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Sammanfattning  

SMHIs yttrande fokuserar på behovet av att tydligare lyfta fram klimatanpassnings-

aspekten genom att:  

 

 Stärka kopplingen till regeringens vision att anta en nationell strategi för 

klimatanpassning och en ny politik för arkitektur, form och design. 

 

 Säkerställa att klimatanpassningsaspekten, där det är relevant, inkluderas i 

riktlinjer för upphandling av arkitektur, form och design.  

 

Stärkt koppling till regeringens vision att anta en nationell strategi för 

klimatanpassning  

 

Regeringen har nyligen aviserat en nationell strategi för klimatanpassning. 

Regeringens vision är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, som 

aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata 

möjligheter. 

 

Betänkandet av Gestaltad livsmiljö lyfter fram att miljöforskning och även klimatets 

faktiska förändringar har gjort oss mer medvetna om naturens villkor och begräns-

ningar och att utvecklingen måste ske på ett hållbart sätt. Vad det gäller klimat-

aspekten fokuserar utredningen på miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. SMHI 

skulle gärna se ett tydligare fokus på hur även anpassning till klimatförändringar vävs 

in i ny politik för arkitektur, form och design.  
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Klimatförändringar innebär en utmaning för såväl ny, som för befintlig arkitektur och 

design. Detta gäller bland annat ökad sårbarhet för översvämningar, ras, skred och 

erosion. Även exponering för värme, såväl som för mögel och skadeinsekter kommer 

att öka. Arkitektur och design kan även i ett landskapsperspektiv minska exponeringen 

för extrema klimatförhållanden.  

 

SMHI anser att nya nationella mål för gestaltad livsmiljö tydligt ska inkludera hur 

utmaningar kopplade till ett klimat i förändring ska mötas.   

 

Säkerställa att klimatanpassningsaspekten inkluderas i kvalitetspolicy för 

upphandling av arkitektur, form och design   

 

Utredningen föreslår att upphandlingsmyndigheten i samverkan med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) bör ta fram en kvalitetspolicy för kommunerna, för 

upphandling av arkitektur, form och design.  

 

SMHI samtycker till detta förslag och anser att detta även bör innefatta att ta fram 

kriterier för möjligheten till att, där det är relevant, ställa krav på klimatanpassning vid 

upphandling av arkitektur, form och design.  

 

Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende som beretts av  

Lotta Andersson. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga 

handläggningen.  

 

 

Rolf Brennerfelt 

Generaldirektör 
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