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Klimatstrategi  anpassningsåtgärder – kontaktpersoner för uppföljning av handlingsplanen 
Arbete och välfärd Karin Jordevik (OK) 
C4 Teknik, övergripande Lone Åkesson (OK) 
C4 Teknik, fastighetsteknik Anders Johansson (OK) 
MHK Katrine Svensson (OK) 
Omsorgsförvaltningen Bo Rosengren (OK) 
Räddningstjänsten Anders Pålsson (OK) 
SBK Margareta Lannér-Hagentoft (OK) 
Åhus Hamn AB Ingrid Olsson (OK)  
ABK Peter Backman  
Kristianstads Airport Lars Schrewelius (OK) 
C4 Energi Ann-Mari Rihm (OK) 
 
KLIMATANPASSNING 
 
I en underlagsrapport om klimatanpassning görs en mer ingående genomgång av det regionala och lokala scenariot. Rapporten finns 
tillgänglig på www.kristianstad.se/klimat 
 
Mål för Kristianstads kommun 

 Senast 2012 ska alla kommunala nämnder och bolag ta hänsyn till framtida klimatförändringar i sin verksamhet och planering. 
Anpassningen avser både att minska riskerna i befintlig verksamhet/bebyggelse och åtgärder vid nyanläggningar/ny planering. 

 
Åtgärder för kommunala förvaltningar och bolag  
Nedan listas de tänkbara åtgärder respektive förvaltning bör överväga framöver med hänsyn till effekter av klimatförändringarna i 
kommunen och statusen för åtgärderna. Flera åtgärder kräver en samverkan mellan olika förvaltningar och/eller med statliga instanser.  
  

http://www.kristianstad.se/klimat
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C4 TEKNIK     

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 2014-08 

Anläggning av skyddsvallar för 
Kristianstads tätort 

Pågår, klart ca 2014 Delvis statsbidrag C4 Teknik, OR 
(Offentliga 
rummet) 
Karl-Erik 
Svensson  

Projektet för att skydda staden Kristianstad mot 
översvämning pågår för fullt och beräknas med nuvarande 
tidsplan vara klart 2021. Vid prövning av detaljplan och 
byggnadslov inom översvämningsbart område ska det 
ingå riskanalys för att minimera sårbarhet som inte kan 
hanteras eller accepteras.  

Inventera vägtrummor, brohöjder, 
avvattning från vägar, 
erosionsrisker. Ombyggnad vid 
behov. Samverkan med 
Vägverket.  

Inled inom några år, 
åtgärder genomförs på 
lång sikt. Nya 
anläggningar 
dimensioneras upp 
direkt. 

Tilläggsanslag för 
inventering och för 
åtgärder utanför normalt 
underhåll. För nya 
anläggningar ingår 
kostnaden. 

C4 Teknik, 
Produktion, 
Rutger 
Swensson 

Åtgärden är inte påbörjad 

Beredskap för avstängning av 
tunnlar, låglänta vägsträckor efter 
inventering. Samverkan med 
Vägverket. 

Inled inventering inom 
några år. 

Befintligt anslag. C4 Teknik, 
Produktion,  
Rutger 
Swensson 

Beredskap finns för avstängning av Härlövsängaleden, i 
övrigt är inte åtgärden påbörjad. 

Varningssystem för skyfall. 
Samverkan med RT och SMHI. 

Inom några år. Tilläggsanslag. C4 Teknik, VA VA-avdelningen har utfört en ”skyfallsberäkning” för 
Kristianstad som visar känsliga områden vid extrem 
nederbörd och möjligheter till åtgärder. 

Inventering av samtliga 
kommunala vattentäkter med 
avseende på ökad risk för 
översvämning. 

Inom några år. Befintligt anslag C4 Teknik, VA VA-avdelningen bedömer att skyddsåtgärderna på Näsby 
fält t v är tillräckliga, men en fullständig sammanställning 
är ännu inte gjord över samtliga vattentäkter. 

Ökad kontroll och provtagning av 
långa dricksvattenledningar 
sommartid. 

Inom några år. Ingår i reviderat 
egenkontrollprogram. 

C4 Teknik, VA En ökad kontroll har införts i det nya 
provtagningsprogrammet som gäller från 2014. 

Ombyggnad av dagvattensystem 
och diken för ökad nederbörd. 
Bortkoppling av dag- och 
dränvatten från spillvattennäten. 
Samverkan med SBK. 

Inled inom några år, 
åtgärder genomförs på 
lång sikt. Nya 
anläggningar utformas 
enligt dagvattenpolicyn. 

Tilläggsanslag. C4 Teknik, VA, 
OR 
Karl-Erik 
Svensson, Siv 
Degerman 

VA: Beräkningar av dagvattenkapaciteten har utförts för 
vissa områden. Åtgärder har genomförts bland annat i 
centrala Kristianstad. Visst underlag lämnas till SBK i 
planarbetet. Projekt för att minska mängden 
tillskottsvatten till spillvattenledningar pågår. 
OR: Fördröjning av dagvattenflöde genom projektet 
Stordiket m fl 
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I övrigt sker samverkan inom C4 Teknik samt med KLK & 
SBK 

Ombyggnad/nybyggnad av VA-
ledningar med hänsyn till risken 
för skador i erosionskänslig 
mark. 

Inom några år. Befintligt anslag. C4 Teknik, VA Åtgärden är inte påbörjad 

Fortsatt utveckling av 
Grundvattenrådet för 
Kristianstadsslätten för en hållbar 
förvaltning av 
grundvattentillgångarna. 

Pågår. Bidrag från 
Vattenmyndigheten. 

C4 Teknik, VA Åtgärden pågår och är en kontinuerlig verksamhet. 

Övervakning av 
grundvattennivåer främst i 
känsliga områden där stigande 
nivåer kan medföra problem för 
bebyggelse. Samverkan med 
KLK och SBK. 

Inom några år. Inom ramen för 
exploatering eller 
tilläggsanslag. 

C4 Teknik, VA Ett övervakningssystem för det övre grundvattnets nivåer 
har etablerats för delar av Kristianstads tätort och 
Åhuskusten. 

Kontroll av järnvägsbankar i 
samverkan med Trafikverket 

Initiativ får tas av 
Trafikverket 

Trafikverket C4 Teknik, OR 
Karl-Erik 
Svensson 

Järnvägen klarar ännu så länge att hantera den sättning 
som hittills skett i Hammarslundsvallen, men kommer 
sannolikt att behöva justeras inom en tioårsperiod.  

Kontroll av om några 
kvarndammar i vattendragen kan 
medföra risk vid ras. 

Inom några år. Eventuellt statliga bidrag C4 Teknik 
 

Åtgärden avser huvudsakligen dammar i Vramsån. Privata 
dammar i vattendragen bör i först hand vara 
räddningstjänstens ansvarsområde. (Anders P) 

Genomgång av fastigheter 
förvaltade av C4 Teknik med 
avseende på hur ett ökat 
kylbehov kan tillgodoses/ 
begränsas och samtidigt hålla 
energianvändningen nere, 
särskilt fossilbaserad sådan. 
Åtgärdsprogram. Samverkan 
med berörda förvaltningar. 

Inled inom några år, 
åtgärder genomförs på 
lång sikt. 

Tilläggsanslag. 
Eventuellt statliga bidrag 

C4 Teknik, 
fastighetsteknik 

Åtgärden är inte påbörjad. C4 Teknik anser att det behövs 
en politiskt beslutad policy för komfortkyla i kommunala 
lokaler med klara riktlinjer. Policyn bör tas fram i en 
partsammansatt grupp bestående av C4 Teknik och 
övriga förvaltningar. 
Det nya rådhuset har anslutits till fjärrkyla huvudsakligen 
baserad på frikyla och biobränsle. 
Samverkan med OR: Effektiv beskuggning av fasader 
sommartid genom trädplantering 

Nya kommunala fastigheter 
byggs med hänsyn till att hålla 
kylkostnaderna nere samt att 

Inleds omedelbart. Ingår i kostnaden. C4 Teknik, 
fastighetsteknik 

Åtgärden är inte påbörjad. 



Sida 5 (11) 

klara ett fuktigare klimat med mer 
skyfall. 

Bevarande och plantering av träd 
för beskuggning och avkylning, 
främst i tätorterna. 

Inleds omedelbart. Ökat anslag C4 Teknik, OR 
Siv Degerman 

Arbete har påbörjats genom en förstudie till grönplanen. 
Grönplan planeras påbörjas hösten 2014. Avdelningen 
planerar även att ta fram en trädplan där ett fokusområde 
är klimatfrågan i tätorter. Avdelningen bevakar även 
frågan i tidiga skeden. 

Bevaka att Råbelöfkanalen samt 
Stordiket m fl diken och 
vattendrag innanför invallningen 
inte medför ökad 
översvämningsrisk.  

Inleds omedelbart. Befintligt anslag C4 Teknik,  
OR: Karl-Erik 
Svensson 
VA: 
 

Denna fråga diskuteras kontinuerligt i beredningsgruppen 
för koordineringsgrupp högvatten samt dess styrgrupp. I 
dessa ingår Räddningdtjänsten, Klk, Sbk samt C4Teknik. 
C4 Teknik yttrar sig i ansökningsärenden. 
Samverkan sker även med Länsstyrelsen 

Planering för ett ändrat 
skogsbruk på kommunal mark, t 
ex mindre gran, beredskap för 
avvattning och erosion, 
begränsning av humusläckage. 

Inleds omedelbart. Befintligt anslag. 
Eventuellt statliga bidrag 

C4 Teknik,  
PärCederholm 

Efter försäljningen av Bockeboda har kommunen ca 7 % 
gran på den återstående skogsarealen. Denna andel 
behöver inte minskas. Humusläckage vid avverkningar 
utmed vattendrag begränsas genom generella hänsyn vid 
all avverkning. Eftersom kommunens skogsbruk är 
dubbelcertifierat har vi ständigt kontroll på alla åtgärder 
genom certifieringsrevisionerna. (Pär Cederholm) 

Inventering och skyddsåtgärder 
för lågt belägna pumpstationer 

Inled inom några år, 
åtgärder genomförs på 
lång sikt. 

Befintligt anslag. 
Eventuellt statliga bidrag 

C4 Teknik, VA Vissa lågt belägna pumpstationer har skyddats. Planering 
pågår för flytt av vissa lågt belägna överföringsledningar. 
En fullständig inventering har ännu inte gjorts. 

Övervakning av 
erosionsförhållandena utmed 
Åhuskusten. 

Pågår. Tilläggsanslag. C4 Teknik, 
offentliga 
rummet 

C4 Teknik har årligen mätt bottennivåer vinkelrätt mot 
stranden enligt särskilt program. Mätningen har utförts av 
konsult. 

Åtgärder mot erosion, främst 
utmed Åhuskusten, exempelvis 
genom förstärkning av sanddyner 
och stränder med sand. 

Har inletts. Tilläggsanslag. 
Eventuellt statliga bidrag 
Delfinansiering från 
fastighetsägare? 

C4 Teknik,  
 

Ansvaret för åtgärder på grund av kusterosion ligger hos 
C4Teknik. 
Försök har tidigare gjorts i liten skala med 
skyddsåtgärder. Sandpåfyllnad vid Täppetstranden har 
varit en del av åtgärderna. 

Kontroll av Härlövsdeponin med 
avseende på ökad risk för ras, 
erosion och läckage på grund av 
ökad nederbörd, skyfall och 
högvatten. 

Inom några år. Befintligt anslag C4 Teknik, VA Avvattningen från Härlövsdeponin har byggts ut i 
samband med anläggning av tätskiktet 2011-2014. En 
delsträcka av skyddsvallen för Kristianstad är förlagd här 
och har en kärna av stålspont som skydd mot 
översvämning.  
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KRISTIANSTADS AIRPORT  Status 2014-01  

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar  

Kontrollera dimensioneringen av 
dagvattenavledning. 

Inom några år. Kristianstads Airport Kristianstads 
Airport 

Åtgärden är inte påbörjad 

Sårbarhetsanalys för skyfall och 
storm. Samverkan med 
räddningstjänsten 

Inom några år. Kristianstads Airport Kristianstads 
Airport 

Åtgärden är inte påbörjad 

 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET    Status 2014-05 

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar  

Se över alternativ kommunikation 
eller rutiner för känsliga 
verksamheter beroende av tele- 
eller elektronisk kommunikation i 
samband med elavbrott.  1) 

Inom några år. Befintligt anslag. Kommunlednings-kontoret  
(Eutv & IT) 

Ett kontinuerligt arbete pågår tillsammans med 
kommunens säkerhetsansvarige på 
räddningstjänsten. Åtgärden kan därför tas bort 
vid kommande revidering av klimatstrategin 

Se över kommunens webbplats 
inför krislägen. 

Inom några år. Befintligt anslag Kommunlednings- kontoret  Inleds när det blir aktuellt i framtiden 

Omprövning och anpassning av 
dikningsföretag där kommunen är 
medlem inför ändrade 
klimatförhållanden samt för att 
minska näringsläckaget. 

Inom några år. Befintligt anslag Kommunlednings-kontoret 
(Mex) 

Inleds när det blir aktuellt i framtiden 

Utveckling av turistnäringen inför 
nya möjligheter och problem på 
grund av ett ändrat klimat. 

Inom några år. Befintligt anslag Kommunlednings-kontoret 
C4 teknik, OR 
Agneta Persson 
Samt fler 
avdelningar/förvaltningar…. 

OR: Arbetar för att stärka varumärket 
Biorfärområde /Vattenriket genom olika insatser 
som Skyddsvallarna kring staden samt Stordiket, 
två projekt som genom funktion och utformning 
ska bidra till att skapa en destination av staden. 
Samverkan med Biosfärkontoret m fl 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN    Status 2014-05 

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar  

Se över sårbarheten i 
kommunens verksamhet inför 
ökad förekomst av stormar, 
översvämningar, ras, elavbrott, 
skyfall och andra 
väderrelaterade händelser. 

Inom några år. Befintligt anslag Räddnings-
tjänsten 

Under 2011 har det i Räddningstjänstens regi genomförts 
Risk- och sårbarhetsanalys för C4 Energi, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Omsorgen och C4 Teknik med 
inriktningen att pröva hanteringsförmågan vid storm med 
påföljande störning i elförsörjningen. 2014 har tjänsteman i 
beredskap TIB i kommunen fått förtydligad instruktion om 
agerande bl.a vid väderstörning. Detta har skrivits in i 
riktlinjerna som fastställts av kommundirektören.  

Varningssystem för värmeböljor. Inom några år. Tilläggsanslag. Räddnings-
tjänsten 

Kommunen följer sedan många år MSB:s system för 
varning/prognos för brandrisk i skog och mark. Vi har även 
tidigare deltagit i projekt för att utveckla den funktionen. I 
förekommande fall så går vi lokalt/regionalt ut med 
information/varning/eldningsförbud för att förebygga 
bränder i skog, gräs, sädesfält, mark mm. 
https://msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand-
-vegetationsbrand/Brandriskprognoser/ 
 
I SMHI:s varningssystem ingår från våren 2013 varning för 
värmebölja. Information kommer via smhi.se och direkt 
från Länsstyrelsen till kommunen när det är aktuellt. 
Kommunen ska nu lokalt tillämpa detta. 
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-
sverige/Varningar/varning_definition.html#Klass1  
Med start 2014-05-12 kommer åtgärder vid värmebölja att 
övas i kommunen under en månads tid. 

 
  

https://msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand--vegetationsbrand/Brandriskprognoser/
https://msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand--vegetationsbrand/Brandriskprognoser/
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar/varning_definition.html#Klass1
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar/varning_definition.html#Klass1
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET  

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 2014-05 

Beaktande av risken för 
översvämningar, ras, läckage 
mm i samband med tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Miljö- och 
hälsoskydds- 
kontoret 

MHK beaktar i nuläget inte risken för översvämningar, ras, 
läckage mm i samband med tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Det 
som ligger närmast till hands är att ta upp aspekterna vid 
prövning av ny verksamhet samt prioritering av åtgärder som 
gäller förorenad mark i lägen som kan komma att översvämmas. 

Planering och initiativ till 
åtgärder mot ökad erosion 
och fosforläckage på främst 
jordbruksmark. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Miljö- och 
hälsoskydds- 
kontoret 

MHK fokuserar på anläggande av våtmarker i Vinneåns 
avrinningsområde. Inom tillsynen på lantbruk kommer frågan om 
skyddszoner och anläggande av våtmarker att tas upp i samband 
med tillsynsbesök.  

Planering för ökad anläggning 
av våtmarker i anslutning till 
skogs- och jordbruksmark. 
Samverkan med C4 Teknik 
och Länsstyrelsen. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Miljö- och 
hälsoskydds- 
kontoret 

MHK fokuserar på anläggande av våtmarker i Vinneåns 
avrinningsområde. Inom tillsynen på lantbruk kommer frågan om 
skyddszoner och anläggande av våtmarker att tas upp i samband 
med tillsynsbesök.  

Rådgivning till ägare av 
enskilda vattentäkter om 
skyddsåtgärder mot 
översvämning och inläckage 
av vatten. 

Inom några år. Befintligt anslag Miljö- och 
hälsoskydds- 
kontoret 

Ej påbörjad åtgärd 

Utveckling av naturvården 
med hänsyn till en ändrad 
naturmiljö. Samverkan med 
C4 Teknik, KLK och 
Länsstyrelsen. 

Inom några år. Befintligt anslag Miljö- och 
hälsoskydds- 
kontoret 

Ej påbörjad åtgärd 

Information ges till ägare av 
enskilda avloppsanläggningar 
som riskerar att påverkas av 
höjda grundvattennivåer eller 
löper risk för återkommande 
översvämningar 

Inom några år Befintligt anslag Miljö- och 
hälsoskydds- 
kontoret 

2014: I samband med handläggning av ärenden med enskilda 
avlopp ställs generellt krav på ett visst skyddsavstånd ner till 
grundvattnet. 
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STADSBYGGNADSKONTORET  

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 2014-01  

Beakta risken för ökad 
förekomst av värmeböljor 
vid detaljplanering och 
bygglov. Liksom för 
uppvärmning bör kylning 
undvikas med direktel eller 
fossil energiförsörjning. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Stadsbyggnads-
kontoret 

Beaktas när detta är relevant inom ramen för den löpande detalj- 
och översiktsplaneringen. 

Översikts- och 
detaljplanering beaktar 
behovet av skugga, 
vegetation, ändrad 
dagvattenhantering i ett 
ändrat klimat. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Stadsbyggnads-
kontoret 

Beaktas när detta är relevant inom ramen för den löpande detalj- 
och översiktsplaneringen. 

Hänsyn tas till ökad risk för 
skyfall, fukt, erosion, skred, 
ras och sättningar i 
detaljplanering och bygglov. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Stadsbyggnads-
kontoret 

Beaktas när detta är relevant inom ramen för den löpande detalj- 
och översiktsplaneringen samt i bygglovsprövningen. 

Låglänt bebyggelse och 
infrastruktur, främst utmed 
kusten, hindras eller 
anpassas med hänsyn till 
stigande havs- och 
grundvattennivåer. 

Inled omedelbart. Befintligt anslag Stadsbyggnads-
kontoret 

Policy för kusten om restriktivitet för nybyggnation under 3 meter 
över havet. I övrigt rekommendationer enlig översiktsplanen samt 
bestämmelser i gällande detaljplan. Låglänt bebyggelse och 
infrastruktur kommer att hanteras i havsplanen där även låglänta 
markområden kommer att inkluderas, åtgärder föreslås och 
bebyggelsezoner upprättas. 

Inventering av låglänt 
bebyggelse och infrastruktur 
(främst utmed kusten) som 
kan hotas av stigande 
vattennivåer. 
Åtgärdsprogram tas fram i 
samverkan med räddnings- 
tjänsten. 

Inled inom några år  Tilläggsanslag Stadsbyggnads-
kontoret 

SBK har inlett arbetet med att initiera havs- och kustplanen med 
hav, vatten och översvämningsproblematik under 2013. Arbetet 
fortskrider under 2014- 2015. Översiktsplanen kommer att 
revideras vid antagandet av havs- och kustplanen.  
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OMSORGSFÖRVALTNINGEN  

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 2014-01 

Inventera lokaler och 
bostäder med avseende 
på risken för höga 
temperaturer vid 
värmeböljor. 
Åtgärdsprogram. 

Inom några år. Tilläggsanslag. Omsorgs-
förvaltningen 

I samband med nyproduktion av vård- och omsorgsboenden 
säkerställs att lokalerna blir ändamålsenliga, bl.a. genom 
solavskärmning. Vid tillbyggnaden av Sommarro används 
värmepumpen för frånluften till att ge kyla i 
gemensamhetsutrymmen. Även vid kommande nyproduktioner 
avser vi att tillgodose ett inomhusklimat som är avpassat för 

målgruppen.  

Upprätta beredskapsplan 
för tillfällig kylning eller flytt 
till svala lokaler för sårbara 
grupper i samband med 
värmeböljor. 

Inom några år.  Omsorgs-
förvaltningen  

Under mitten av maj – mitten av juni 2014 kommer det att 
genomföras en krisövning med utgångspunkt värmebölja. Slutsatser 
av övningen kommer att ligga till grund för omsorgsförvaltningens 
fortsatta arbete inför kommande värmeböljor 

Se över kylkedjan för 
matdistribution med 
hänsyn till högre 
temperatur och 
värmeböljor. 

Inom några år. Befintligt anslag Omsorgs-
förvaltningen 

Omsorgsförvaltningen upplever inte att det för närvarande finns 
problem med att upprätthålla kylkedjan. Varje år är det enstaka 
dagar med extrem värme, inte vid något tillfälle har vi 
uppmärksammat att det inte går att vidmakthålla kylkedjan.  

Omsorgsförvaltningen arbetar inom ramen för Risk- och katastrofberedskap med frågor som till viss del har sitt ursprung i klimatförändringar. Stormar och andra 
oväder påverkar mycket påtagligt Omsorgsförvaltningens arbete, därför finns handlingsplaner för hur vi skall agera inför och under ett oväder. F.n. pågår arbete 
med förberedelser för att kunna klara verksamheten vid vattenbrist, framöver kommer vi förmodligen att studera hur vi skall agera vid långvarig värmebölja, men 
riskerna betas av efter dels sannolikhet och dels vilka konsekvenser det medför för vårt verksamhetsområde. 

 

AB KRISTIANSTADSBYGGEN  

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 

Beakta behovet av skugga och 
kylning vid planering eller 
ombyggnad av bostadsområden, 
hus och omsorgens lokaler. 

Inled omedelbart. ABK ABK ABK har inte inlett något särskilt arbete för att anpassa 
byggnader till kommande klimatförändring ännu 
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C4 ENERGI     

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 2014-01  

Planering av utbyggnad av 
fjärrkyla i tätorter. 

Pågår. C4 Energi C4 Energi Utbyggnad pågår av distributionsnät i Kristianstad. 
Anslutningar till Galleria Boulevard och nya Rådhuset 
driftsattes hösten 2013. Diskussioner om ev. anslutning 
förs med fler intressenter. Övriga tätorter är inte aktuella. 

Transformatorstationer, 
inventering och skyddsåtgärder 

Pågår C4 Energi C4 Energi Ny transformatorstation vid Barbacka är slutbesiktigad 
och spänningssatt 50kV (ej transformatorer). Den 
beräknas vara helt i drift 2014 och avveckling påbörjas då 
av gamla Barbacka. Den nya stationen är en 
inomhusstation, mer skyddad med säkrare lokalisering.  

Ledningar för värme (och kyla) 
byggs med hänsyn till ökad risk 
för skador i erosionskänslig mark.  

Fortlöpande C4 Energi C4 Energi C4 Energi tar kontinuerligt hänsyn till de 
markförhållanden som råder på platsen och anpassar 
nedläggningen av ledningar till rådande förhållanden. 

 
 

Arbete och välfärd     

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar Status 2014-05 

Planering för ökad förekomst av 
”klimatflyktingar” 

Inom något decennium  Arbete och 
välfärd  

Som anges i åtgärden bedöms detta bli aktuellt först inom 
något decennium. Det finns i nuläget ingen särskild 
planering för eventuella klimatflyktingar inom Arbete- och 
välfärdsförvaltningen. 

 
 
 

ÅHUS HAMN    Status 2014-05 

Åtgärder Tidsperspektiv Finansiering Ansvar  

Inventera höjden för känsliga 
anläggningar med avseende på 
högvatten. 

Inom några år. Åhus hamn. Åhus hamn Åtgärden har inte påbörjats eftersom risken i nuläget 
bedöms låg. 
 

Sårbarhetsanalys för högvatten 
och storm. Samverkan med 
Räddningstjänsten. 

Inom några år. Åhus hamn Åhus hamn Åtgärden har inte påbörjats eftersom risken i nuläget 
bedöms låg. 
 

 


