. 

2020 RO-SO   Åtgärd inom aktivitetsplan 

2020 för nationell 

arbetsgrupp naturolyckor. 

 

5.7 Utveckla händelsescenarier som beskriver 
naturolyckor för storm, skred och 
skogsbrand 

 

2020 RO-SO  Pågår Åtgärd inom aktivitetsplan 

2020 för nationell 

arbetsgrupp naturolyckor. 

5.8 Finansiering av fyra forskningsprojekt som 

rör multipla naturhändelser.  

2019-2025 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/Joel 

Brask, Leif 

Sandahl, 

Barbro 

Näslund- 

Landenmark

, Anders 

Ahlström 

 

Pågår Tas även upp som aktivitet 

under område 

översvämning, 

vegetationsbrand och 

storm 

5.9 Finansiering av två forskningsprojekt som 

rör klimatanpassning 

2015-2020 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-

SO/Cecilia 

Alfredsson, 

Pågår Tas även upp som aktivitet 

under område 

översvämning 
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Barbro 

Näslund 

Landenmark 

5.10 Framtagningsarbete följt av 

implementering av ”Långsiktigt 

förmågeutveckling” (LFU). Arbetet kopplar 

an till totalförsvarsplaneringen och har en 

långsiktig tidshorisont (tar sikte på år 

2045). Syftar till att beskriva 

samhällsutveckling och förändrad riskbild.  

2019-2027 KC-SA/Jim 

Kronhamn 

 Pågår Tidplanen är uppdelad 

med anhalter juni 2020, 

kv1 2023 och slutligen kv1 

2027. Ansatsen innebär 

att klimatanpassning 

rimligen är en delmängd 

som kommer att beaktas. 
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6. Aktiviteter som möter övriga utmaningar utpekade i den nationella strategin för 
klimatanpassning 

 
Utpekade utmaningar är:  

 Höga temperaturer,  

 Brist i vattenförsörjningen,  

 Effekter som påverkar en hållbar utveckling,  

 Påverkan på livsmedelsproduktion och handel,  

 Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar samt invasiva arter  

 Risker kopplat till migration och finansiella risker 

 
Nr Aktiviteter 2020 Tidsplan Ansvarig 

Enhet/ 
Handläggare 

Samverkan 
Enhet/ 
Handläggare 

Status 
Ej uppstartat, 
Pågår, Klart 

Kommentar 

6.1 Finansiering av fyra forskningsprojekt som 

rör multipla naturhändelser.  

2019-2025 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-SO/Joel 

Brask, Leif 

Sandahl, 

Barbro 

Näslund- 

Landenmark

, Anders 

Ahlström 

 

Pågår Tas även upp som 

aktivitet inom område 

översvämning, storm, 

vegetationsbrand och 

klimatanpassning 

6.2 Finansiering av två forskningsprojekt som 

rör klimatanpassning 

2015-2020 KC-FU/Ulrika 

Postgård 

RO-

SO/Cecilia 

Alfredsson, 

Barbro 

Näslund 

Landenmark 

Pågår Tas även upp som 

aktivitet inom område 

översvämning och 

klimatanpassning 

6.3 Sammanställning av riskinformation 2019-2020 (men KC-SA/Jim Flertalet Pågår  
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kopplat till riskområdena ”Extrem värme”, 

”Torka och vattenbrist”, ”Växtskadegörare”, 

”Smittsamma sjukdomar” och ” 

Okontrollerade förflyttningar av 

människor”. Syftar till att utgöra underlag 

till rapportering till EU 

(civilskyddslagstiftningen) och till nationell 

risk- och förmågebedömning (NRFB). Görs 

utifrån ett frågebatteri av olika sakkunniga. 

även löpande 

därefter) 

Kronhamn/Linnea 

Arnevall/Fredrik 

Lundgren 

medarbetare 

på MSB, 

men även på 

andra 

myndigheter

. 

6.4 Stöd till aktörer i arbetet med 

kontinuitetshantering (utbildning, 

vidareutveckling av verktygslåda samt 

kommunikationsinsats) 

2020 KC-PF, Ida 

Kullgren, Alexandra 

Grundel och Jan-

Olof Olsson 

KC-KOMM, 

KC-IB, KC-

ST 

Pågår Kontinuitetshantering 

handlar om att planera för 

att kunna upprätthålla 

verksamhet och processer 

för att skapa en nödvändig 

förmåga till funktionalitet, 

oavsett händelse. 

6.5 Stöd till aktörer i arbete med samhällsviktig 

verksamhet (identifiering samt utbildning) 

samt identifiering av nationellt 

samhällsviktig verksamhet 

2020 KC-PF, Ida 

Kullgren, Alexandra 

Grundel, Omar 

Harrami, Jan-Olof 

Olsson 

KC-IB, KC-

SA 

Pågår  

6.6 Nordiskt samarbete försörjningsberedskap: 

Critical Nordic Flows 

2020, Q1 KC-PF, Omar 

Harrami 

 Pågår Kritiska nordiska 

försörjningsflöden på sex 

områden varav livsmedel 

är ett av områdena 

 


