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Klimatsäkring
» Handlar om att motverka 

klimatförändringarna och 
deras effekter
» Ersätta fossilbaserade 

lösningar
» Hållbar markanvändning
» Hantera risker

» Angeläget eftersom att vänta 
och se ger inga fördelar. 
» I linje med andra mål



Skånes plats i världen

»Klimatuppvärmningen
» Två eller fyra grader?

»Klimatpolitiska landskapet 
har flera skikt
» Globalt klimatavtal
» EU:s mål och medel
» Sveriges mål och medel
» Regionala 
» Lokala mål och medel

»Individer, företag



”Väl under två grader”

• Omöjligt
• Närtill omöjligt
• Mycket svårt
• Stor utmaning

2ºC



Skåne i två eller fyra grader

»Tvågradersvärlden
» Skåne minskar sina utsläpp 

och anpassar sig
» Globala avtal skapar en 

spelplan för klimatåtgärder

»Fyragradersvärlden
» Skåne minskar sina utsläpp 

och anpassar sig
» Världen går i otaktKlyftor

Foto: Johan Persson
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Sikta på två, var beredd på fyra

»Nollställ utsläppen
»Klimatanpassning
»Robusta beslut som 

håller för olika 
utvecklingar

» Energi- och transportsektorn
» Bebyggelse osv.
» Biologisk mångfald, 

naturvård
» Jordbruk, skogsbruk
» Dagvatten, dricksvatten
» Turism
» Hälsa
» Kulturmiljön
» …



Kusten och livet längs den påverkas

Klimatsäkrat Skåne, 2015



Vår framtida kust?

landskrona.se (DHI)



trafik, boende, jordbruk, bioenergi, naturvård, …

Urban planering, landskapsplanering 



Utmaningar och möjligheter (ett urval)

»Ökad mobilitet och 
trafikarbete 

»Ökad eller fortsatt 
hög konsumtion

»Nybyggnation och 
exploatering vs. 
grönstruktur och 
strandskydd

»Framtida 
försäkringsskydd

»Fokus på 
tillgänglighet 

»Normförändring, …                

»Förtäta, förbinda, 
blanda, multi-
funktionella 
grönstrukturer. 
Försvar/attack/reträtt

»Klimatanpassning



Hur formas framtiden?

»Successiva 
förändringar

»Omvandlingar



Svåra (?) frågor

»Väl under två grader?
»En till fråga?
»Vem ansvarar?
»Vem ska bekosta?
»Vad säger staten?
»Kan det inte vänta?
»Bilen och biffen då?



Finns god anledning till att agera!

»Skåne en del av problemet och av lösningen
»God affärsmässighet, synergier, ökar 

hållbarheten
» Nya idéer, produkter och lösningar, främjar regionens 

attraktionskraft för människor och investeringar
» Främjar god hälsa och god bebyggd miljö, 

energisäkerhet, naturvärden, kulturvärden 

»Vem agerar om inte vi? Har vi ett val?



Framtiden är inte vald än. 
Men viktiga val görs hela tiden

»Ditt nästa beslut ger 
förutsättningar till 
framtida beslut
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