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Program
15.00 Välkommen till Bygg kompetens
Moderator: Camilla Byström, InfraSweden2030 

Dagens tema: Resiliens för en värld i förändring

• Bygg översvämningsanpassat
Niklas Blomqvist, NCC

• Stadsträd – Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen
Greger Lindeberg, Geografiska informationsbyrån

• Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida 
infrastruktur
Ivar Björnsson, LTH

• Vad betyder resultaten för sektorn? Kommentar från sakkunnig
Lars Marklund, Programchef, Mistra InfraMaint

16.00 Mötet avslutas
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Utifrån ett entreprenörsperspektiv ge handledning om hur
översvämningsfrågor kan hanteras i byggprocessen med
avseende på skyfall, höga flöden i vattendrag och höga
vattennivåer i havet.

SBUF Projekt – Översvämningsanpassat byggande
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SBUF Rapport - Målsättning
Introduktion översvämningsproblematik i byggprocessen

Skapa förståelse för områdets komplexitet – visa på befintlig kunskap

Ingenjörsmässig approach anpassningsåtgärder

”For dummies” - branschverksamma utan förkunskap i översvämningsfrågor

Anpassning för enskilt bygg- och anläggningsprojekt
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Rapporten

Vägledning kring
översvämningsrisk

Anpassningsåtgärder
vid översvämning

Inverkan på
hållbarhetsbedömning

Fallstudie Lindholmen

Praktiskt exempel

Anpassnings strategier
Åtgärdsinventering
Checklistor för åtgärdsval

Certifieringssystem
CEEQUAL och BREEAM

Risker, skador, kostnader, byggnormer,
byggprocessen, försäkring

Hantering av översvämningsrisker

Anpassning

Fallstudie översvämningsanpassning

Inverkan på hållbarhetsbedömning av
översvämningsanpassat byggande

Kunskapsinventering
översvämningsproblematik

Entreprenörens roll
Arbetsgång för
anpassningsåtgärder
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Övergripande problembild

Mer
regn Ökade flöden i

vattendrag

Stigande
havsnivåer

Systemperspektiv!

Mer vatten på mindre yta
Förtätning/Exploatering

Stigande
grundvatten
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Systemperspektiv - risktransferering

Intressekonflikter – kostnader – ansvar
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Systemperspektiv – skala – rådighet

Detaljplan

Fastighet
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Aspekter i fastighetsskala
Vallar – förbud
markavvattning

Förhöjd grundläggning
tillgänglighetsproblem

Avskärmning skyfallshantering
Ökad risk grannfastighet

Grundvattenavskiljande
Högvattenskydd - dämningsproblematik

Byggande i vattenområde
- miljödom

Barriäreffekter och
Stadsbyggnadskvalitet?

Anpassningsåtgärder – estetik?

Ökade byggkostnader –
minskad vinst – högre hyra
Vem betalar?

Tillstånd – rådighet –
domstolsprocess - tid

Underhåll skyddsåtgärder
– ansvar?
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Val av anpassningsstrategi

1:Bygg på säker plats / nivå

2: Hindra vatten från att nå byggnad via avskärmning

3: Anpassningsåtgärder på fastighetsnivå
• Torr lösning – åtgärder stänga ute vattnet på fastighet
• Våt lösning – översvämningsanpassade material

Styrande parametrar
 Översvämningsdjup
 Vattenegenskaper
 Översvämningsförlopp
 Varaktighet
 Vad som ska skyddas

Vilket utrymme ger
planbestämmelser?
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Slutsatser
Tekniskt komplext
Teknikområde Stor internationell

kunskap
Saknas
byggnadstraditioner
i Sverige

Åtgärder och Svenska
byggnormer ?

Certifieringsystem
av produkter

Bygga billigt
- Vem betalar ?

Drivkrafter för
Anpassning?

Sense of urgency?

Intressekonflikter

Politisk fråga!

Mer fokus på ”Hur”
i planering

Lagar och regler

Entreprenörens roll



10

Min önskelista

 Återupprätta ingenjörens status i stadsplaneringsprocessen

 I tidigt skede bidra med tekniska planeringsförutsättningar – prislapp för teknisk försörjning

 På kommunal nivå – en huvudman för översvämningsskydd

 På statlig nivå – ny myndighet klimatanpassning

 Reformera en hopplös vatten- och miljölagstiftning
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De långsamma förloppen försvårar
omställningsarbetet men ger också möjlighet till
gradvis anpassning – människan är fantastisk

på anpassning när viljan finns



Stadsträd – synliggörande av grön 
infrastruktur i stadsplaneringen
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ett verktyg för inventering, analys och förvaltning av stadens träd



Stadsträd – webbapplikation

www.stadstrad.se
https://info.stadstrad.se
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Stadsträd idag

http://www.stadstrad.se/
https://info.stadstrad.se/


Stadsträd och resiliens
Träden är en del av den Gröna 
infrastrukturen (GI)  i staden

GI => Ekosystemtjänster (EST)

EST som bidrar till stadens resiliens
mot t.ex.

• Skyfallsöversvämningar, retention av 
dagvatten

• Värmeböljor – Urbana värmeöar
• Luftföroreningar
• Minskad biodiversitet



Funktioner i Stadsträd.se

• Habitatnätverk 
(Biodiversitet)

• Estimera reglerande EST
• Scenarioverktyg
• iTree- mallar



Kort demo



Roadmap Stadsträd
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Höst 2018-
Vår 2019 
•Utveckling av 
Stadsträd

•Ver 1.0 i juni-
2019

•Erbjudande till 
kommuner

Höst 2019
•Säljinsatser - ett 10-
tal kommuner 
tillkommer

•Boverkets konferens 
mm

•Utveckling, fixar 

Vår 2020
•Totalt 17 kommuner i 
Stadsträd

Höst 2020 – Vår 
2021 
Smart Built
•Scenarioverktyg
•Skattning EST
•Utbildning grön 
infrastruktur/EST

•Crowd-sourcing
kampanjer

2021 – framåt
•Nationellt verktyg 
• Internationell spridning
•Inventering träd
•Scenarioanalyser
•Grön infrastruktur och 
EST – planering, 
kunskap

•Uppföljning lokalt -
nationellt

Kommuner, användare:
Sollentuna, Östersund, Örebro, 
Norrköping, Ängelholm, Värmdö



Klimatförändringars påverkan på säkerhet och 
funktion hos befintlig och framtida infrastruktur
IVAR BJÖRNSSON & AMRO NASR, LUNDS UNIVERSITET



Climate change impacts to infrastructure

• Well-functioning and resilient infrastructure 
critical, especially in times of crises and natural 
disaster

– Evolving risk of climate change further 
highlights  this need!

• What climate change related risks are relevant 
and how can our infrastructure be 
adapted/designed with this in mind?



Overview of PhD project

Risk identification and ranking

Quantitative assessment of critical risks

Review of adaptation strategies
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Financing:



Results – risk identification & ranking

Identified risks

Scope 
identification Hazard Exposure Vulnerability Consequences Relative 

importance

Level I ranking Level II ranking

Which 
exposures are  
of interest?
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br
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What is the 
possible 
exposure 
increase 

under Ho and 
Hp? (Io,Ip?)

What is the 
strength of 
evidence 

supporting 
each 

exposure? 
(Eo,Ep?)

Select a 
reference 

period

Which 
exposures are 

possible?

Select a high and 
a low emissions 
scenarios and get 

Ho, Hp.

What is the 
vulnerability of 

the different 
bridges towards 
each exposure? 

(Vo,Vp?)

Considering the 
properties of the 

different 
exposures, what 
are their possible 
consequences? 

(Co,Cp?)
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What is the 
relative 

importance of 
each bridge 

compared to the 
other bridges? 
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Prioritization

Answers two questions:

1. For a specific bridge, which climate change 
impact to prioritize?

2. For potential climate change impacts, which 
bridge to prioritize?



Results – quantitative assessment of some risks

• Using climate change 
projections to quantify 
climate change impacts

– Concrete creep
– Decay of timber
– Thermal loads for 

bridges (expansion)



Results – adaptation techniques

)()()()( DCHEDPHEPHPR ⋅⋅⋅= 

scription Hazard: The probability of 
a climatic hazard (e.g. 
increased storm activity)

Exposure: The probability of 
an adverse impact on the 
bridge as a result of the 
hazard (e.g. increased storm 
surge heights)

Vulnerability: The probability of a 
damage resulting from the increased 
hazard and exposure 

Consequences: The cons  
of such a damage

sible risk 
nagement 
asures

Reduction of GHG 
emissions (by e.g., 
introducing more strict 
regulations, reducing VMT 
through land use and urban 
planning strategies, etc.)

Regional adaptation 
measures, e.g.: 
• Storm surge barriers
• Improved land use 

planning (e.g. 
relocation)

Local adaptation measures, e.g.: 
• Increase bridge elevation
• Insert holes in the bridge 

superstructure
• Improve span continuity
• Use tie-down, restrainers, or 

anchorage bars

Adaptation measures for  
cascading effects:
• Increase robustness
• Increase network re
• Improved emergen   

and disaster prepar
• Improved understan    

interdependencies b  
diff t i f t t

    



Results – design for climate change

• Design strategies: build to repair, planned 
adaptation or design based on selected scenario

• Some significant challenges:
– Deep uncertainties in climate projections
– Incorporating adaptability in design
– Establishing acceptance criteria
– Going from research to practice
– …

Importance rankingStage 1:

Identification of potential 
risksStage 2:

Analysis of potential risksStage 3:

Design strategy selectionStage 4:

Evaluating the designStage 5:



Some future challenges

• Holistic & interdisciplinary approach for climate change adaptation & mitigation

Structures Road/rail Society

Climate change impactsMitigation

Adaptation





Vi stödjer forskning och innovation! 

Du kan lämna in en ansökan till SBUF när som helst. 
Återstående senaste inlämningsdatum för 2021 är 15/9 och 15/11 
Se webben för kommande tillfällen 2022.

Nästa utlysning inom InfraSweden2030 heter ”Lösningar för 
snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” 
Utlysningen öppnar 2/11 2021 och stänger 2/2 2022. 

Nästa utlysning inom Smart Built Environment öppnar 9/11 
2021. Utlysningen stänger i februari 2022. 



Bygg kompetens – Kommande tillfällen
Bygg kompetens – Automatisering och 
robotisering förändrar vårt sätt att arbeta
26 oktober kl. 15.00-16.00

Bygg kompetens – En säker arbetsmiljö 
för alla
17 november kl. 15.00-16.00

Bygg kompetens – Så lär vi av andra, 
en framtidsspaning
15 december kl. 15.00-16.00



Bygg kompetens – Resiliens för en 
värld i förändring

Tack för att du tittat! 
Dela gärna filmen med intresserade kollegor

Läs mer om oss:

sbuf.se
smartbuilt.se
infrasweden2030.se
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