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Över hela världen pågår arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser 

med målet att förhindra katastrofala klimatförändringar. Men pågående 

och tidigare utsläpp gör att vi inte helt kommer att kunna undvika 

negativa konsekvenser av klimatförändringarna.  

 

De förändringar i klimatsystemet som nu sker är unika genom att de både 

sker så snabbt och väntas få långtgående konsekvenser för samhället. 

Både mänskliga och naturliga system är sårbara inför sådana rubbningar 

som förväntas ge upphov till negativa sociala, ekonomiska, hälsomässiga 

såväl som ekologiska konsekvenser. Klimatförändringarnas hastighet gör 

att både naturen och samhällen får svårt att hinna anpassa sig. 

 

Länsstyrelsen i Östergötland håller just nu på att ta fram en regional 

klimatanpassningsplan som ska redovisas till regeringen i sommar. 

Planen, som innehåller kartläggning och sårbarhetsbedömning av risker 

och  förslag till åtgärder är tänkt att  vara ett underlag för fortsatt arbete 

inom varje kommun.  

 

En möjlighet för  att få en bättre överblick i vad Linköping gör i frågan är 

att ta fram en lokal klimatanpassningsplan med utgångspunkt i den 

regionala. Kommunen bör sammanställa åtgärder och ta ett 

helhetsperspektiv av frågan.  Planen ska beskriva hur effekter av 

pågående klimatförändringar påverkar och kommer att påverka vår 

kommun i framtiden. Alla samhällssektorer kommer nämligen att 

beröras:: bebyggelse, infrastruktur, natur/miljö, dricksvatten, jord- och 

skogsbruk och människors hälsa. Planen ska också föreslå åtgärder för att 

minimera kostnaderna för alla dessa risker. 

 

Dagvattenhantering är ett område som är speciellt sårbart inför 

klimateffekter såsom vanligare och mer intensiva skyfall, stigande 

havsvattennivåer och översvämningar i närliggande vattendrag. 

Kostnader av icke fungerande eller underdimensionerade 



 

dagvattensystem medför redan stora kostnader i Norden. Dessa kostnader 

förväntas bli större i framtiden. I klimatanpassningsplanen måste därför 

åtgärder för att göra dagvattenhanteringen mer robust särskilt beaktas.  

 

Vi vill därför att: 

 

 

 Linköpings kommun tar fram en klimatanpassningsplan som 

identifierar klimatrelaterade risker för kommunen och föreslår 

åtgärder för att minimera kostnaderna för dessa. 

 

  identifiering av klimatrisker och anpassningsåtgärder för 

dagvattenhanteringen prioriteras 
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