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ABSTRAKT  
 
I denna uppsats har jag tagit reda på hur klimatförändringarna i framtiden kan komma att 

drabba Kalmar. Syftet med uppsatsen var att förklara för läsarna hur klimatförändringarna 

visar sig, hur de kan påverka städer och dessutom se hur de olika organisationerna som agerar 

inom kommunen och länet har planerat för detta och vilka kunskaper de har. Uppsatsen är 

skriven med en kvalitativ explanativ metod. Med hjälp av olika personer som jobbar inom 

berörda organisationer har jag kommit fram till att det största problemet som kan uppstå på 

grund av klimatförändringarna är översvämningar och stormar. Då Kalmar är en gammal stad 

som är uppbyggd nästan precis i strandkanten så skulle en permanent höjning av vattennivån 

medföra att stora områden i Kalmars centrala delar skulle kunna hamna under vatten. Redan 

nu kan det konstateras att Kalmar Hamn har problem med kajernas hållfasthet på grund av en 

urgröpning som är ett resultat av de senaste årens högvatten. 
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ABSTRACT  
 
In this essay, I have evaluated how the changes in our climate could affect the city of Kalmar 

in the future. The purpose of this essay is to explain to the readers how the changes in our 

climate will appear, how they can affect the cities and also to see how the plans and 

knowledge within the organisations working in this area looks like. The essay is written with 

a qualitative explanatory method. With the help of persons working within the affected 

organisations I have come to the conclusion that the largest problem the changes can present 

is flooding and storms. Since Kalmar is an old city and built almost right at the waterside, a 

permanent rise of the sea level can cause large parts of the city centre to permanently end up 

under water. The effects of the last few years high water is already being a problem in the port 

of Kalmar. The high water is hollowing out the jetties and therefore weakening their strength.  
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Ordlista & Förklaringar 

 

Grid  En ruta i ett rutnätssystem 

 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change, ett organ inrättat 

  av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN. 

 

ISGOTT International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, en 

publikation som ger information och råd till terminaler och fartyg 

som handhar olja. 

 

Konduktion  Transport av värme. 

 

Pollare  Konstruktion på kajer som fartyg använder för att förtöja. 

  Vanligen i metall.  

 

Roroläge Roro är en förkortning för Roll-on Roll-off och betecknar fartyg 

som lastar gods som rullar på och rullar av, till exempel bilar eller 

trailers. Roroläge är alltså en kaj speciellt anpassad för den typen 

av fartyg. 

 

Seicher  Badkarseffekt som förekommer i slutna bassänger som till 

exempel Östersjön och är ett fenomen som vanligen uppstår då 

vindar lägger sig efter att under en längre tid blåst i samma 

riktning. Vinden har då pressat upp vattnet i ena änden, så kallad 

uppstuvning, när vinden lägger sig strömmar vattnet tillbaka och 

systemet hamnar i svängning. Seicher är stående vågor som 

kommer i självsvängning och på grund av dessa bildas det 

högvatten och lågvatten. Mycket kraftiga lågtryck kan ge 

skillnader på över 100 centimeter. 
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Sjösprång Sjösprång orsakas nästan uteslutande av extrema vädersituationer 

såsom åskmoln, åskfronter eller kallfronter. Dessa stora skillnader 

i vattennivån kan tidsmässigt variera från några timmar till ett par 

minuter och kan göra att vattennivån höjs med allt från någon 

decimeter till en till två meter, i vissa enstaka fall ännu mer.  

Förändringar på mer än en meter under en tiominutersperiod har 

noterats (1979).1 

Fenomen uppkommer då en lufttrycksstörning (exempelvis ett 

lågtryck eller en kallfront) och en våg samverkar och kan 

beskrivas som en tsunami men i liten skala. De extrema 

nivåskillnaderna anses främst uppkomma när störningen rör sig 

över havet i en hastighet nära vågens hastighet och de hamnar i 

resonans med varandra. Hamnar de dessutom i resonans med 

botten förstärks fenomenet ytterligare. Sjösprång kan utgöra en 

fara för sjöfarten i hamnar och vikar.2 

 

SMHI  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
 

Spånt I denna uppsats används spånt som en benämning på den 

metallskiva som är placerad mellan kajen och havsvattnet. 

 

UKC Under Keel Clearance, anger hur djupt vattnet är under fartygets 

köl. 

  

Uppstuvning  Kan uppkomma bland annat på grund av seicher men även av 

andra orsaker. Uppstuvning uppkommer när vinden blåst i samma 

riktning under en längre tid och att vattenmassor på så sätt ”lagrats 

på hög” och det bildas högvatten. Dock  behöver detta inte 

innebära uppkomsten av en Seiche.  

 

                                                 
1 SMHI, 2007. Klimatindikator havsvattenstånd- studie utförd av Thomas Hammarklint, s. 8. 
2 SMHI, 1979. HBO-PM 233, s. 5. 
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Vikeffekt  Ett fenomen som sker i förträngningar, såsom Kalmarsund. När 

vatten ska strömma igenom en förträngning så byggs 

vattenmassorna upp, på grund av att det inte finns tillräckligt med 

utrymme, och man får då en höjning av vattennivån 

(flaskhalseffekt). Detta innebär också att vattnets hastighet ökar 

inne i förträngningen. Dessa förträngningar har dessutom en 

resonansfrekvens vilket kan ge upphov till seicher, men seicherna 

får ytterligare effekt i en förträngning. Stark ström kan bildas i 

trånga passager om stora vattenmängder snabbt ska transporteras 

fram och tillbaka i samband med sjösprång.3  

 

Västvindsbältet Detta område sträcker sig från cirka N 30° till N70° (samma 

område på södra halvklotet). Vindarna blåser i en generell västlig 

eller sydvästlig riktning. Lågtrycken rör sig längs zoner som skiljer 

varm luft från kall luft. 

 

 

 

                                                 
3 SMHI, 1979. HBO-PM 233, s. 5. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Allt är inte längre som det ska med vårt klimat. Det var längesen jag upplevde en vit jul och 

man kan inte ens lita på att det blir en ljummen sommar längre. De härliga årstiderna som gör 

Sverige till ett så vackert land håller på att suddas ut. Detta har gjort mig fundersam och jag 

har tyvärr börjat tvivla på att årstiderna kommer tillbaka.  

Enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) , SMHI (Sveriges Meteorolgiska 

och Hydrologiska Institut) och många andra organisationer med dem så sker det en 

klimatförändring.4 Förändringen visar sig framförallt i den temperaturhöjning som har skett 

under 1900-talet, men även glaciärers tillbakagång, minskning av istäcket i Arktis, stigande 

havsnivåer och förändrade nederbördsmönster vittnar om detta.5 

Forskarna är i huvudsak överens om att det sker en klimatförändring även om ett fåtal hävdar 

motsatsen. En del säger att istider har kommit och gått under de miljarder år som planeten 

jorden har existerat så varför skulle det som sker med klimatet nu vara annorlunda. Men till 

och med de största motståndarna är ändå tvungna att erkänna att det just nu sker en trend mot 

ett varmare klimat.6 

 

Eftersom vädret innebär en daglig risk för oss sjömän så det är inte så konstigt att jag som 

student på sjöfartshögskolan börjar undra vad detta kan innebära för mitt framtida yrke.  

SMHI: s forskningsverksamhet - Rossby Center- har analyserat globala mätdata och kommit 

fram till att värmeökningen som klimatförändringen genererar i stort sett är proportionell över 

hela jorden. De har även satt ihop två olika klimatscenarion baserade på olika ingångsdata och 

på så sätt fått fram analyser för vad detta kan innebära för vårt klimat i framtiden. För Sverige 

innebär detta generellt att temperaturen ökar, nederbördsmängden ökar, islossningen sker 

tidigare och förmodligen kommer vindstyrkorna att öka. Rent teoretiskt innebär detta att 

risken för extremt väder kommer att öka. Desto högre temperatur det är, desto mer energi 

finns det i form av vattenånga i atmosfären och detta kan ge ökad avdunstning och mer rörelse 

i atmosfären. 

 

                                                 
4 SMHI, 2007.  
5 SMHI, 2007.  
6 Gerholm, T.R. 1998. Klimatpolitik efter Kyotomötet, s. 52 och 62. 
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Men vad är det som egentligen kan ske? Risken för hamnarna torde ligga i förändrade 

vattendjup vid kajerna, ökade vindstyrkor och svårigheter i att förutspå väder. Men även 

infrastrukturen kan komma att påverkas: uppläggningsplatser för last, kajers hållfasthet och 

hållfastheten i förtöjningsutrustning. Risken för Kalmarborna kan dessutom ligga i 

översvämningar, ökad frekvens av stormar och förändringar av kustremsan.  

 

Därför vill jag med detta arbete försöka belysa de risker som ett förändrat klimat kan medföra 

för Kalmar. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att förklara för läsarna hur klimatförändringarna kan komma att 

påverka haven i allmänhet och Kalmar i synnerhet. Jag vill även påvisa att 

klimatförändringarna faktiskt kan påverka hamnars infrastruktur och att detta är ett scenario 

som vi i vår framtidsplanering kanske behöver ta hänsyn till. Vidare så vill jag se om de 

inblandade aktörerna är medvetna om eventuella problem, om de har en beredskapsplan och 

hur deras kunskaper ser ut inom detta område. Jag kommer i min uppsats använda Kalmar 

Stad och Kalmar hamn som exempel. 

 

1.3 Frågeställningar 
Jag har arbetat utefter följande frågeställningar: 

· Hur visar sig klimatförändringen? 

· Vad tyder på att klimatförändringen kan påverka Kalmar? 

· På vilket sätt kan klimatförändringen påverka Kalmars infrastruktur? 

· Hur ser de olika aktörernas kunskap och beredskap för dessa förändringar ut? 
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1.4 Avgränsningar 
För att denna uppsats inte ska anta orimliga proportioner har jag med hjälp av forskning och 

information från SMHI, förutsatt att en klimatförändring faktiskt sker. Men eftersom den 

forskning som finns idag inte är helt ense i klimatfrågan har jag i uppsatsen kortfattat nämnt 

de argument som talar emot en klimatförändring.  

Jag har avgränsat mig från att titta på förändringarna av klimatet i stort och istället fokuserat 

på hur förändringarna påverkar haven - framförallt Östersjön, Kalmarsund och dess 

närområde - samt vad detta kan medföra.  

I begreppet infrastruktur ingår vägnätet, transport, byggnader, skolor, sjukvård, 

vattenförsörjning, elförsörjning, avlopp, telenätet med mera. Jag har avgränsat mig från att 

titta på alla dessa områden utan istället fokuserat på Kalmar stads och hamns 

byggnadsstruktur.  
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2. Metod 

2.1 Explanativ metod 
Då målsättningen med min uppsats är att förklara och beskriva varför och hur 

klimatförändringarna sker, varför och hur det drabbar Kalmar och hur kunskaperna och 

beredskapen ser ut hos de olika aktörerna anser jag att en explanativ metod bäst passar 

ändamålet. Med utgångspunkt i detta syfte har jag därför valt att göra en explanativ 

undersökning där jag förklarar problemen för läsarna och på så sätt undervisar dem, snarare 

än att jag försöker få dem att välja sida i klimatdebatten. Ofta används deskriptiva studier – 

beskrivande – vilka är bra när det finns grundläggande kunskap inom ett område och målet är 

att beskriva. Men en explanativ studie – förklarande – används då man både vill beskriva och 

förklara vilket är mitt faktiska syfte med detta examensarbete.7 Jag anser att en beskrivande 

undersökning i detta fall hade limiterat mitt arbete alltför mycket.  

 

2.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod karakteriseras av att den inte använder sig av siffror eller tal utan baseras 

på det skrivna eller talade ordet. En kvantitativ metod är den kvalitativa metodens motsats och 

baseras på numeriska observationer såsom experiment, test, prov eller enkäter.8 Jag har därför 

skrivit uppsatsen med en kvalitativ undersökande metod där jag använt mig av både 

intervjuer, litteratur och forskning för att komma fram till en slutsats. Att jag valt att inte 

använda mig av en kvantitativ metod beror på att jag inte gjort några egna mätningar utan de 

siffror och den statistik som jag har använt redan är uppmätt och dokumenterad av 

myndigheter såsom SMHI och Statens offentliga utredningar. 

Jag har valt, att istället för att genomföra en enkätundersökning med de olika 

organisationerna/myndigheterna, att göra intervjuer. Detta beror bland annat på att mina 

frågor har varierat beroende på vilken organisation eller myndighet jag pratat med och det 

därför inte har varit möjligt att göra ett enhetligt formulär. En annan anledning till att jag valt 

intervjuer beror på att jag anser att en enkätundersökning i det här fallet hade varit alldeles för 

begränsande, med intervjuer har jag haft möjligheten att ställa följdfrågor beroende på 

personens svar.  

                                                 
7 Björklund, M. & Paulsson, U. 2003. Seminarieboken, s. 58. 
8 Backman, J. 1998. Rapporter och Uppsatser, s. 31. 
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2.3 Litteratursökning 
Inom området för klimatförändringarnas påverkan så finns det en enorm mängd information 

och forskning och jag vill därför påpeka att det inte har funnits någon som helst möjlighet för 

mig att täcka in hela området. Som exempel kan ges att en sökning på Google Scholar med de 

relativt specifika sökorden klimatförändring+Östersjön ger 229 artiklar. Om du sedan väljer 

mindre specifika ord såsom ”climatechange” får du 2 980 träffar, medan ordet ”climate” ger 

nästan 3,7 miljoner. Mitt urval beror därför framförallt på vilket år artikeln har publicerats 

men även på vilket organ eller myndighet som har gett uppdraget att genomföra forskningen. 

Att tidsaspekten är så viktig beror på att det hela tiden sker så mycket inom området för 

klimatforskning att materialet snabbt blir inaktuellt. Därför anser jag mig inte kunna använda 

forskning som är mer än ett fåtal år gammal. Jag har i detta arbete använt data som är insamlat 

mellan perioden 20/3 – 13/4 2008 och ytterst lite av informationen jag använt i detta arbete är 

publicerat tidigare än 2005.  

En stor del av materialet är hämtat från SMHI: s hemsida och jag har likaså använt mig av 

forskning, böcker samt utredningar som jag funnit på biblioteket. På biblioteket har aktuella 

sökord har varit ”klimat” och ”klimatförändringar” och urvalet har framförallt skett beroende 

på vilket år som boken eller forskningen publicerats.  

 

2.4 Material 
En del av informationen är andra- och tredjehandsfakta som är insamlad från såväl Internet 

som böcker och jag har även nyttjat fakta från SMHI och Statens Offentliga utredningar och 

tittat på en stor mängd forskning som gjorts inom området. Den största delen av 

informationen jag använt mig av kommer från SMHI. Jag är medveten om att det finns en risk 

med att använda mycket information från en specifik källa, men då utbudet inom forskning 

om klimatförändringen är så omfattande är det svårt att göra en bedömning om vad som är 

mest trovärdigt och äkta. Därför har jag valt att använda information från det statliga organ 

inom Sverige som har hand om dessa frågor. Det insamlade materialet har jag sedan 

sammanställt, analyserat och jämfört sinsemellan för att komma till en slutsats. 

En stor del av materialet är även hämtat från intervjuer med personer från de olika 

organisationerna eller myndigheterna och detta beror på att deras specifika kunskaper och 

organisationers målsättning är information som varierar beroende på organisationens 

funktion.   
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Riktigheten i det insamlade materialet har granskats noggrant och eftersom forskningen som 

gjorts hittills talar både för och emot en klimatförändring har jag därför försökt att endast 

använda mig av forskning som kommer från statliga eller internationellt erkända organ och i 

minsta mån använt forskning från enskilda personer. 

 

2.5 Intersubjektivitet 
Vid insamling av kvalitativa data så finns det alltid en viss risk att människorna som 

intervjuas påverkas av undersökaren och undersökaren påverkas av relationerna som uppstår 

under intervjun.9 I detta fall har den risken i stort sett eliminerats genom att inte undersöka 

enskilda personers åsikter utan istället fokusera på uppmätta och dokumenterad data. De 

intervjuade personerna har snarare endast vidarebefordrat dessa data till mig. Eftersom det är 

just officiella ståndpunkter från deras respektive organisationer som de har framfört hade de 

inte svarat annorlunda om någon annan hade ställt frågorna och svaren bör därför anses som 

objektiva. Däremot ska det ändå nämnas att det är andrahandsfakta som de förmedlat.  

Urvalet av intervjupersoner har skett genom att följa hierarkin inom länet och sedan finna den 

person som är ansvarig för dessa frågor. De intervjuade har även fått ta del av denna uppsats 

för att godkänna att det dom sagt har använts på rätt sätt. De personer jag intervjuat är Barry 

Broman- Förste Statsoceanograf på SMHI, Anders Sjöblom- Produktionschef i Kalmar Hamn, 

Henrik Svensson- Beredskapshandläggare på Länsstyrelsen samt Gert Friberg- Räddningschef 

hos Kalmar Brandkår.  

 

2.6 Etik 
I denna uppsats har jag inte behövt tillgodose några etiska krav då den information jag fått 

från enskilda personer har varit officiella ståndpunkter från deras respektive organisationer. 

Personerna jag intervjuat har ändå blivit tillfrågade om de vill vara anonyma och de har även 

fått möjligheten att avsluta intervjun när de själva så önskar.   

 

 

 

 

                                                 
9 Jacobsen, D.I. 2003. Förståelse, beskrivning och förklaring, s. 169. 
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3. Undersökning 

3.1 Hur visar sig klimatförändringen? 
Klimatet är ett känsligt system och de senaste åren har media överröst vårt samhälle med 

information om hur det håller på att förändras. Vi blir mer och mer medvetna om problemet 

och det skrivs böcker om hur vi bör källsortera, det bedrivs kampanjer för att samla in pengar 

som ska stödja forskningen och det byggs bilar som är specialdesignade för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Enligt IPCC, SMHI och många andra organisationer med dem så 

sker det en klimatförändring.10 Förändringen visar sig framförallt i den temperaturhöjning 

som har skett under 1900-talet, men även glaciärers tillbakagång, minskning av istäcket i 

Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster vittnar om detta.11 Forskarna 

är i huvudsak överens om att det sker en klimatförändring men det finns vissa som hävdar 

motsatsen. Motståndarna menar på att ett av de största felen ligger i själva mätningen av 

temperaturen,12 det vill säga att vi inte kan jämföra mätningar som gjordes på 1700-talet med 

de mätningar som görs idag eftersom förutsättningarna har förändrats. De säger också att 

mätningarna inte har pågått tillräckligt länge för att ge sanna värden. Men det största 

argumentet för att det inte sker en klimatförändring, vilket beskrivs väl av Wibjörn Karlén13 

är att temperaturförändringar har skett lika ofta och lika snabbt som de gjort under 1900-talet 

redan långt tidigare och att variationer i klimatet i stort sett alltid har skett. Men till och med 

de största motståndarna är ändå tvungna att erkänna att det just nu sker en trend mot ett 

varmare klimat.14  

 

3.1.1 Växthuseffekten 
Klimatet har normala variationer som vi inte kan påverka men de förändringar som sker just 

nu beror till stor del på människans åverkan på planeten. Det som påverkar klimatet och 

klimatförändringarna är främst växthuseffekten. Växthuseffekten fungerar på så sätt att jorden 

har en värmebudget, det vill säga ett jämviktsläge mellan instrålad energi till jorden och 

utstrålad energi från jorden. En viss del av energin som strålas in reflekteras bort direkt av 

atmosfären medan en annan del reflekteras bort av jordytan. Likaså absorberas viss 

instrålning av atmosfären och en del absorberas av jordytan, däremot så upptas mer energi av 
                                                 
10 SMHI, 2007. 
11 SMHI, 2007. 
12 Gerholm, T.R. 1998. Klimatpolitik efter Kyotomötet, s. 56. 
13 Gerholm, T.R. 1998. Klimatpolitik efter Kyotomötet, s. 62. 
14 Gerholm, T.R. 1998. Klimatpolitik efter Kyotomötet, s. 52 och 62. 
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jordytan än av atmosfären. Detta innebär att energi måste överföras från jordytan till 

atmosfären annars skulle vår planet bara bli varmare och varmare och liv på jorden skulle inte 

vara möjligt. Denna energi avges till atmosfären med hjälp av avdunstning, konduktion och 

strålning. Hur mycket energi som absorberas beror på strålningens våglängd. Solinstrålningen 

har kortare våglängd och absorberas inte så mycket i atmosfären medan jordens återstrålning 

har längre våglängd och därför absorberas mer av atmosfären. Detta gör att atmosfären värms 

upp tills dess att den kan avge tillräckligt mycket strålning ut i rymden. En del av denna 

utstrålning går ut i rymden men en del kommer återigen tillbaka till jorden på grund av att 

växthusgaserna i atmosfären värms upp och håller kvar energin. Det som i vardagligt tal 

kallas växthuseffekten är alltså en höjning av temperaturen för att denna strålningsbalans ska 

bestå och temperaturnivån kommer att öka tills det återigen är balans. Den svenske kemisten 

Svante Arrhenius, nobelpristagare i kemi 1903, brukar räknas som den första som kom fram 

till att utsläpp av växthusgaser borde leda till en ökad temperatur.15 Det ska här även nämnas 

att strålningsbalansen inte är bekymret eftersom det är den som håller temperaturen på jorden 

på en beboelig nivå och utan den skulle medeltemperaturen för vår planet ligga på flera grader 

minus.  

 

                                                 
15 Klimatfakta, 2006.  

Figur 1. Strålningsbalansen, lektionsunderlag oceanografi. Sjöfartshöskolan i Kalmar 
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3.1.2 Väderförändringar 
Efter att SMHI har analyserat globala mätdata kan de konstatera att förändringen är ungefär 

densamma över hela jorden. Rent praktiskt innebär klimatförändringarna att 

medeltemperaturen kommer att öka, havsnivån kommer att stiga på grund av smältning av 

glaciärisarna och nederbördsmönstren förändras.16  

 

Extremt väder, såsom torka, stormar och översvämningar, hör till klimatet och förekomsten 

av dessa beror på flera olika faktorer och även årstid, men med den förändring som sker i 

klimatet nu vet man ännu inte hur det kan påverka frekvensen av extremt väder. Rent 

teoretiskt kan man säga att ett varmare klimat gör att det finns mer energi (på grund av större 

mängd vattenånga i atmosfären), för avdunstning och rörelser i atmosfären. Med andra ord 

borde det vara större risk för extremer17 och i de studier som gjorts för Östersjön har det visats 

att extremt höga vattenstånd kommer att bli vanligare.18 

 

 

 

 

 

 

 

SMHI, 2007. 

 

 

                                                 
16 SMHI, 2007. 
17 SMHI, 2007. 
18 SMHI, 2006. SMHI rapport 2007-53, s. 6. 

”Det råder nog inga tvivel om att människans utsläpp av växthusgaser ökar halterna i 

atmosfären och att växthuseffekten förstärks med en allt varmare jord, förändrade 

nederbördsmönster och stigande havsnivåer som följd. Klimatscenarier för 2000-talet tyder 

på en löpande klimatförändring som ökar ju större utsläppen blir.”  
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3.2 Vad tyder på att klimatförändringen kan påverka Kalmar? 
Klimatförändringarna är ett globalt problem, där graden av förändring varierar beroende på 

geografiskt område. Hur miljövänliga Kalmars befolkning än försöker vara så är detta ett 

fenomen som inte kommer att undanta denna region. Frågan är bara i hur stor utsträckning 

Kalmar kommer att drabbas.  

 

3.2.1 Småland 
SMHI har, som tidigare nämnts, analyserat IPCC: s globala mätdata och förfinat dessa för att 

få fram beräkningar på mer regionala nivåer. Med hjälp av denna information har de då 

kunnat göra klimatanalyser för två olika scenarion och bland annat delat upp dessa för de 

olika svenska landskapen.19 Scenarierna baseras på olika antaganden och jämförs med ett 

kontrollklimat ”1961-1990”. För att titta på dessa scenarier och antaganden hänvisar jag till 

www.smhi.se- klimat- klimatscenarier.  

För Småland påvisar båda scenarierna att:  

· Medeltemperaturen ökar. 

· Årsnederbörden ökar men med variationer från år till år. Dock tyder trenden på ökad 

nederbörd. 

· Tillfällen med extrem dygnsnederbörd ökar. 

· Det blir mindre snö och helt snöfria år kan förekomma. 

· Islossningen kommer att ske tidigare och helt isfria år kan inträffa. 

· Medelvindstyrkan kommer troligen att öka.  

Att scenarierna varierar beror bland annat på att de inte vet hur utsläppsnivåerna av 

växthusgaser kommer se ut i framtiden och det därför är svårt att veta hur klimatet kommer att 

påverkas. Men även på grund av att man inte vet hur de olika antaganden som ligger som bas 

för analyserna kan se ut i framtiden. 

Då Sverige ligger i västvindsbältet så påverkar dessa vårt klimat väldigt mycket i fråga om 

nederbördsmängder och vindstyrkor. Att just de utgör ett osäkert moment beror på att man i 

nuläget inte vet hur utsläppen av växthusgaser kommer påverka luftmassornas rörelser i 

framtiden. 

 

                                                 
19 SMHI, 2007.  
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3.2.2 Kalmarsund 
Det är svårt att veta exakt vad som kommer att ske för just Kalmarsundsområdet eftersom det 

endast är en del av ett rutnätsystem i SMHI: s klimatmodeller, men klimatförändringens 

påverkan på Kalmarsund är i stort sett lik den förändring som sker generellt i hela Östersjön. 

Det är också troligt att vattennivån kommer att höjas på grund av att isen på land, från till 

exempel glaciärer, kommer att smälta.  

Redan nu sker tillfälliga vattennivåhöjningar vid vissa tillfällen, men dessa fenomen kan 

förstärkas ytterligare i framtiden till följd av ändrade vindförhållanden och vindstyrkor. 

Höjningarna sker bland annat på grund av så kallad seicher, sjösprång, uppstuvning samt 

vikeffekter (dessa fyra fenomen förklaras mer ingående i ordlistan).  

 

 

Uppstuvning kan bland annat ske på grund av seicher och fungerar i princip som högvatten 

och lågvatten. Att de kan förekomma mer frekvent beror på att frekvensen av lågtryck kan 

komma att öka men även att vindstyrkorna kan öka. Dock så påvisar inte båda scenarierna 

starkare vindar och detta beror på om västvindarna kommer öka eller ej. Ökade västvindar 

kommer att ge starkare och mer förekommande vind, minskade västvindar kommer att ge 

mindre vind.  

Sjösprång kan även det komma att påverka vattennivån. Sjösprång innebär att vattennivån 

höjs avsevärt under en mycket kort period och fungerar nästan som en tsunami men i liten 

skala. Eftersom Kalmarsund är en förträngning kan det även innebära att man får en vikeffekt 

som bidrar till höjning av vattennivån. Det betyder att när vattnet strömmar in i en 

förträngning så blir det en flaskhalseffekt som får vattennivån att höjas. 

Vattennivåhöjningar på grund av tidvatten behöver man inte ta hänsyn till i Östersjön därför 

att tidvattnet som påverkar Nordsjön stryps vid Öresund och därför ej medför variationer i 

Östersjön.20 

Men enligt IPCC och deras rapport från 2007 (AR4- assessment report 4) så uppskattar dom 

att medelvattennivån höjs med 18-59 cm fram till år 2100 som ett globalt medelvärde. Dock 

                                                 
20 SMHI, 2006. SMHI rapport 2007-53, s. 2. 

Figur 2. Seich, lektionsunderlag oceanografi. Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
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har man i denna rapport inte tagit med bidraget för ”ice dynamic uncertainty”, skulle detta tas 

med skulle scenarierna för de högre nivåerna öka med 10 till 20 cm.21 ”Ice Dynamic 

uncertainty” är ett osäkerhetsmoment som beror på hur mycket av den landbaserade isen som 

eventuellt kan smälta i framtiden. 

I den delen av studien som har gjorts för Östersjön konstateras det att framtidens vattenstånd 

kan få en annorlunda fördelning här på grund av att det oftare kommer att ske extrema 

vattenstånd och att studiens värsta scenario därför kan vara i underkant,22 det vill säga att det 

temporärt höga vattenståndet blir ännu högre.  

 

Mer aktuellt för Kalmarsund och dess närområde är en rapport som SMHI har gjort på 

uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge som beskriver framtidens vattenstånd längs 

dessa kuster. I denna rapport har man kommit fram till att medelvattenståndet på Skånes och 

Blekinges kuster kommer att ligga 22 till 72 cm över dagens medelvattenstånd.23 De har i den 

rapporten endast tagit hänsyn till de mätdata de fått fram från de mätstationer som är belägna i 

det berörda området. Samtidigt påpekas att närmaste mätstation norrut ligger i Oskarshamn 

och att vattenståndet där varierar på samma sätt som det gör på kuststräckan mellan 

Kungsholmsfort (Blekinge) och Klagshamn (Skåne).24 

 

 

 

 

 

                                                 
21 SMHI, 2006. SMHI rapport 2007-53, s. 5. 
22 SMHI, 2006. SMHI rapport 2007-53, s. 6. 
23 SMHI, 2006. SMHI rapport 2007-53, s. 1. 
24 SMHI, 2006. SMHI rapport 2007-53, s. 4. 
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3.3 På vilket sätt kan klimatförändringen påverka Kalmars 
infrastruktur? 

3.3.1 Kalmar Stad 
Kalmar är en av Sveriges äldsta städer och redan år 1160 uppfördes ett rundtorn som var det 

första steget till att bli Kalmar slott. Kalmar ligger i Småland och är residensstad i Kalmar län. 

Tätorten hade 35 170 stycken invånare år 2005 och var då Sveriges 29: e största tätort och 

Smålands 3: e största stad. Kalmar tillsammans med dess närområde har idag ca 60 000 

invånare. Staden är bland annat känd för Ölandsbron samt sitt museum som har en permanent 

utställning med Regalskeppet Kronan.25 

 

Eftersom Kalmar är byggt precis vid kustlinjen så är klimatförändringarna en anledning till 

oro främst för att en höjning av vattennivån kan skapa stora problem.  

Efter kontakt med Lantmäterimyndigheten har jag fått en karta med höjdkurvor över en del av 

Kalmar tätort, denna återfinns i bilaga 1. Kartan gjordes i samband med ett uppdrag för att 

mäta buller i Kalmar tätort och då fick dom även möjligheten att ta fram höjdkurvorna. Kartan 

är gjord år 2005 och är applicerbar även idag eftersom det sedan dess inte har skett så mycket 

landmässigt. Mätningarna gjordes på 2 300 meters höjd och har en felmarginal på +/- 0,5 

meter. De grövre linjerna anger kustlinjer samt höjdkurvor för var 5: e meter.  

Om vi tänker oss att en höjning av vattennivån kan ske med 1 meter så skulle det kunna få 

förödande effekter för de centrala delarna av Kalmar. Givetvis så är det främst de områden av 

Kalmar som ligger i anslutning till vatten som är mest utsatta och kan komma att ta skada. 

För att nämna några: 

- Kalmarsundsparken skulle hamna nästan helt under vatten. 

- Det skulle stå vatten ända upp till Slottsväggarna.  

- Alla små öar runt slottet och i området runt Fredrikskans skulle försvinna. 

- Slottsparken skulle delvis stå under vatten. 

- Fotbollsplanerna och promenadstråken vid Fredrikskans skulle troligtvis även de försvinna. 

- Nästan hela Lindöfältet skulle vara under vatten. 

- Stora delar av området runt Ängöleden skulle försvinna under vatten, liksom stora delar av 

Ängö. 

- Båtbryggan ut mot Kalmarsund på Varvsholmen, västra delen av Varvsholmen samt 

Varvsholmens yttre kanter skulle även de hamna under vatten. 
                                                 
25 Wikipedia, 2008. 
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- Även kajen utanför Kalmarsalen, bryggorna runt Baronen och gästhamnen skulle gå 

förlorad. 

Om vattennivån sedan skulle höjas ytterligare så blir självklart spridningen på de utsatta 

områdena ännu större. 

3.3.2 Kalmar Hamn 
Kalmar hamn är i en jämförelse med övriga svenska hamnar förhållandevis liten och hade 389 

anlöp år 200626 och en godsomsättning på 957 000 ton27 av vilket 283 000 ton28 var 

oljeprodukter. Hamnen är i huvudsak en torrbulkhamn29 och hanterar främst gods i form av 

skogprodukter, jordbruksprodukter, bulkprodukter och petroleumprodukter.30 Den största 

delen av godset transporteras till och från Nordeuropa och de brittiska öarna.31 Hamnen har 8 

kajer, varav 1 roroläge och 1 oljekaj.32 Kajhöjden är i snitt 1,85 meter och det verkliga 

vattendjupet 7,70 m.  Hamnen uppger inga UKC (under keel clearance) begränsningar till 

fartyg utan de får själva avgöra om de kan komma in eller ej. Förutom vid oljekajen där de 

har överkapacitet, har hamnen i övrigt inga krav på dragstyrka vad det gäller pollare och annat 

förtöjningsgods. Till bogseringsuppdrag nyttjar hamnen ett fartyg som heter Pampus. 

I den hamnstrategiutredning som Statens Offentliga Utredningar genomförde så blev Kalmar 

hamn inte utsedd till en av de 10 strategiska hamnarna i Sverige.  

 

Tabell 1. Sammanställning av underlag för bedömning av godsomsättning, infrastruktur och 

samarbete. SOU 2007:58, s. 261. 

Infrastruktur Godsmängd 

ton över kaj 

2006 

tusenton 

Intermodalitet Transitgods 

Väg Järnväg Sjö 

Formaliserat 

samarbete för 

effektivare 

hamnstruktur 

957 Ja Ja Bra Tillfredsställande 

anslutning 

västerut, norrut 

undermålig 

Bra Nej 

 
                                                 
26 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 212. 
27 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 209. 
28 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 210. 
29 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 43. 
30 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 204. 
31 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 205. 
32 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 205. 
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Ökade vindstyrkor är i dagsläget inte något problem för hamnen. Fartyg som ligger till kaj 

löper ingen större risk och om de inte längre anser att en lastning eller lossning kan 

genomföras säkert på grund av vädret så avbryter de arbetet. Pampus dragstyrka skulle 

däremot kunna vara ett problem. Även om hon ofta används till bogsering så är hon trots allt 

byggd för isbrytning och har därför inget krav på dragstyrka. Vid högre vindhastigheter är det 

därför ytterst troligt att hennes brist på styrka kan ställa till med problem och dessvärre är hon 

den enda hamnen har att tillgå för bogseringsuppdrag. 

Då Kalmar hamn är ganska gammal och byggd 1870 så är den inte konstruerad med dagens 

hårda krav på hållfasthet och därför ligger dess största risk med klimatförändringarna i en 

vattennivåhöjning. Detta kan nämligen medföra att kajerna kan kollapsa på grund av att de är 

byggda med en teknik som inte kommer att hålla i all evighet. Enkelt förklarat kan man säga 

att de spåntar som ligger mellan vattnet och själva kajens uppbyggnad, korroderar bort precis 

i vattenlinjen och tillåter vattnet att skölja fram och tillbaka i kajens innanmäte. Detta innebär 

att kajen gröps ut underifrån och asfalten ovanpå hänger i ett tomrum, som snart kollapsar och 

sedan faller ner. Detta är redan ett problem då det på några platser syns nedsjunka områden på 

kajerna. Men då kajerna är byggda för en viss vattennivå så skulle en långvarig eller 

permanent höjning av vattenytan vara förödande.  

Vägen ut till Tjärhovet lider av samma problem som kajerna. Även där sker det en urgröpning 

på grund av genomsköljning och vägen är dessutom det enda sättet att landvägen ta sig ut dit. 

Att vägen däremot skulle kunna översvämmas är inte särskilt troligt då dess höjd över 

vattenytan ligger på cirka 3 meter (enligt lantmäterikartan bilaga 1). 

En översvämning skulle däremot kunna bli ett problem för Tjärhovet eftersom det inte finns 

några ordentliga avrinningsmöjligheter från ön. Man kan dessutom utläsa av kartan från 

lantmäterimyndigheten att ön sluttar aningens inåt och nästan bildar en grop i mitten. Detta 

skulle kunna göra att uppläggningsplatser för gods löper risk vid större vattenflöden, men 

eventuellt kan skadorna hinna begränsas om hamnen hinner få en förvarning. 

Lastning eller lossning med någon av hamnens 7 mobilkranar skulle inte påverkas vid en höjd 

vattennivå då de fortfarande skulle vara tillräckligt höga för att kunna arbeta normalt.  
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3.4 Hur ser de olika aktörernas kunskap och beredskap för dessa 
förändringar ut? 

3.4.1 Allmänt 
Försvarsdepartementet utkom 2006 med en ny lag (2006:544) som heter ”Lag om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. 

Denna lag kallas i allmänhet för ”lagen med det långa namnet” och dess syfte är att 

”kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred”. I stort sett så reglerar lagen kommuners och landstings 

skyldighet att analysera vilka händelser som omfattas av definitionerna som kan inträffa, samt 

hur dessa händelser kan påverka verksamheten. De ska för varje mandatperiod fastställa en 

plan hur de ska hantera de extraordinära händelserna. 

Extraordinära händelser definieras av 33 

· Händelse som avviker från det normala 

· Händelse som innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner  

· Händelse som innebär överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner 

· Händelse som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting 

Lagen säger att det i kommuner och landsting ska finnas en krisledningsnämnd och 

Ordföranden i denna nämnd bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska 

träda i funktion. Denna nämnds huvuduppgift vid en sådan händelse är ett samordningsansvar 

för de olika aktörerna och kan alltså ta över de ordinarie kommunnämndernas ansvar. Enligt 

denna lag är kommuner och landsting dessutom skyldiga att informera allmänheten, ansvara 

för att personal får utbildning och övning samt hålla regeringen informerad.  

 

                                                 
33 Lagen.nu, 2008.  
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3.4.2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens uppgift i händelse av kris är främst att samordna på en regional nivå. 

Kommunerna är skyldiga att ha en krisledningsnämnd som är till för att kunna ta snabba 

beslut i kommunala frågor medan länsstyrelsens uppgift främst är att samordna Kalmar Läns 

12 kommuners krisledningsnämnder och eventuellt andra aktörer. Mellan länen har de 

normalt goda samarbeten och om det skulle behövas så tar man givetvis hjälp däremellan, 

vilket de anser är en förutsättning för ett lyckat resultat. Övriga uppgifter i samband med 

krishantering har mycket med informationsflödet att göra. Förutom information för att kunna 

samordna de olika aktörerna och myndigheterna så ska även allmänheten hållas uppdaterad. 

 

Länsstyrelsen motsvarighet till kommunens krisledningsnämnd kallas helt enkelt ”Staben” 

och fungerar som en ledningsgrupp. Beslut för om de ska gå upp i stab bedöms utifrån fall till 

fall, bland annat med hjälp av vädervarningar från SMHI. Dock ska det nämnas att det 

givetvis inte endast är meteorologiska fenomen som kan kräva att staben sammankallas. 

Krishantering innefattar alla typer av kriser som till exempel oljespill till havs eller någon typ 

av farligt gods som läckt ut på land. Däremot är det oftast inte själva krisen som ska hanteras 

utan snarare följdeffekterna. Om det till exempel utfärdas en stormvarning som gör att staben 

sammankallas så finns det inte mycket de kan göra för att förhindra själva stormen, utan det är 

konsekvenserna av stormen de får försöka åtgärda och detsamma gäller vid höga vattennivåer. 

Vad det gäller krisplanering för klimatförändringarnas påverkan så har de egentligen inte 

några konkreta planer eftersom till exempel nivåhöjningar av havet sker relativt långsamt. 

Planeringen handlar i de fallen för länsstyrelsen inte så mycket om krisplanering utan istället 

mer om samhällsplanering, det vill säga att de till exempel ser till att nya bostadsområden 

byggs på högre höjdkurvor än vad som skett tidigare. Däremot så finns det vissa lägen som är 

ständigt återkommande där de har fasta samverkansgrupper, som exempel kan nämnas Emån 

utanför Kalmar som i stort sett svämmar över varje år. 

 

3.4.3 Kommunen 
Landets kommuner är ansvariga för att ”Lag om skydd mot olyckor” och ”Lag om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap” efterlevs, men de kan välja att lägga ut uppdrag på de andra olika organisationerna 

inom kommunen beroende på vilken som är bäst lämpad för uppgiften. I Kalmar finns det en 

klar och tydlig förteckning över hur organisationen ser ut vid extraordinära händelser och 
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mycket material finns att läsa på Kalmar kommuns hemsida. Det är däremot inte alla planer 

som är öppna och det kan vara svårt för allmänheten att få fullständig insyn. Men man kan 

generellt säga att det finns två typer av planer, allmän och särskild planering. Vissa av 

planerna beskriver bara planeringen i stort, till exempel vilka man kan eller ska samarbeta 

med och rapportera till, medan andra planer är lite mer specifika. Vanligen så gäller de 

planerna som är specificerade mer typiska händelser som kanske är troligare att kunna 

inträffa, som till exempel oljespill eller utsläpp av någon typ av farligt gods. De allmänna 

planerna innefattar bland annat en beskrivning på hur krisledningsnämnden är sammansatt 

samt vilka organisationer som man har samarbetsavtal med. Vid vanliga räddningsaktioner 

såsom vid brand eller liknande så är det insatschefen på Kalmar Brandkår som är ansvarig 

men vid extraordinära händelser så är det krisledningsnämnden som har ansvaret. Denna 

nämnd fungerar som en politisk nämnd och det är dom som beslutar om det till exempel 

måste ske en storskalig utrymning. Översvämning kan tolkas som en extraordinär händelse 

beroende på hur omfattande översvämningen är.  

I planeringen kan man även läsa om vad som gäller vid höjd beredskap, men höjd beredskap 

gäller endast om det föreligger någon typ av krigshot eller risk för krigshot. 

 

Vad det gäller vilka resurser som finns att tillgå så finns det ett otal typer av utrustning. 

Vilken utrustning man nyttjar beror på händelsen, det kan vara alltifrån pumpar för att pumpa 

bort vatten till saneringsverktyg men även krishjälp i form av psykologiskt stöd och 

förnödenheter kan ges. Det webbaserade programmet RIB (räddningstjänstens integrerade 

beslutsstöd) är till stor hjälp i planeringsarbetet. ”RIB, Integrerat beslutsstöd för skydd mot 

olyckor”, är räddningstjänstens nationella informationsbank där man kan finna information 

om bland annat kemiska ämnens egenskaper och spridningsmönster beroende på väder och 

vind. 

Kalmar kommun har även möjlighet att åberopa nationella resurser om så skulle krävas. Som 

exempel kan nämnas att det finns oljeskyddslager på fem olika ställen i Sverige och med hjälp 

av dessa kan 150 personer utrustas. Eftersom de aldrig helt kan skydda sig från olyckor består 

en del av Kalmar kommuns planering av att regelbundet träna och öva på olika scenarion. 
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3.4.4 Kalmar Hamn 
När ”Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap” kom, så blev Kalmar Hamn ålagd av kommunen att ta fram 

riskanalyser för hamnens verksamhet. Efter en riskbedömning ledde detta till att en 

krishanteringsplan upprättades för olika scenarier. De scenarier som är inkluderade i 

riskhanteringsplanen är: 

- personskador - brand - miljöutsläpp - elavbrott 

- tele/IT avbrott - sabotage - intrång i hamnorådet - hot mot personal 

- bombhot 

Med andra ord, scenarion som kräver omedelbara åtgärder och kan anses som riktigt akuta 

kriser. Däremot har hamnen ingen upprättad plan för till exempel stormar och 

översvämningar. 

 

Då en storm sällan kommer helt oförmedlad står detta scenario inte med i 

krishanteringsplanen, men givetvis så finns det åtgärder som ska genomföras i den händelse 

att en storm är annalkande. Sådana åtgärder är att kranarna ställs vända mot vinden och lösa 

föremål som finns på kajerna tas inomhus eller surras fast. Kranarna som används i hamnen 

just nu har inga begränsningar för vid vilka vindstyrkor de inte längre får opereras och om det 

pågår en lastning eller lossning avgörs det från fall till fall om arbetet kan fortsätta eller bör 

avbrytas. Bland annat är det upp till kranföraren att bedöma om arbetet kan fortsätta men det 

beror även på den typ av gods som hanteras och på vindens riktning. 

På oljekajen stoppar de lastningen eller lossningen och kopplar loss lastslangarna om det är 

vindstyrkor på 25 m/s eller över (enligt ISGOTT- International Safety Guide for Oil Tankers 

and Terminals). På oljekajen är det även överstyrka i pollare och annat förtöjningsmaterial.  

Beslut över vad som ska ske för ett fartyg som är på väg in till eller ut från hamnen fattas av 

fartyget, även om detta beslut tas i samråd med lotsen. För fartyg redan förtöjda vid kajen 

utgör en storm inget större problem och starka vindar är inte heller ett problem för 

uppläggningsplatser för lasten.  

De byggnader som snart ska byggas i hamnområdet kommer att byggas upphöjda och 

förstärkta för att kunna stå opåverkade vid en höjning av vattennivån. Men i övrigt har 

hamnen ingen planering för vad som behöver åtgärdas även om de är insatta i att detta är det 

största hotet klimatförändringen utgör för deras verksamhet.  
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4. Resultat 

4.1 Hur visar sig klimatförändringen? 
Att det sker en klimatförändring är konstaterat internationellt av FN-organet IPCC och 

nationellt av SMHI. Hur klimatförändringarna kommer visa sig i framtiden eller hur de 

kommer att påverka vår jord vet forskarna ännu inte med säkerhet. Vad som sker just nu och 

som enligt många är mest oroande är en global höjning av medeltemperaturen som gör att 

glaciärerna smälter och istäcket i Arktis minskar. Att den landbaserade isen smälter har 

medfört en global höjning av medelvattennivån som bara kommer att fortsätta höjas samt att 

nederbördsmönstren har förändrats. Det finns även en risk för att förekomsten av extremt 

väder såsom stormar, torka, översvämningar samt åskväder kan öka. Detta på grund av att ett 

varmare klimat gör att det finns mer energi - det vill säga vattenånga i atmosfären - som 

påverkar avdunstning och atmosfärens rörelser.  

 

4.2 Vad tyder på att klimatförändringen kan påverka Kalmar? 
Klimatförändringarna är ett globalt problem som kommer att påverka (och redan nu påverkar) 

hela jordklotet även om det finns geografiska skillnader som gör att det sker i större eller 

mindre utsträckning. Enligt SMHI: s klimatanalyser så påvisar samtliga scenarion att Småland 

kommer få ökad medeltemperatur, ökad årsnederbörd, oftare förekommande extrem 

dygnsnederbörd, mindre snö, mindre is och eventuellt mer vind. Generellt sett gäller 

förändringen som sker i Östersjöområdet även för Kalmarsundsområdet. Det är dessutom 

troligt att vattennivån vid vissa tillfällen kan höjas avsevärt på grund av vissa oceanografiska 

effekter. Dessa påverkar redan nu men dess effekter kan bli större i framtiden till följd av 

ändrade vindförhållanden och vindstyrkor.  

Kalmar kan dessutom vara lite extra utsatt eftersom staden är så gammal och därför byggd 

precis vid havskanten. Kalmar kommer alltså tveklöst att drabbas av klimatförändringarna.  

 

4.3 På vilket sätt kan klimatförändringen påverka Kalmars 
infrastruktur? 
Eftersom Kalmar är en gammal stad så var stadsplanering inget man hade i åtanke vid stadens 

uppbyggnad. På grund av detta är det därför ganska små utrymmen som skiljer 

bostadsområdena från vattenlinjen och en permanent höjning av vattennivån skulle få 
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förödande konsekvenser för stora delar av Kalmars stadskärna då mycket skulle hamna under 

vatten.  

Även Kalmar hamn är gammal och därför inte byggd med särskilt varaktiga metoder. Redan 

idag har hamnen problem med att kajerna kan rasa ihop på grund av urgröpning och en 

permanent höjning av vattennivån skulle resultera i allvarliga problem med hållfastheten. 

Vägen ut till Tjärhovet lider av samma bekymmer. En snabb höjning av vattennivån kan 

dessutom medföra att uppläggningsplatserna för last översvämmas och vid hårda vindar kan 

bristen på styrka hos Pampus orsaka problem när hon ska assistera fartyg att manövrera in 

eller ut ur hamnen. 

 

4.4 Hur ser de olika aktörernas kunskap och beredskap för dessa 
förändringar ut? 

Den nya lagen 2006:544 ställer högre krav på kommuner och landsting vad det gäller 

riskanalyser och planering i händelse av kris, de är med andra ord skyldiga att vara redo för 

att ta hand om extraordinära händelser. Länsstyrelsens uppgifter är att samordna länets 12 

kommuner och informera inblandade aktörer och allmänheten. De har även goda kunskaper 

angående vilka områden som löper störst risk och en stor del av deras riskplanering är just 

samhällsplanering. Då det är svårt att veta exakt hur klimatet kan förändras och vilka effekter 

det kan få så är det svårt för dem att ha någon form av fast planering, men de har snabb 

beredskap och kan gå upp i stab när så anses nödvändigt. Kommunen har en mycket klar 

krisorganisation men det är även här svårt att ha fasta planer och stor del av planeringen 

består därför av övningar, utbildningar och träning. Det finns både särskilda och allmänna 

planer, men allt är inte öppet och det är därför besvärligt för allmänheten att få en god 

överblick. Samarbetsavtal finns med en mängd olika myndigheter och aktörer och resurser 

som är lämpade för olika händelsen finns eller kan tillkallas. De bygger även upphöjda och 

förstärkta byggnader som ska kunna klara av större påfrestningar och de tillhandahåller 

sopsorteringsstationer i bostadsområdena.    

Även hamnen har blivit ålagd att ta fram riskanalyser och dessa har resulterat i en 

krishanteringsplan. Dock så innefattar dessa inte kriser som kan uppkomma på grund av 

meteorologiska fenomen utan innehåller enbart kriser som kan utgöra omedelbar fara för 

människa eller miljö.  
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5. Analys 
Att global uppvärmning kallas global uppvärmning beror på att den är just det - global. 

Kalmar kommer att drabbas oavsett vad Kalmarborna gör för att förhindra det och påverkan 

på området kan troligtvis inte hejdas utan endast effekterna kan minskas. I exakt hur stor 

utsträckning klimatförändringarna kommer att påverka jorden går idag inte att förutspå 

eftersom man inte vet hur utsläppshalterna av växthusgaser kommer att se ut i framtiden eller 

hur dessa påverkar rörelserna av luftmassorna. Därför är bra framtidsplanering och goda 

kunskaper vad som behövs och det verkar även finnas. I och med lagen som 

Försvarsdepartementet kom ut med 2006 tvingades kommuner och landsting att ta fram 

riskanalyser som gör att de har identifierat problemområden redan innan problemen har 

uppkommit. Givetvis är det svårt att täcka in alla scenarion som kan ske - från himmel till 

hav- men de värst utsatta områdena och mest tänkbara scenarierna är ändå utpekade. Tyvärr 

finns det få konkreta planer och som medlemmar av den så kallade ”allmänheten” så hade nog 

många gärna sett någon typ av flödesschema eller uppspaltad handlingsplan, men det är inte 

möjligt. Vad de kan göra är att planera för framtiden och förebygga problemen medan tid 

fortfarande finns. 

 

Störst problem för Kalmars struktur är det faktum att staden på grund av dess ålder inte har 

byggts med särskilt stor planering inför framtiden. Det är först på senare år som risker har 

uppmärksammats och idag så ser man till att byggnader och bostadsområden inte byggs på så 

kallade riskområden. Men olyckligtvis så ligger många strukturer idag i riskzonen. I kapitel 

3.3.1 ser vi exempel på hur stora delar av Kalmars centrala delar kan hamna under vatten vid 

en så liten vattennivåhöjning som 1 meter. Visserligen kan man diskutera analysen av 

lantmäterimyndighetens karta som har höjdkurvor med en felmarginal på +/- 0,5 meter, men 

vattennivåhöjningen är knappast exakt den heller och glöm inte det faktum att höjningen blir 

ännu högre vid vissa väderfenomen. 

 

Klimatförändringarna påverkar dessutom fartyg till sjöss och fartyg i hamn på olika sätt. Om 

nu frekvensen av extremt väder skulle öka så kan detta bland annat innebära en ökad risk för 

till exempel tropiska orkaner och water spouts (tornados till havs) vilket både kan äventyra 

sjömännens liv men även fartyget och på så sätt miljön. För hamnen i Kalmar så verkar ju en 

klimatförändring kunna ha förödande konsekvenser, men på ett sätt så kanske den kan vara 

positiv. En förhöjd vattennivå skulle öka djupet i hamnen och på så sätt tillåta fartyg med 



 23 

större djupgående att komma in. En höjning av vattennivån skulle kunna innebära att 

beläggningen och därmed omsättningen ökar. Om större fartyg kan komma in så måste man 

även öka kajens styrka och sätta dit starkare pollare, vilket då medför att hamnen bättre skulle 

klara tufft väder och hårda vindar. Men nackdelarna är också många. Redan idag har 

kryssningsfartyg svårt att ta sig in till Kalmar och om det blir vanligare med hårda vindar så 

kommer Pampus med stor sannolikhet att inte vara till hjälp. De i dagsläget mest akuta 

strukturella problemen verkar ligga hos just hamnen. De har problem med hållfastheten på 

kajerna på grund av en genomsköljning som gröper ut kajerna inifrån. Om du går längs 

bryggan i gästhamnen kan du se gropar i kajen där det redan har hänt och en permanent 

höjning av vattennivån skulle därför vara förödande. Även om hamnens ansvariga har 

kunskap om problemen så finns det få saker de kan förändra i dagsläget. En helrenovering av 

kajerna är heller inget som sker i en handvändning även om det är tydligt att det bör ske inom 

en snar framtid. 

 

Eftersom man ännu inte riktigt vet hur framtidens klimat kommer att se ut så är det svårt att 

planera för den. De problem som belysts i denna uppsats är inte lätta att åtgärda och definitivt 

inget som kan rättas till på ett ögonblick. Kunskap och planering kan möjligtvis mildra 

effekterna av en klimatförändring men riskerna den medför kan aldrig helt elimineras. Istället 

får man göra precis vad som görs nu, analysera riskområdena och se till att åtgärda bristerna 

innan det är för sent. Även försöka planera utifrån dessa riskanalyser och gå igenom 

nödvändiga system så man ser till att marginalerna utökas och hållfastheten och styrkan inte 

bara är precis vad som krävs, utan mer. Det är även upp till enskilda personer att göra vad de 

kan för att försöka mildra konsekvenserna av klimatförändringen, för även om den redan sker 

så bör vi göra vad vi kan för att försöka bromsa den.   

Det är med andra ord ingen lätt uppgift som ligger framför oss, men en nödvändig sådan.  

 

      

 

Figur 3. Återvinning. 
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6. Diskussion 
Efter att ha skrivit denna uppsats så känns det tyvärr inte som att jag har fått mina farhågor 

dementerade, snarare bekräftade, och då dessutom från tillförlitliga källor. Jag är nu ännu mer 

tvivlande till att våra årstider kommer att bestå och det är väl tyvärr även vad experterna tror 

kan ske. Även om vi inte kan göra det som är gjort ogjort så tror jag ändå starkt att vi kan 

mildra effekterna av klimatförändringarna genom att planera för framtiden och börja ta bättre 

hand om vår miljö.  

 

Det har inte varit svårt att besvara de frågor som jag tog upp i inledningskapitlet och uppnå 

syftet med uppsatsen. Däremot är det ledsamt att ha kommit fram till resultatet att en 

klimatförändring otvivelaktigt sker och att Kalmar tveklöst kommer drabbas. Det enda som i 

min mening lättar tyngden av den insikten är tryggheten i att veta att de myndigheter och 

organisationer som arbetar för vår säkerhet är medvetna om problemen och försöker minska 

dess effekter. Kunskaperna finns och på senare tid så är landsting och kommun alltmer måna 

om att även sätta kunskaperna i kraft och ha planering för klimatförändringarna som en faktor 

i samhällsplaneringen. Måhända kan de värst drabbade områdena i Kalmar räddas och kanske 

kan även hamnen få den renovering som den så väl behöver.  

 

De riskanalyser som görs idag är bra hjälp för att identifiera risker och riskområden och sedan 

får man utgå från dem när man planerar. Sådan planering kan vara att fortsätta se till att nya 

bostadsområden och byggnader inte byggs på för låga höjdkurvor eller se över elnäten och 

vattenförsörjningen och förstärka svaga delar så att de inte går sönder vid en översvämning 

eller storm. Helt enkelt att se till att vår infrastruktur har lite överstyrka och därför inte är lika 

sårbart för förändringar. Och dessutom ta vara på tiden, så att brister åtgärdas innan det är för 

sent. Som tidigare nämnts finns det redan nu områden som behöver åtgärdas snarast, till 

exempel kajerna i hamnen och vägen ut till Tjärhovet. De nya byggnaderna som ska byggas i 

hamnen ska enligt planerna byggas upphöjda så att de kan klara av en höjning av vattennivån.   

 

Givetvis bör även samhället ta lite större ansvar när det gäller miljön. Även om en 

klimatförändring redan sker måste vi göra vad vi kan för att bromsa förändringen. Var och en 

får försöka vara så miljövänliga som det bara är möjligt och utnyttja de resurser vi har på 

bästa sätt genom till exempel återvinning eller återanvändning. Kalmar kommun har 

återvinningsstationer utplacerade i nästan alla bostadsområden, vilket kan räknas som 

planering inför framtiden. 
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Hur skulle en klimatförändring påverka sjöfartsnäringen i övrigt? 58 % av Sveriges utrikes 

godstransporter sker idag med sjöfart34 (färjetrafiken exkluderad) och då fartygstransporter 

jämfört med övriga transporter är relativt miljövänligt så kanske till och med efterfrågan 

skulle öka eftersom det är ett miljövänligare alternativ.  

Man kan dessutom börja fundera på vilka områden som mer kan drabbas. Skolterminerna är 

till exempel utformade efter årstiderna men om årstiderna förändras så kanske vi måste ändra 

skolterminerna också. En högre medeltemperatur kanske även kan öka risken för torka och 

skogsbränder och till och med påverka spannmålsskördarna negativt.  

Och hur blir det med turistströmmarna? Somliga hävdar att Sverige kanske får ökad turism 

om klimatet här blir varmare medan andra tvärtom menar att vi skulle få mindre turister 

eftersom de stora växlingarna i årstiderna är en stor del av Sveriges charm.   

 

Nyckelordet är i min mening medvetenhet. Att vi är medvetna om problemen och medvetna 

om vad vi kan göra för att minska dess effekter. Men även medvetenhet i vardagen, att veta att 

våra dagliga beslut påverkar miljön.  

Det kan debatteras hur länge som helst om de förändringar som sker i klimatet just nu är av 

godo eller ondo. Somliga är glada eftersom seglingssäsongen eller motorcykelsäsongen blir 

längre, andra är bestörta och rädda för att framtiden inte kommer ha så mycket att erbjuda till 

deras barn eller barnbarn. Men faktum är att klimatförändringarna kommer att påverka allt 

och alla och vi måste försöka stoppa den. Jag hoppas innerligt att det blir bättre i framtiden 

och att kommande generationer drar lärdom av tidigare begångna misstag. 

 

6.1 Kritik / Uppföljning 
Då ordet infrastruktur omfattar så mycket så är det svårt för en person att titta på alla de 

områden som kan drabbas av klimatförändringarna. Eftersom jag redan i början av 

informationsinhämtningen upptäckte att det som troligen kommer att drabba Kalmar värst var 

stormar och översvämningar så har jag tittat på de områden inom infrastrukturen som skulle 

kunna ta mest skada, det vill säga hamnen och stadens strukturella uppbyggnad. I efterhand så 

har jag insett att istället för att gå så djupt in på de områden jag har undersökt så kanske jag 

borde ha tittat lite grundare på samtliga områden som innefattas och det är även mitt förslag 

till uppföljning på denna uppsats. 

                                                 
34 SOU 2007:58. Hamnstrategi, s. 40 
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