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Sammanfattning 

 
Med utgångspunkt från förväntade globala klimatförändringar har jag valt att 
behandla hur Nacka kommun påverkas och på vilket sätt man försöker anpassa 
sig till de negativa effekter som kan uppstå. Mitt arbete fokuserar på verkningar 
som särskilt följer av förhöjda vattennivåer orsakade av ökad nederbörd och 
höjda havsnivåer. 

Klimatförändringarna kommer att påverka levnadsförhållandena i alla 
världens samhällen, vilket kräver stora globala gemensamma ansträngningar för 
att kunna förebygga och begränsa de negativa konsekvenserna av dessa. I en allt 
högre utsträckning ökar vår medvetenhet om att de utsläpp som orsakar 
klimatförändringar snarare ökar än minskar. Politiska beslut fattade på en 
internationell nivå är av en avgörande betydelse för hur en positiv utveckling 
ska kunna genomföras. När det gäller konkreta förebyggande åtgärder och 
anpassningar ligger det stora ansvaret hos varje enskild nation och inte minst i 
dess lokalsamhällen. 

För att Nacka kommun, som jag har fokuserat, ska kunna ta detta ansvar 
krävs kompetens och ambitioner som förutsätter stöd från nationella 
myndigheter och organisationer. Jag har därför belyst ansvar- och rollfördelning 
hos ett urval aktörer som jag bedömt vara relevanta för mitt ändamål. I 
anslutning till detta har jag konstaterat att det finns en tydlig rollfördelning hos 
berörda myndigheter och att dessa förser kommunerna med relevant bistånd. 
Från kommunalt håll efterlyses emellertid ett ökat statligt ekonomiskt stöd.  

En slutsats som jag har dragit beträffande Nacka kommun är att man saknar 
en klart uttalad strategi samt dessutom en tidsplan för att kunna begränsa 
klimatförändringarnas skadeverkningar. 

 
 

Nyckelord: Klimatförändring, klimatanpassning, intervjuundersökning, 
organisation, ansvarsfördelning, kommunal förvaltning, ekonomi 
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  Abstract 
 

In this essay I will examine how the negative impacts of the climate change is 
affecting the municipality of Nacka, and describe the adaption measures that 
have been carried out. The essay is especially focused on the elevated water 
levels, resulting from increased precipitation and rising sea levels.  
The climate change will affect living conditions in all the world's societies, 
which implies a need for globally developed guidelines and instruments to 
prevent and limit the negative impacts of these. Increasingly, we become aware 
that the increase in emissions that affect the climate is accelerating rather than 
the reverse. The question of how the ongoing climate change should be handled 
depends on the political decisions made at an internation level. However, when 
it comes to preventive measures and adjustments, each nation have their own 
responsibility. It is in the regions, municipalities and local communities, the 
actual work must be done. 

My conclusion of this essay is that the municipality of Nacka lacks a clear 
strategy for addressing the climate change and has not stated a timetable for 
their intervention work. The essay also deals with the responsibilities and roles 
of national authorities and organizations. Furthermore, it highlights and 
problematizes the importance of local need for external knowledge support and 
information. 
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1 Inledning 

I slutsatsen av den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen konstateras att 
Sverige står inför allvarliga klimatförändringar det närmaste seklet och att 
anpassningsåtgärder genast måste påbörjas. Vidtas inga åtgärder förväntas de 
ekonomiska konsekvenserna bli stora. Kostnaderna för skador orsakade av ras, 
skred, erosion och översvämningar beräknas uppgå till mellan 100 och 240 
miljarder kronor.1  
 Utöver ekonomiska konsekvenser för samhället kommer självklart även 
den enskilda människans levnadsförhållanden påverkas på ett genomgripande sätt. 
Vårt nuvarande livs- och konsumtionsmönster måste anpassas till de villkor som 
gäller för en hållbar samhällsutveckling. Klimatförändringarna kommer att 
innebära nya ställningstaganden för stadsplanering, byggnation och 
kommunikation mm. Frågeställningarna beträffande klimatanpassning omfattar 
många skilda områden som t.ex. naturvetenskap, ekonomi, teknik och politik mm. 
I botten av allt detta finns en tidsfaktor, som innebär att samhället inte längre kan 
väja för konkreta åtgärder, som av många kan bedömas vara alltför drastiska och 
därmed ifrågasättas. Vår tids människor har vant sig vid livsstilar och 
konsumtionsbehov, som för kommande generationer dock kommer att vara helt 
orealistiska. 

Att situationen är akut framgår bland annat av en debattartikel i Dagens 
Nyheter den 24/4 i år, av Johan Rockström och Klas Eklund, båda medlemmar av 
regeringens framtidskommission. De skriver 

 ”Sammantaget håller mänskliga aktiviteter på att slå i taket av vad biofysiska och 
ekologiska processer på jorden klarar av – vilket ger stora risker, inte bara för folkhälsa, 
jordbruk och livsmedelsförsörjning utan också i krassa ekonomiska termer. Anledningen 
är inte bara att naturkapital skadas. Vi riskerar även tröskeleffekter, med accelererad 
avsmältning av Arktis is…”.2  

Avsmältning av delar av jordens inlandsisar kan enligt nya 
forskningsrapporter få den globala havsnivån att stiga mer fram till år 2100, än 
vad som tidigare framkommit från bland annat IPCC:s senaste rapport. Sannolikt 
stiger inte havsnivån mer än två meter, men det finns en stor osäkerhet beträffande 
i vilken takt inlandsisarna på Arktis, Antarktis och Grönland smälter vilket 
försvårar scenarioberäkningar för kommande århundrade.3 En oväntad plötslig 
avsmältning av isarna på Antarktis och Grönland skulle kunna få den globala 
havsnivån att stiga betydligt mer än vad som framkommit från tidigare 
bedömningar.4  

                                                                       

1 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60 
2 Dagens Nyheter, 24 april 2012 
3 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 56 
4 Ibid. s 44 
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Denna utveckling i kombination med en förväntad ökning av 
nederbördsmängderna kan leda till ökade risker för översvämningar, ras, skred 
och erosion. Det politiska ansvaret för att anpassa samhället är därför mycket stort 
liksom den enskilda människans. Konkreta handlingsprogram som svarar mot de 
faktiska anpassningsbehoven och som är utarbetade i nära samverkan med 
medborgarna måste ges en mycket hög prioritet på det globala planet men också 
på det lokala. Då krävs givetvis att de lokala beslutsfattarna tar klimatarbetet på 
allvar och vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minimera de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. I en undersökning publicerad i Dagens 
Nyheter den 7/5 i år framgår det däremot att hela 70 procent av de kommunala 
beslutfattarna tvivlar starkt på klimatförändringarna. Nästan 10 procent är 
dessutom s.k. klimatförnekare. Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef för 
klimat- och energifrågor på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), kommenterar 
undersökningen så här 

”Den som är skeptisk är förstås mindre benägen att göra något för att minska 
utsläppen av koldioxid i sin kommun. ” 5 

I mitt arbete har jag lagt fokus på en enskild kommun, Nacka kommun utanför 
Stockholm, för att få en bild av hur man här konkret förbereder sig för de väntade 
klimatförändringarna och i vilken utsträckning man samspelar med berörda 
myndigheter. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Min avsikt med detta arbete är att studera hur en kommun, Nacka kommun, 
arbetar för att anpassa sig på kort, medellång och lång sikt, till de negativa 
konsekvenser som förväntas följa av ett förändrat klimat, med fokus på förhöjda 
vattennivåer, som följer av ökad nederbörd och höjda havsnivåer. 

Klimatförändringarnas effekter följer inga administrativa gränser vilket även 
motiverar en analys av hur, i detta sammanhang, roll- och ansvarsfördelningen 
fungerar mellan ett urval av olika berörda parter, som har ett övergripande ansvar 
för hela Sveriges klimatanpassning. 

 
Mina frågeställningar är: 
 
- Vilka konkreta åtgärder har Nacka kommun vidtagit för att anpassa 

kommunens verksamhet för att minimera konsekvenserna av förhöjda 
vattennivåer orsakad av klimatförändringar? 

 
- Hur fungerar roll- och ansvarsfördelningen mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och landsting, 
länsstyrelsen i Stockholms län och Nacka kommun. 

                                                                       

5 Dagens Nyheter, 7 maj 2012 
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1.2 Miljö- och samhällsvetenskaplig relevans 

Mina reflexioner när det gäller om mitt val av ämne har miljö- och 
samhällsvetenskaplig relevans är att klimatförändringarna i mycket hög grad 
ställer krav på såväl natur- och miljövetenskapliga faktaunderlag som 
samhällsvetenskapliga. Klimatförändringarna kommer att påverka 
livsförhållandena i alla världens samhällen, vilket innebär ett behov av globalt 
utarbetade riktlinjer och styrmedel för att förebygga och begränsa de negativa 
verkningarna av dessa.  I allt högre grad blir vi medvetna om att ökningstakten av 
de utsläpp som påverkar klimatet accelererar i stället för tvärtom. 

Inför ett internationellt möte i Stockholm den 25 april i år, Stockholm +40, i 
vilket flera av världens miljöministrar deltog, skriver Johan Rockström och Klas 
Eklund i ovannämnda debattartikel i Dagens Nyheter 

”Världen behöver en snabb övergång till grön ekonomi. Ekonomiska styrmedel måste 
kompletteras med politiska mål och kraftfulla institutioner”. 6 

 I artikeln framgår en tydlig oro för dels den snabba ökningstakten av 
utsläppen från en befolkning, som nu närmar sig 9-miljardersstrecket och dels för 
att den nu förda politiken inte svarar tillräckligt mot den ”vetenskapliga 
riskbilden”. 

Självklart är frågan om hur de nu pågående klimatförändringarna ska hanteras 
beroende av politiska beslut fattade på en internationell nivå. När det gäller 
förebyggande åtgärder och anpassningar har dock varje enskild nation ett eget 
ansvar. Det är i regioner, kommuner och lokalsamhällen det konkreta arbetet 
måste ske.  

 

1.3 Disposition 

Nedanstående disposition är tänkt att ge läsaren en mycket kortfattad orientering 
om uppsatsens struktur.  

I kapitel 2 beskriver jag inledningsvis hur klimatet har varierat under 
historiens gång. Vidare behandlar jag klimatförändringarnas påverkan ur ett 
globalt och svenskt perspektiv. Sedan följer ett avsnitt om de aktörer som är 
berörda i studien, nämligen Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och 
beredskap, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) samt Nacka kommun. Kapitlet avslutas därefter med ett avsnitt som jag har 
benämnt Klimatanpassning i Nacka kommun i vilket jag särskilt belyser de 
utredningar som utgör ett viktigt underlag för Nacka kommuns 
klimatanpassningsarbete. 

                                                                       

6  Dagens Nyheter 24 april 2012 
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I kapitel 3, Metod, redovisar jag hur jag praktiskt gått tillväga vad beträffar 
insamling av material mm. och vilka motiv som ligger bakom mina intervjuer. 
Vidare behandlar jag här studiens avgränsning.  

I kapitel 4, Resultat, presenterar jag under tre temarubriker resultatet från mina 
intervjuer. 

I kapitel 5, Diskussion, analyserar jag mitt bakgrunds- samt intervjumaterial. 
I kapitel 6, Slutsats, sammanfattar jag mina slutsatser. Sedan avslutas arbetet 

med kapitel 7, Referenser och kapitel 8, Bilagor. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Klimatförändringarnas orsaker 

När livet på jorden startade, för ungefär 3.5 miljarder år sedan, var 
solinstrålningen ungefär 30 procent svagare än vad den är idag. Men trots det låg 
temperaturen på ungefär samma nivå som nu. Det berodde på att luftens innehåll 
av syre var mycket låg och till största delen bestod av växthusgaser, bl. a. 
koldioxid och metan. Koldioxidhalten tros ha varit ungefär hundra gånger så hög 
som den är idag.7 Dessa gaser har en förmåga att absorbera det soljus som sänds 
ut som värmestrålning från jordytan. Det skapade en mycket kraftig växthuseffekt 
och gjorde klimatet varmare än det annars skulle ha varit.8 Men denna utveckling 
gjorde det möjligt för andra livsformer att träda fram på jorden. Det utvecklades 
organismer som genom fotosyntesen kunde producera syre till atmosfären och 
successivt började andelen växthusgaser i atmosfären bli mindre. Ur ett historiskt 
perspektiv har således växthusgasernas värmande effekt i stora drag minskat med 
tiden vilket är något som är tätt sammankopplat med livet på jorden. Atmosfärens 
sammansättning har alltid utgjort förutsättningen för det liv vi har på jorden, men 
livet på jorden har också alltid påverkat atmosfärens sammansättning. 

Klimatet har fortsatt att variera med tiden och långa varma tidsperioder har 
avlösts av mycket kalla nedisningsperioder.  Nu befinner vi oss i en geologisk 
period som kallas kvartär. Den kännetecknas av växlingar mellan varmare och 
kallare perioder, så kallade interglacialer och glacialer. Dessa växlingar styrs i 
huvudsak av regelbundna variationer från solens strålning.9 Solen utgör kärnan i 
de förändringar som uppträder i vårt klimatsystem. Solinstrålningens styrka är inte 
konstant utan det kan uppstå variationer som kan leda till en ökat solaktivitet och 
höja temperaturen på jorden.  Det sker också förändringar som beror på jordens 
rotation runt sin axel, vilket skapar variationer av solens instrålning på olika 
platser. Vidare påverkar solen uppkomsten av vindar, havsströmmar samt hög- 
och lågtryck, vilket skapar nederbörd och moln mm. 

Under kvartärperioden har det förhållandevis regelbundet inträffat ungefär ett 
tjugotal istider som följts av mellanliggande interglacialer. Under denna period, 
men även tidigare, har också atmosfärens sammansättning skiftat. Under de kalla 

                                                                       

7 Bogren, Gustavsson, Loman, Klimatförändringar, Naturliga och antropogena orsaker, 2006, s 13 
8 Bernes, En ännu varmare värld, 2007, s 27-28 
9 Sveriges geologiska undersökning, http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/klimat/klimat_del3.html 
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perioderna låg koldioxidhalten ungefär på nuvarande nivå, dvs. omkring 400 
ppm10, men under de interglaciala perioderna var halten troligtvis på flera tusen 
ppm.11  

Att klimatet varierar är alltså inte någon ny företeelse men de senaste hundra 
årens temperaturförändringar skiljer sig markant från tidigare historiska 
variationer. 

En, numera knappast ifrågasatt, orsak till den accelererade klimatförändringen 
är, som nämnts tidigare, de utsläpp människans olika aktiviteter svarar för. 
Utsläpp av växthusgaser från olika fossila bränslen – olja, kol och gas – är den 
främsta anledningen till de hot klimatförändringarna kommer att innebära. 

Användningen av fossila bränslen gör att miljarder ton koldioxid släpps ut i 
atmosfären. Naturens egen produktion av koldioxid, genom exempelvis 
förmultning av växter och utsläpp från vulkanutbrott etc., bedöms som ofarlig – 
havet, skogarna och marken kan ta upp en del av koldioxiden. Men det är 
koldioxiden från de fossila bränslena, samt den mänskliga påverkan på de källor i 
naturen som har tagit upp koldioxid, som rubbar den naturliga balansen och som 
gör att växthuseffekten förstärks. Observationer av bl.a. globala luft- och 
havsvattentemperaturer visar att vi de senaste ca hundra åren har haft en 
utveckling som tyder på att vi går emot ett allt varmare klimat.12 

Sedan slutet av 1990-talet har halterna av koldioxid i atmosfären ökat, vilket 
delvis beror på högre temperaturer och lägre nederbördsmängder. Detta har 
försämrat jordens naturliga funktioner som reglerar balansen av koldioxid i 
atmosfären, genom att bland annat påskynda nedbrytningen av organiskt material 
och hämma vegetationstillväxten. Risken finns att om temperaturökningarna 
fortsätter så kommer växtlighetens förmåga att ta upp koldioxid att försämras 
ytterligare och istället bli en källa för koldioxid som riskerar att frigöras vid yttre 
påverkan. Resultatet kan bli att det mänskliga utsläppet av koldioxid får en större 
effekt på atmosfärens koldioxidhalt och därmed skapar en betydligt kraftigare 
växthuseffekt än vad som annars skulle ha varit fallet.  

Vissa växthusgaser, som t.ex. ozon och metan, har en förhållandevis kort 
uppehållstid i atmosfären och förstörs lättare genom påverkan från bland annat 
solstrålning och kemiska ämnen i luften. Men ökade utsläpp av koldioxid är 
särskilt allvarlig med tanke på gasens långa uppehållstid i atmosfären. Efter 
omkring hundra år har det mesta av gasen tagits upp av bland annat vegetationen 
och ytvattnet och det har uppstått en jämvikt med luftens innehåll av koldioxid.  
Men ungefär 20-25 procent av den koldioxid vi släpper ut kommer att finnas kvar 
i flera tusen år.13 Eftersom koncentrationen av koldioxid i atmosfären, i relation 
till andra växthusgaser, är relativt hög så är det den antropogena växthusgas som 
har störst inverkan på klimatet. Trots att den har lägre växthusverkan, dvs. ”Global 
warming potential”, GWP, än andra gaser såsom t.ex. metan och kol-flour-klor-
föreningar (CFC-gaser). Halterna av koldioxid ökar ungefär med 0,2-0,8 procent 

                                                                       

10 http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/  
11 Bernes, En ännu varmare värld, 2007, s 27 
12 IPCC:s syntesrapport, 2007, s 9 
13 Archer, Töväder, 2011, s 148 
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för varje år, vilket i första hand kan förklaras av antropogen påverkan, särskilt på 
grund av förbränning av fossila bränslen.14 

 

2.2 Globala klimatförändringar 

Sedan början på 1990-talet har FN:s klimatpanel, IPCC, arbetat med att 
sammanställa forskningsresultat inom klimatområdet och publicerat dessa i ett 
antal rapporter. Den första rapporten innehöll resultat som visade att både 
mänskliga och naturliga faktorer kunde ligga bakom den senare tidens 
observerade klimatförändringar. Det var dock inte helt klarlagt att människan vid 
den tidpunkten redan hade skapat en förändring av klimatet, men de ansåg 
däremot att det fanns en framtida risk för detta.15 Den senaste rapporten är utgiven 
år 2007 och innehåller forskningsresultat från åren fram till slutet av 2006. Nästa 
rapport från IPCC planeras till 2013-2014 och kommer att innehålla publicerad 
forskning sedan början av 2007. Forskningsmaterialet som ingår i IPCC:s 
rapporter genomgår en djupgående granskning och blir belysta ur ett brett 
perspektiv innan de blir publicerade.  

Det finns också en tidsaspekt som utmärker IPCC:s klimatrapporter. 
Rapporterna ges ut med ett intervall på mellan 5-6 år vilket gör att det ingående 
forskningsmaterialet hinner ”mogna” och noga bearbetas innan de ges ut.  IPCC:s 
rapporter anses därför i allmänhet få en större genomslagskraft än enskilt 
publicerade forskningsrapporter.16 Rapporterna utgör ett viktigt underlag för 
politiska beslut, både nationellt och globalt, samt för diskussioner rörande 
klimatförändringar överlag. 

Enligt IPCC:s scenarier beträffande utsläpp av växthusgaser kommer de 
globala utsläppen fortsätta att öka fram till år 2030. Även efter år 2030 kommer 
energiförsörjningen huvudsakligen utgöras av energi från fossila källor vilket 
kommer leda till ökat utsläpp av växthusgaser. De följande årtiondena kommer 
därför medföra ytterligare temperaturhöjningar som i sin tur kommer att bidra till 
många andra förändringar i klimatsystemet.17 

Forskning från tidigare globala klimatförändringar visar att det finns tydliga 
samband mellan förändringar på havsytans höjdnivå och skiftningar i klimatet. 
Genom att bland annat undersöka avlagringar på koraller har man kunnat se att 
under den senaste glaciala perioden, för ca 20 000 år sedan, låg havsvattennivån 
ungefär 120 meter lägre än vad den gör idag. Det berodde på att havsvattnet hade 
förflyttats och låg som ett stort täcke av is över Europa och Nordamerika. Under 
den senaste interglaciala perioden, för ca 120 000 år sedan, låg havsytans nivå 
mellan 4-6 meter högre än idag.  

                                                                       

14 Bogren, Gustavsson, Loman, Klimatförändringar, Naturliga och antropogena orsaker, 2006, s 133 
15 Bernes, En ännu varmare värld, 2007, s 50 
16 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 15 
17 IPCC:s syntesrapport, 2007, s 17 
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Medeltemperaturen under den senaste interglaciala perioden är jämförbar med 
dagens temperaturnivåer, men de når inte upp till de nivåer som förväntas de 
kommande hundra åren.18 En global temperaturökning kan få havsvattennivån att 
stiga på två olika sätt. Dels genom att glaciärerna smälter och dels genom så 
kallad värmeutvidgning, vilket innebär att havsvattennivån tvingas stiga eftersom 
varmt vatten tar större plats än vad kallt vatten gör. Värmeutvidgningen beräknas 
stå för merparten av nivåhöjningen fram till år 2100, vilket innebär en global 
havsnivåhöjning på ungefär 25 cm.19 Det kan även uppstå vattennivåhöjningar, på 
kort sikt, på grund av förändrade förhållanden beträffande vind och lufttryck, 
orsakade av klimatförändringar.20  

Den globala havsvattennivån har sedan början på 1960-talet fram till år 1993 
stigit med i genomsnitt ca 1.8 mm/år. Sedan dess har vattennivån stigit snabbare, 
med i snitt 3.1 mm/år fram till år 2003. Vad den taktökningen beror på är ännu 
inte klarlagt.21 FN:s klimatpanel, IPCC, uppskattar att det fram till år 2100 
kommer att ske en ökning av havsnivån med mellan 0.18-0.59 cm, beroende på 
vilket scenario man väljer att gå efter.22 Det finns dock en stor osäkerhet för denna 
uppskattning som grundar sig på huruvida det sker en eventuell ökning av 
smälthastigheten av inlandsisarna de kommande hundra åren. Senare forskning, 
efter IPCC:s rapport, varnar dock för att det finns vissa risker för en sådan 
utveckling.23 Det finns även de som menar att nivåökningen sannolikt skulle ha 
blivit betydligt större om det inte vore för att det tar tid innan de faktorer som 
påverkar havsnivån på allvar sätts igång.24 Detta beläggs bland annat med ett 
samband mellan global medeltemperatur och havsnivån från tidigare 
klimatperioder, t.ex. jämförs särskilt klimatförhållanden under den senaste istiden 
med dagens utveckling.25,26  

Koldioxid har en mycket lång uppehållstid i atmosfären, vilket kommer orsaka 
betydligt högre vattennivåer än de som diskuteras nu, dvs. uppskattade 
havsnivåökningar på omkring en halv meter fram till 2100.27 Havsnivån kommer 
att fortsätta att stiga även om nivåerna av växthusgaser i stabiliseras, oberoende av 
vid vilken nivå koldioxidhalten stabiliseras, vilket medför en risk för att havsnivån 
stiger betydligt mer efter 2100.28 Därför finns det de som menar att 
anpassningarna inför stigande vattennivåer även måste inkludera ett längre 
tidsperspektiv än till år 2100. I en aktuell studie framgår att havsnivåerna kommer 
fortsätta att stiga och fram till år 2500 beräknas ökningen till mellan 1.8 – 5.48 
meter.29 Studien visar inte effekterna av plötsliga och kraftiga upplösningar av 

                                                                       

18 Archer, Töväder, 2011, s 145-146. 
19 Ibid. s 148 
20 Bogren, Gustavsson, Loman, Klimatförändringar, Naturliga och antropogena orsaker, 2006, s 203 
21 IPCC:s syntesrapport, 2007, s 9 
22 Climate Change 2007, Synthesis Report, s. 45, figur 3.1 
23 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 43 
24 Archer, Töväder, 2011, s 148 
25 Ibid. s 146-148 
26 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 43 
27 Archer, Töväder, 2011, s 148 
28 IPCC:s syntesrapport, 2007, s 41 
29 Jevrejeva, Moore, Grinsted, Sea level projections to AD2500 with a new generation of climate change 
scenarios, Global and Planetary Change, 2011, s 20 
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ismassor, som t.ex. eventuella havsnivåhöjningar om den Västantarktiska 
inlandsisen skulle kollapsa.30  

En av de största svårigheterna med att förutsäga hur mycket vattennivåerna 
kommer att stiga beror på hur inlandsisarna på Grönland, Arktis och Antarktis 
kommer reagera vid högre temperaturnivåer. Bara ett scenario för en smältning av 
Grönlands inlandsisar riskerar att höja den globala havsvattennivån med flera 
meter.31 En forskningsstudie genomförd efter IPCC:s rapport från 2007 gör 
bedömningen att havsnivån kan stiga med upp till 0.8 meter fram till slutet på 
detta århundrade. Höjningar på över två meter anses i samma studie som otänkbart 
och höjningar på upp till två meter kräver att alla involverade faktorer går i 
samma riktning.32  

Men det finns vissa effekter av klimatet, så kallade tipping points eller 
tröskeleffekter, som är svåra att förutsäga och som kan ha en mycket kraftig 
inverkan på klimatet samt framtida havsnivåer. Några exempel på sådana 
tröskeleffekter kan vara en avsmältning av isarna på Arktis, Antarktis eller 
Grönland. Under 2007-2008 låg havsisnivåerna på Arktis på den lägsta nivån 
någonsin. Denna plötsliga minskning hade inte kunnat avläsas i någon av tidigare 
klimatberäkningsmodeller utan var en överraskning för den större delen av 
forskarvärlden. Detta är ett exempel på den osäkerhet som omgärdar forskningen 
på framtida havsnivåhöjningar orsakade av klimatförändringar.  Det saknas också 
i stor utsträckning kunskap om var gränserna för olika tröskelnivåer finns och hur 
de påverkas av klimatförändringarnas olika tidsförlopp.33 

 

2.3 Klimatförändringar i Sverige 

En stor del av det arbete som bedrivs för att anpassa samhället inför 
klimatförändringarna tar sin grund ur den statliga Klimat- och 
sårbarhetsutredningen. Uppgifterna i denna utredning bygger i sin tur på uppgifter 
från FN:s klimatpanels, IPCC, rapporter, varav den senaste från år 2007.  

Av de scenarier som den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen utgår 
ifrån framgår att den svenska medeltemperaturen antas öka med mellan 3-5 grader 
fram till 2080-talet.34 Senare års forskning tyder däremot på att 
temperaturökningarna kan kommat att ske snabbare än vad som förväntas i 
Klimat- och sårbarhetsutredningen och kan påskynda övriga effekter av 
klimatförändringarna. Det så kallade tvågradersmålet, som syftar till att hålla nere 
den globala uppvärmningen till under två grader jämfört med förindustriell tid, 
bedöms i dagsläget var betydligt svårare att klara av än vad som framgick av 

                                                                       

30 Jevrejeva, Moore, Grinsted, Sea level projections to AD2500 with a new generation of climate change 
scenarios, Global and Planetary Change, 2011, s 19 
31 IPCC:s syntesrapport, 2007, s 41 
32 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 43 
33 Ibid. s 43-47 
34 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60, s 32 
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IPCC:s senaste rapport. Om tvågradersmålet inte kan hållas så riskerar 
klimatförändringarnas effekter att uppstå tidigare än förväntat och samtidigt bli 
svårare att hantera.35 

De havsnivåökningar som förväntas bli följden av ett varmare klimat bedöms 
inte bli densamma på alla platser på jorden. En del beräkningar tyder på att vissa 
områden i haven omkring Sverige kan komma att öka mer än det globala 
medelvärdet.36 På grund av landhöjningen så varierar vattennivåhöjningen 
regionalt över landet. I de södra delarna av Östersjön förväntas 
havsnivåökningarna uppgå till allt från ett fåtal cm upp till 80 cm. I de mellersta 
delarna så varierar havsnivån i takt med landhöjningen från en sänkning med 50 
cm till en höjning med 50 cm. Längst i norr förväntas istället landhöjningen bli så 
stor att havsnivån förväntas minska.37 

När klimatet bli varmare ökar innehållet av vattenånga i atmosfären genom 
avdunstning från vattenytan. Aktuella undersökningar visar också att nederbörden 
ökar i förhållande till den mängd vatten som finns i atmosfären.38 Men 
nederbörden lär inte falla jämt över hela jorden. För Sveriges del beräknas det 
innebära fler dagar med riklig nederbörd under hösten, vintern och våren. Detta 
ställer högre krav på samhällets beredskap av t.ex. dräneringsåtgärder mm. för att 
hantera de större vattenmängderna. Vidare förväntas det bli en mycket stor ökning 
av de dagar med kraftigt regnväder. Avrinningen beräknas öka över hela landet. 
Översvämningsrisken blir därför påtaglig, särskilt vintertid, i de västra delarna av 
Götaland och Svealand samt i delar av Norrland.39  

2.3.1 Klimatförändringarnas samhällspåverkan  

Effekterna av klimatförändringarna kan komma att orsaka stora påfrestningar för 
samhället. De kan t.ex. ge upphov till skador på infrastruktur och störa viktiga 
samhällsfunktioner såsom vattenförsörjning, vägnät och bebyggelse. Det svenska 
samhällets beredskap inför klimatförändringar har på senare år påverkats av att 
offentliga institutioner och myndigheter genomgått stora rationaliseringar för att 
spara resurser och minska på utgifter som ansetts överflödiga. Samhällets 
funktioner har anpassats för att stå emot normala förhållanden för vad som gäller 
t.ex. vattenflöden, temperatur och nederbörd etc., men besparingsåtgärderna har 
gjort att det inom flera områden nu saknas resurser för att kunna hantera 
förhållanden av mer extrem karaktär.40 Omfattningen av skador som orsakas av 
klimatförändringarnas effekter i framtiden är till stor del beroende av hur 
samhället står rustade att möta dessa.41 En ökad mängd nederbörd kan medföra 
förhöjda grundvattennivåer som kan leda till sämre markstabilitet och öka risken 

                                                                       

35 Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2012, s 11 
36 Havsvattenstånd vid svenska kusten, SMHI, faktablad nr 41, 2009, s 8 
37 SMHI, http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/klimatet-forandras/klimatvariabler/havsniva-1.5904  
38 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 37 
39 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60, s 280 
40 Bernes, En ännu varmare värld, 2007, s 138 
41 Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2012, s 16 



11 

för skred. 42 Detta kan förvärras av mänsklig påverkan i form av t.ex. vägbyggen 
etc.  

Ökade nederbördsmängder, ändrade grundvattennivåer och kraftigare skyfall 
gör att risken för att byggnader ska skadas, av bl.a. översvämningar, erosion, ras 
och skred, ökar. Det är därför viktigt att det finns bra underlag som gör det möjligt 
att undvika områden som är särskilt utsatta för detta. Ökad nederbörd medför även 
en ökad belastning för avloppsledningar vilket kan leda till översvämningar i 
källare. Detta kan i sin tur innebära en hälsofara på grund av risken för 
smittspridning.43 Vidare medför ökad nederbörd i kombination med högre 
temperaturer ökar risken för vattenburen spridning av parasiter och virus.44 

Höga vattenflöden, översvämningar och skyfall skapar en ökad risk för 
översvämningar av väg- och järnvägsnätet samt en ökad risk för skador från skred, 
ras och erosion. De svenska vägnäten ligger ofta på finkorniga jordar, vilket gör 
de särskilt utsatta om de mättas av vatten.45 Vidare kan Översvämningar även 
orsaka skador på fjärrvärmeledningar som ligger i tunnlar i närheten av 
vattendrag, t.ex. vid Slussen i Stockholm.46 

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer ett förändrat klimat ge 
upphov till mycket stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Kvaliteten 
av vattnet i vattentäkterna kommer att bli sämre på grund av högre temperaturer 
och förändringar i flöden och nederbörd och kommer att påverkas av en ökad 
förekomst av mikroorganismer samt en större mängd humushalter.47 Vidare 
medför en höjning av havsnivån en ökad risk för att vattentäkterna förorenas av 
saltvatten från Mälaren.48 

2.4 Myndigheternas och kommunernas ansvar och 
roller 

Idag finns det inte någon nationell myndighet som har ett helhetsansvar för att 
anpassa vårt samhälle för kommande klimatförändringar. Istället delar ett flertal 
centrala myndigheter på ansvaret och arbetar tillsammans med bland annat 
förebyggande samt kompetenshöjande insatser.49 På ett övergripande nationellt 
plan utgör miljöbalken, som trädde i kraft 1 januari 1999 ett grundläggande 
dokument för de berörda statliga myndigheter miljöarbete. Naturvårdsverkets roll 
i detta sammanhang är bland annat att vägleda andra myndigheter i 
miljöbalksfrågor. Miljöbalken, som omfattar ett stort antal förordningar, syftar till 

                                                                       

42 Bernes, En ännu varmare värld, 2007, s 140 
43 Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2012, s 18 
44 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60, s 280 
45 Bernes, En ännu varmare värld, 2007, s 138 
46 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60, s 275-276 
47 Ibid. s 277 
48 Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2012, s 22 
49 Klimatanpassningsportalen, http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-
ansvaret/nationellt-1.5990  
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att främja en hållbar utveckling innebärande att nuvarande och kommande 
generationer ska kunna leva i en god miljö. 

Det konkreta samarbetet mellan de statliga myndigheterna utgår från ett antal 
miljökvalitetsmål. Sammantaget 25 myndigheter är involverade i 
miljömålssystemet. Dessa ska hjälpa Naturvårdsverket med underlag för 
uppföljning och utvärdering av arbetet. 

Ett av miljökvalitetsmålen är Begränsad klimatpåverkan. SMHI har i detta 
sammanhang ett uppdrag att bilda ett särskilt kunskapscentrum för 
klimatanpassningsfrågor. Bland övriga centrala myndigheter har Statens 
geotekniska institut (SGI), Lantmäteriet och Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap fått särskilda uppdrag för att öka kunskapen om klimatförändringarnas 
effekter. Här kan nämnas områden som gäller t.ex. ras- och skredkarteringar och 
arbete med en höjddatabas.50 

Rationellt samarbete mellan de centrala myndigheterna har mycket stor 
betydelse för att klimatmålen snabbt ska kunna uppnås.  Ett viktigt och intressant 
exempel på detta är ett myndighetsnätverk benämnt den Nationella plattformen för 
arbete med naturolyckor51. Inom detta har man bedömt att det finns ett behov av att 
sammanställa myndigheternas uppdrag beträffande klimatanpassning. Syftet är att 
bedöma vilka områden som behöver förstärkt samordning. Arbetet har bland annat 
redovisats i form av en rapport, Klimatanpassning i Sverige – en översikt, som är 
utgiven av MSB 2010.52 

På den regionala nivån svarar länsstyrelsen med hjälp av de nationella 
myndigheterna för förmedlingen av underlag som behövs lokalt, där kommunerna 
svarar samhälls- och beredskapsplanering samt räddningstjänst. Mer om detta 
nedan. 

Av centrala resurser har jag, som nämnts ovan, valt att särskilt studera och 
belysa de uppdrag och förutsättningar MSB, Länsstyrelsen i Stockholms län samt 
organisationen SKL har för att bistå en kommun. 

 

2.4.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB har en samordnande roll mellan olika samhälleliga aktörer för att förebygga 
och hantera olyckor och kriser. Den ska tillsammans med bl.a. kommuner och 
länsstyrelser identifiera och analysera sårbarheter och hot för samhället som kan 
anses vara särskilt allvarliga. Den ska vidare vara den drivande aktören i arbetet 
med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder.53 MSB:s samordnande 
arbete innebär inte att de tar över någon annan aktörs ansvar utan på den regionala 
och lokala nivån har länsstyrelserna och kommunerna ett stort ansvar. 

                                                                       

50 Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvårdsverket.se  
51 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/  
52 Klimatanpassning i Sverige – en översikt, MSB, 2010 
53 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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MSB:s regeringsuppdrag är att samordna och utveckla säkerhetsarbetet i 
kommunerna för att öka säkerheten för den enskilde medborgaren. Vidare ska 
MSB utgöra en slags kunskapsbank och stödja kommunerna genom att bland 
annat erbjuda utbildning, analyser och statistiska data.54 

MSB arbetar på en nationell nivå med att förhindra att de negativa följderna av 
ett förändrat klimat. Den bedömer att samhället idag är mycket sårbart på grund 
av att det är anpassat för dagens klimatförhållanden. Som ett led i arbetet mot ett 
tryggare samhälle, som är väl anpassat mot ett förändrat klimat, tillhandahåller 
MSB underlag, som t.ex. sårbarhetsanalyser och rapporter om 
klimatförändringarnas konsekvenser. Dessa ska utgöra ett stöd för kommuner, 
landsting och övriga myndigheter i deras klimatanpassnings- och sårbarhetsarbete. 
55 MSB har i en rapport, Klimatanpassning i Sverige – en översikt56, som utarbetats 
inom ramen för ett nätverk, Nationella plattformen, beskrivit nuläget när det gäller 
klimatanpassning på nationell, regional och lokal nivå. Avsikten är att den ska 
kunna fungera som underlag för diskussioner om kommande samordningsinsatser. 
Rapporten, som exemplifierar på vilket sätt centrala myndigheter arbetar för att ge 
såväl kunskapsstöd som praktiskt stöd till den regionala och lokala nivån, har 
även nyttjat de enkätsvar, som Sveriges kommuner och landsting sammanställt i 
sin rapport Kommunernas arbete med klimatanpassning. SKL granskar57, se nedan. 

I MSB:s rapport konstateras att kommunerna behöver ta större hänsyn i 
framtiden till ett förändrat klimat och att gedigna underlag behövs särskilt inom 
områden som lokaliserings- och utformningsbeslut. Vidare framhåller utredningen 
kommunernas ökade behov av kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser. 

 

2.4.2 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns representerad i vart och ett av 
Sveriges 21 län. Den ansvarar för den statliga förvaltningen av länet i de fall de 
inte finns någon annan myndighet som har ett särskilt förvaltningsansvar för något 
specifikt område.58 Länsstyrelserna har en samordnande roll inom det enskilda 
länet för att värna statliga och samhälleliga intressen samt för att utveckla länet i 
enlighet med nationella och regionala mål. De arbetar sektorsövergripande, vilket 
innebär att perspektiv från olika kunskapsområden integreras i verksamheten.  

Ett aktuellt exempel på hur Länsstyrelsen i Stockholms län tar ansvar för 
”sina” kommuner framgår av det arbete som ligger bakom rapporten Är våra 
kommuner klimatanpassade? Ansvar, riktlinjer och åtgärder.59 Denna är resultatet 
av ett regeringsuppdrag fick av regeringen 2009 som innebar att länsstyrelsen på 

                                                                       

54 Regleringsbrev avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012 
55 MSB, www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Anpassning-till-forandrat-klimat/  
56 MSB, Klimatanpassning, en översikt, 2010, rappor 214 
57 SKL, Kommunernas arbete med klimatanpassning, SKL granskar, 2011 
58 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 
59 Är våra kommuner klimatanpassade? Ansvar, riktlinjer och åtgärder, Rapport 15, 2011 
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regional nivå skulle samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. 
Denna rapport ingår i rapportserien ”Anpassning till ett förändrat klimat”. 

Genom länsstyrelsernas försorg förmedlas till kommunerna såväl kunskap 
som underlag, t.ex. klimatanalyser, detaljerade höjdmodeller, olika slags 
karteringar mm. Dessa tas fram av andra statliga myndigheter t.ex. SMHI, SGI, 
Lantmäteriet och Livsmedelsverket. 

 

2.4.3 Sveriges kommuner och landsting 

 
Sveriges kommuner och landsting är en politiskt styrd arbetsgivar- och 
intresseorganisation för Sveriges samtliga kommuner, regioner och landsting. 
SKL ska företräda och driva de frågor som är viktiga för SKL:s medlemmar, 
bland annat genom opinionsbildning och kunskapsspridning. Att arbeta med 
kommunernas och landstingens intressen innebär att en mängd olika områden 
hanteras inom organisationen, t.ex. sjukvård, miljö, utbildning och 
arbetsmarknadspolitik.60 

Kongressen, SKL:s högsta beslutande organ, har för året 2012 beslutat att tolv 
frågor som särskilt ska prioriteras. En av dessa frågor syftar till att höja 
ambitionsnivån för samhällets klimatarbete. Den menar att bland annat att staten 
måste ta ett större ansvar och på ett bättre sätt uppmuntra kommunernas och 
landstingens klimatarbete.61 

SKL:s engagemang för kommunernas arbete med klimatanpassning 
återspeglar sig tydligt i de granskningar som under senare år gjorts i form av 
enkäter. SKL genomförde år 2009 en enkät om kommunernas arbete med 
klimatanpassning i den fysiska planeringen. Den visade att kommunerna då 
saknade tillräckliga planeringsunderlag för att kunna hantera detta område. 

En uppföljande enkät gjordes 2011 bland annat av den anledningen att SKL 
dels ville undersöka i vilken utsträckning kommunerna arbetar med det utökade 
planeringsansvar de fått genom den nya plan- och bygglag som trädde i kraft 
våren 2011 och dels se om några förbättringar skett sedan 2009. Resultatet 
redovisas i rapporten Kommunernas arbete med klimatanpassning, SKL granskar. 

Av rapporten framgår att kommunerna fortfarande i stor utsträckning saknar 
planeringsunderlag och verktyg, men att man trots detta arbetar med frågorna. Nio 
av tio kommuner arbetar med att anpassa den fysiska planeringen till ett förändrat 
klimat. Ansvaret för arbetet ligger i de flesta kommuner hos kommunstyrelsen. 
Vidare visar rapporten att andelen kommuner som fattat principbeslut eller har 
riktlinjer för klimatanpassning i sin planering ökat från 29 till 39 procent och att 
ca en tredjedel av kommunerna hanterar frågorna i sina översiktsplaner.62 

                                                                       

60 Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se  
61 SKL, http://www.skl.se/vi_arbetar_med/prioriteringar2012/hogre-ambitioner-pa-klimatomradet  
62 SKL, Kommunernas arbete med klimatanpassning, SKL granskar, 2011, s 3 
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Rapporten utgör en aktuell lägesbeskrivning om hur frågorna med 
klimatanpassning hanteras generellt i landets övriga kommuner. Dessutom utgör 
den ett sammanfattande dokument om vad kommunerna efterfrågar för 
kunskapsstöd och andra resurser från statligt håll. 

2.4.4 Nacka kommun 

Nacka kommun är beläget söder om Stockholm stad och är med ca 92 00063 
invånare Sveriges 19:e största bland Sveriges 290 kommuner. Nacka kommun är 
en kustkommun som har en stor landsträcka längs med Stockholms inlopp i 
Östersjön. Den totala ytan är ca 130 km2 som främst utgörs av fastland, men här 
finns även 20 öar och 38 sjöar. Kommunen är för tillfället i en expansiv fas och 
beräknas ha en befolkningsökning med 34 procent fram till år 2035. En 
övervägande del av befolkningen bor i tätorter, varav Nacka utgör den största. 
Sedan många år tillbaka har Nacka kommun haft en borgerlig majoritet vars 
inflytande har fortsatt att öka de senaste åren.64 Man befinner sig just nu i en 
mycket expansiv fas där man genom flera stora byggnadsprojekt försöker planera 
för ett ökat invånarantal i kommunen.65 Som ett exempel kan nämnas att det pågår 
en förstudie om att bygga ut Stockholms tunnelbanelinje till Nacka.66 

 

2.5 Klimatanpassning i Nacka kommun 

Beträffande begreppet ”klimatanpassning” vill jag hänvisa till den definition, som 
använts i flera av de rapporter som jag refererat till i mitt arbete nämligen IPCC:s 
definition: 

”Klimatanpassning definieras som förändringar i ekologiska, sociala eller 
ekonomiska system till följd av verkliga eller ekonomiska system till följd av verkliga eller 
förväntade klimatförändringar. Klimatanpassning är till exempel förändringar i 
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter 
eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringarna.”67 

Nacka kommun har i slutet på 2000-talet genomfört en förstudie för att 
undersöka hur klimatförändringarna kommer att påverka Nacka kommunen. Det 
främsta syftet är att ta reda på hur man på bästa sätt kan undvika att drabbas av 
klimatförändringarnas effekter, t.ex. hur man kan skydda sig mot förhöjda 
vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag.68 Av förstudien framgår att den närmaste 

                                                                       

63 Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se  
64 Nacka kommun, Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Nacka_kommun  
65 Nacka kommuns hemsida, http://www.nacka.se/web/Nyheter/Sidor/BefolkningenokariNacka.aspx  
66 Nacka kommuns hemsida, http://www.nacka.se/web/trafik_vagar/Nyheter/Sidor/Tunnelbana.aspx  
67 IPCC Executive Summary, Smith et al, Adapation and adaption capacity, 2001, kap 18.1 
68 Hur påverkas Nacka kommun av förväntade klimatförändringar, rapport 2007, s  
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tiden inte förväntas att klimatförändringarna ska utgöra ett allvarligt problem för 
Nacka kommun. Det beror i första hand bero på att Nacka kommun inte har några 
betydande vattendrag eller sjöar som kan orsaka översvämning i kommunen. 
Däremot kan en översvämning i Mälaren påverka Nacka kommuns verksamhet 
samt dess invånare på flera sätt, t.ex. att vattenförsörjningen påverkas. 

Under 2009 publicerades rapporten, Lokal klimatanpassning, som är en 
fortsättning från den förstudie som gjordes 2007. Denna rapport ska utgöra en del 
i Nacka kommuns arbete med att ta fram ett handlingsprogram för att kunna 
hantera de förväntade klimatförändringarna i framtiden.69 

Rapporten, Lokal klimatanpassning, har i sin bedömning av framtida 
havsnivåhöjningar som kommer att påverka Nacka kommun, utgått ifrån 
regeringskansliets rapport Ny klimatvetenskap 2006-2009. I denna nämns särskilt 
en studie som förutspår havsnivåhöjningarna på upp till 0.8 meter fram till år 
2100.70 Denna studie utgör tillsammans med den statliga Klimat- och 
sårbarhetsutredningen för utgångspunkten i de scenarier som rapporten Lokal 
klimatanpassning använder sig av. Rapporten omfattar enbart de klimatpåverkade 
områden som ligger inom Nacka kommun. Det betyder att riskområden, t.ex. 
Mälaren, i angränsande kommuner inte undersöks i denna rapport.71 

Rapporten presenterar två huvudscenarier för havsvattennivåhöjningar; 100-
årsnivån för högvattenstånd idag och 100-årsnivån för år 2100, som svarar mot de 
scenarier som framkommer i Klimat- och sårbarhetsutredningen.72 100-årsnivån 
för idag ligger på 1.15 meter och för 100-årsnivån 2100 beräknas den ligga på 
1.68 meter över medelvattenståndet. Återkomsttider talar om hur ofta ett 
vattenstånd överstiger en viss nivå, i det här fallet högvattenståndet med en 
åtkomsttid på hundra år, dvs. att vattenståndet inträffar en gång på hundra år.73 
Vid beräkningarna har man sedan tagit hänsyn till landhöjningen inom Nacka 
kommun, vilket uppgår till 0.48 cm. Medelvattenståndet diskuteras inte i 
rapporten eftersom denna nivå inte bör utgöra något underlag för var man sätter de 
lägre gränserna för byggnation mm eftersom det inte är vid denna nivå som de 
stora skadorna uppstår.74  

Det tredje scenariot som tagits fram ska representera en utveckling som är mer 
extrem. I denna har man kombinerat 100-årsnivån för idag, 1.15 meter, med en 
höjning på två meter samt tagit hänsyn till landhöjningen. Således presenteras 
sammanlagt tre scenarier för framtida havsnivåer fram till år 2100.  Dessa har 
sedan justerats med -0.35 meter efter Nacka kommuns höjdsystem RH00.  

 
 

                                                                       

69 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009 s 1 
70 Rummukainen, Källén, Ny klimatvetenskap 2006-2009, s 43 
71 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009, s 10-12 
72 Ibid. s 10 
73 SMHI, Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens vattensystem, Hydrologiskt underlag till klimat- och 
sårbarhetsutredningen, 2006, s 6 
74 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009 s 12 
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Nivåerna som analyseras i rapporten är: 

• En höjning med 0.8 meter, 100-årsnivå idag, ”låg nivå” 
• En höjning med 1.33 meter, 100-årsnivå 2100, ”hög nivå” 
• En höjning med 2.32 meter, ”extrem nivå” 

Studien visar att en höjning enligt scenariot för den låga nivån, 0.8 meter, 
skulle medföra att, förutom kuststräckorna, så påverkas de vattenområden som är i 
nära anslutning till havet, bl.a. Lännerstasunden.  Några andra exempel är 
Velamsjön som skulle få en direkt kontakt med havet och bli en havsvik. Den 
höga nivån, 1.33 meter, skulle översvämma flacka områden som t.ex. Duvnäs 
udde, Erstavik, Backeböl och områden runt Neglingeviken. Scenariot för den 
extrema nivån beräknas skapa en direkt förbindelse mellan havet och Sågsjön.75 

Nacka kommuns totala yta är på 130 km2 och vid en utveckling som följer det 
extrema scenariot skulle det enligt beräkningarna översvämma 2.7 km2 av 
kommunens landyta.76 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Andel av Nacka kommun som påverkas av olika vattennivåer vid resp. scenario 
 
Till skillnad från havet och sjöarnas vattennivåer kommer vattenståndet i 

vattendragen inte att vara konstanta. Därför behöver man använda hydrauliska 
modeller för att bl.a. kunna beskriva flöden och topografiförutsättning mm., som 
kan ha en effekt på förändrade vattennivåer orsakade av klimatförändringarna. 
Vidare vill man undersöka om vattendragen är sammankopplade i något avseende 
med dagvattensystemen och eventuellt påverkar kommunens vatten- och 
avloppssystem. Med hjälp av denna information kan man sedan utforma en 
kartering som tar hänsyn till olika klimatscenarierna. För att undersöka behovet 
för en sådan kartering med hjälp av hydrauliska modeller har man skapat en 
prioriteringslista vid inventering för att särskilt kunna lista riskobjekt och särskilt 
utsatta områden inom kommunen.77 Prioriteringsordningen är som följer 

 

                                                                       

75 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009 s 15 
76 Ibid. s 16 
77 Ibid. s 18-19 

Scenario Vattenytor Vattenytornas del av 
total areal i Nacka 

Dagens nivå 
 

34.4 km2 26.5 % 

Låg nivå  
0.8m 

35.4 km2 27.3 % 

Hög nivå 
1.33m 

36.0  km2 27.7 % 

Extrem nivå 
2.32 m  

37.1  km2 28.5 % 
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1) Områden redan känsliga för översvämning 
2) Planområden 
3) Samhällsviktiga funktioner 
4) Befintlig bebyggelse 
5) Mindre känslig infrastruktur 
6) Känsliga biotoper, naturområden eller liknande 
7) Övriga områden 

 
Efter inventeringen blir resultatet ett underlag för bedömning om riskerna för 

en eventuell översvämning för huvudavrinningsområdet i fråga. Inventeringen har 
gjorts utifrån varje huvudavrinningsområde och kategoriseras efter den recipient 
som aktuellt avrinningsområde har sitt utlopp i. Se figur 2.78 

 
 

Figur 2. Avrinningsområden kategoriserade efter huvudrecipient i Nacka kommun.79 
 

Enligt utredningen så bör det utföras en studie över vattendragen och sjöarna 
vid avrinningsområdet i Skurusundet eftersom dessa är tätt sammanbundna med 
dagvattensystemet. De andra områdena behöver bara studeras i samband med 
detaljplanarbete. 

                                                                       

78 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009, 18-19 
79 Ibid. s 20 
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Utredningen har inte analyserat översvämningsrisker som uppkommer från 
extrema nederbördsmängder på hårda ytor där vattnet och bedömningar som rör 
kapaciteten för vatten- och avloppssystemen. Det utförs inte heller någon 
utredning rörande skred- och rasrisk, dvs. indirekta effekter av höga vattennivåer. 

Rapportens slutsats är att, utifrån de tre klimatscenerierna, så påverkas inga 
samhällsviktiga funktioner. Vissa fastigheter och verksamheter berör, även vid 
dagens förhållanden. Eftersom Nacka kommun för närvarande arbetar med sin 
översiktsplan så har man i ett tidigt skede möjlighet att se över riskerna med 
översvämningar. Man påpekar även att det behöver genomföras ytterligare 
inventeringar i riskområden. Vidare gör man bedömningen att sannolikheten för 
att det extrema scenariot, 2.32m, blir verklighet är mycket låg, särskilt i ett 
hundraårsperspektiv. Därför anser man inte behöva skydda alla befintliga objekt 
enligt det scenariot. Dessutom förväntas åtgärdskostnaderna bli högre än 
kostnaderna för skador pga. av översvämningar från havet. Ett undantag kan vara 
objekt med lång livslängd.80  

                                                                       

80 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009, s 33 
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3 Metod 

3.1 Intervjuundersökning 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 
frågeundersökningar av typen informantintervjuundersökningar. I metoder för att 
samla information genom att fråga eller samtala med människor skiljer man 
mellan informantundersökningar och respondentundersökningar. Den sistnämnda 
lämpar sig bäst för undersökningar där svarspersonerna själva utgör ett 
undersökningsobjekt.81 I mitt fall är det mer av intresse att se svarspersonerna som 
uppgiftslämnare om hur något förhåller sig eller fungerar, t.ex. avseende 
rollfördelning och ansvar i en organisation. Av den anledningen är en 
informantintervju det tillvägagångssätt som bäst passar in i min undersökning. 

Till MSB, Länsstyrelsen i Stockholms län, SKL och Nacka kommun skickade 
jag inledningsvis en skrivelse i vilken jag bad om att få en kontaktperson som 
kunde besvara mina intervjufrågor. Min tanke med detta tillvägagångssätt var att 
myndigheten, utan inblandning från mig, skulle utse en kontaktperson för intervju. 
Därmed skulle sannolikt svaren från intervjupersonerna få en större legitimitet 
samt minska risken för att det är den enskilde handläggarens kunskap som avgör 
vilka svar jag skulle få. För MSB, SKL och Nacka kommun har jag efter den 
inledande kontakten tilldelats en kontaktperson. Däremot svarade inte 
Länsstyrelsen på min skrivelse och myndigheten har därmed inte utsett en 
kontaktperson. Jag tog därför själv kontakt med en handläggare som jag bedömde 
ha kunskapen för att kunna besvara mina frågor. 

Intervjufrågorna har utefter frågornas karaktär delats in i tre olika teman. 
Dessa är Klimatarbetets inledning (Tema 1), Anpassningsbehov och åtgärder 
(Tema 2) och Organisation, ansvar och roller (Tema 3). Mot bakgrund av mitt 
syfte har frågeställningarna formulerats på samma sätt till MSB, Länsstyrelsen 
och till SKL, men för Nacka kommun är de specifikt formulerade efter 
kommunens förutsättningar. 

3.2 Material 

De genomförda intervjuerna med handläggare på Nacka kommun, MSB, 
Länsstyrelsen i Stockholms län och SKL utgör ett väsentligt material för min 

                                                                       

81 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan, 2005, s 253 
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studie. Vidare så har Nacka kommuns två klimatutredningar, Hur påverkas Nacka 
kommun av förväntade klimatförändringar från 200782 och Nacka Kommun, Lokal 
klimatanpassning från 200783 , bidragit med kunskap om bl.a. Nacka kommuns 
förutsättningar samt åtgärdsbehov beträffande klimatförändringar. Till sist har det 
varit intressant att studera Klimat- och sårbarhetsutredningen från 200784 
eftersom den för flera myndigheter har utgjort ett viktigt dokument i inledningen 
på klimatanpassningsarbetet samt ett antal regleringsbrev och lagtexter. 

3.3 Avgränsning 

Valet av Nacka kommun motiveras av att den är en kommun, som är medelstor, 
gränsar till Östersjön och är under inverkan av vattenförhållandena i Mälaren. 
Kommunen har ett behov av samverkan med näraliggande kommuner, inte minst 
Stockholms kommun. 

När det gäller val av berörda myndigheter motiveras mina val av att de alla har 
uppdrag, som är direkt riktade till landets kommuner.  

Självklart sätter förstås frågan om vad som är möjligt att, tids- och 
volymmässigt kunna prestera inom ramen för examensarbetets gränser. Jag har 
därför valt att särskilt inrikta mig på de negativa effekterna av förhöjda 
vattennivåer pga. av ökad nederbörd och höjda havsnivåer som följer av ett 
förändrat klimat.  

 
 

 
 

 

                                                                       

82 Hur påverkas Nacka kommun av förväntade klimatförändringar, rapport 2007 
83 Nacka kommun, Lokal klimatanpassning, Kommunövergripande riskidentifiering vid höga flöden och 
vattennivåer samt analys av konsekvenser, SWECO, 2009 
84 Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60 
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4 Resultat 

Under nedanstående temarubriker redovisas intervjusvaren på de frågor som jag 
har ställt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Sveriges kommuner och landsting, samt Nacka kommun. För 
Tema 1 är intervjufrågorna desamma för samtliga aktörer. 

De intervjufrågor som är ställda till MSB har besvarats av Cecilia Alfredsson, 
handläggare på avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, enheten 
för skydd av samhällsviktig verksamhet i Karlstad. 

De intervjufrågor som är ställda till Länsstyrelsen i Stockholms län har 
besvarats av Susanne Adolphi Aristegui, projektledare för klimatanpassning på 
avdelningen för klimat och energi. 

De intervjufrågor som är ställda till SKL har besvarats av Emilie Gullberg på 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, sektionen för planering, säkerhet 
och miljö. 

Svaren på frågorna ställda till Nacka kommun har besvarats av Magnus 
Rothman, handläggare på miljö- och stadsbyggnads miljöenhet. För en del av 
frågorna har svar inhämtats från andra handläggare på Nacka kommun. Dessa är 
Birgitta Held Paulie, handläggare på miljöenheten (fråga 1, 2, 3, 10, 12 och 21), 
Johan Håkansson, planarkitekt (fråga 7, 8, 9 och 10), Eva Scharin, miljöutvecklare 
(fråga 13) och Hans-Ivar Swärd, säkerhetssamordnare (fråga 22). Eftersom 
frågorna till Nacka kommun har besvarats av olika personer, till skillnad från 
MSB, Länsstyrelsen och SKL, så har jag för att förtydliga skrivit ut namnen på de 
personer som har svarat. 
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4.1 Tema 1 – Klimatarbetets inledning 

Frågor till samtliga aktörer 
1) När och på vilket sätt påbörjades arbetet med klimatanpassning 

(regleringsbrev eller motsvarande?)? 
2) Vilka externa eller interna utredningar ligger till grund för 

kommunen/myndighetens ställningstaganden? 

3) Vilka tidsperspektiv utgår kommunen/myndigheten från i sitt arbete med 
klimatanpassning (SMHI:s valda tidsspann?)? 

 
Svar på fråga 1 

 
MSB 

”Klimat- och sårbarhetsutredningen som genomfördes 2005-2007 där vi deltog 
aktivt, var till viss del ett startskott för MSB:s (dåvarande Räddningsverkets) arbete med 
klimatanpassning. Vi har dock hanterat dessa frågor långt tillbaka eftersom målet med 
vår verksamhet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, 
kriser och olyckor, exempelvis översvämningar, ras, skred och skogsbränder som kommer 
att öka i samband med ett förändrat klimat. Vi har sedan 1980-talet också tagit fram 
översiktiga stabilitets- och översvämningskarteringar och stöttar kommunerna med 
bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”2009 fick samtliga Länsstyrelser i Sverige ett särskilt regeringsuppdrag att 
samordna anpassningen till ett förändrat klimat på regional nivå. En rad andra 
myndigheter fick också uppdrag inom anslaget Klimatanpassning 1:10.” 
SKL 

”Frågan uppmärksammades väl ordentligt i samband med Risk- och 
sårbarhetsutredningen 2007. Innan det är jag faktiskt osäker på hur förbundets 
engagemang var i frågan. Klimatanpassning har sedan varit s.k. ”priofrågor” både 2008 
och 2009, samt delvis även 2011. (Det innebär ett extra politiskt tryck i en fråga, för att 
uppmärksamma myndigheter, väcka frågan, stärka kommunerna osv.)” 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Jag började 2007. Jag tror det är lite före min tid. Hör med 
Birgitta om det…”  

Birgitta Held Paulie: ”Vad avser risken för översvämningar av för snabb tillrinnig 
med översvämningar som följd så gjordes utredning för de mest känsliga sjöarna för ca 
10-15 år sedan. Kommunen tog egna initiativ i planarbetet när samhällsdebatten kom 
igång. Den första planen där vi ställde krav med hänsyn till förväntade 
havsnivåhöjningar vann laga kraft 2006 (planarbetet skedde något år tidigare).” 
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Svar på fråga 2 
 

MSB 
”Vi följer den forskning och utveckling som görs inom området både nationellt och 

internationellt.”  
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”Inom klimatanpassningsuppdraget på Länsstyrelsen har en lång rad analyser och 
utredningar gjorts. SMHI har tagit fram ett klimatunderlag specifikt för Stockholms län, 
SIG har tagit fram ett underlag om risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Vi 
har också genomfört samarbeten med Karolinska institutet samt tagit fram en rad skrifter 
själva och i samarbete med andra Länsstyrelser. Hänvisar till vår webbsida för 
detaljerad information.” 
SKL 

”Ovan nämnda utredningar samt därefter div statliga utredningar. Några ex är 
Ansvar vid naturolycka, olika forskarapporter från Climatools samt två egna enkäter 
2009 och 2011.” 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Det är rapporten Lokala klimatanpassning i för Nacka 
kommun av SWECO från 2009 och rapporten Hur påverkas Nacka kommun av 
förväntade klimatförändringar. Vi tror att vattnet är den stora frågan för oss, att man får 
häftiga översvämningar, så också en dagvattenpolicy som nyligen blev klar här i mars. … 
Vi har även hållbarhetsbokslut från 2009, men ett nytt håller på att tas fram. Och en 
översiktsplan från 2011 som nästan är helt processad och klar. Den heter också förstås 
Det hållbara Nacka.” 

Birgitta Held Paulie: ”Kommunen letade info i frågan från andra kommuners 
erfarenheter, samt följer de internationella och nationella rapporter som diskuterade 
havsnivåhöjningar. Senare kom ”Översvämningsrisker i fysisk planering; lst aug 2006.” 

 
Svar på fråga 3 

 
MSB 

”Vi använder oss av de klimatscenarier som SMHI tagit fram. MSB har också tagit 
fram framtidscenarier för 2032.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”Vi tittar generellt på ett perspektiv fram till 2100. SMHI:s underlag har det 
perspektivet. När det handlar om fysisk planering och stora, långsiktiga investeringar kan 
det vara nödvändigt att titta på ett ännu längre tidsperspektiv, tom 200 år framåt.” 
SKL 

”Inget uttalat.” 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Jag är lite osäker på vad vi har sagt om tidsperspektiven. Vi 
utgår från SWECO:s tidsspann. Men inga fastslagna klimatscenarier som gäller för hela 
kommunen. Vi hade ett projekt, Kvarnholmen, där det blev lite diskussioner med 
byggbolagen om just klimatscenarierna, vilka man har anslutit sig till... Men den längsta 
tidsperioden man planerar för i kommunen är max 30 år” 
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Birgitta Held Paulie: ”Vi försöker tillämpa de rekommendationer som de statliga 
myndigheterna ger ut. Det är dock inte helt lätt att få exakta nivåer. Under de senaste 
åren har vi höjt nivån vid planläggning från ca 1,9 m över nollplanet till 2,5 m över 
nollplanet. Lite beroende på planområdets användning.” 

 

4.2 Tema 2 – Anpassningsbehov och åtgärder 

Frågor till MSB, Länsstyrelsen i Stockholms län och SKL 
4) Hur har myndigheten prioriterat åtgärdsbehoven beträffande 

vattennivåhöjningar orsakade av ett förändrat klimat?  

5) Vilka åtgärder behöver Nacka kommun, eller kommunerna generellt, 
genomföra för att möta riskerna med höga vattennivåer?  

 
Svar på fråga 4 

 
MSB 

”MSB har inte genomfört någon speciell prioritering av åtgärder. Samhällsviktiga 
verksamheter inom kommunerna bör dock prioriteras att skyddas vid höga vattennivåer. 
Vi arbetar också med frågan kopplat till EU:s översvämningsdirektiv.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”När det gäller havsnivåhöjningen så har vi tillsammans med övriga län i 
Mälardalen tagit fram en skrift som belyser problematiken med havsnivåhöjning och 
dricksvattenproblematik på lång sikt. Förstudien heter Mälaren om 100 år- en förstudie 
om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden. Den berör även den fysiska planeringen och 
risken för översvämning. När det gäller Mälaren så är det en stor och viktig fråga för 
hela regionen. Ombyggnaden av Slussen, som ständigt är väldigt aktuell på många sätt, 
åtgärdar översvämningsriskerna runt Mälaren för en tid framåt. När havet börjar stiga 
snabbare så blir det svårare att tappa ur vatten ur Mälaren och då ökar 
översvämningsrisken återigen samt risken för saltvatteninträngning.” 
SKL 

”Vi har inte gett ut några sådana rekommendationer.” 
 

Svar på fråga 5 
 

MSB 
”Kommunerna bör bland annat ta hänsyn till klimatförändringen i den fysiska 

planeringen och analysera klimathändelser i sina risk- och sårbarhetsanalyser. MSB:s 
översiktliga översvämningskarteringar bör ligga till grund för arbetet.  Även det arbete 
som MSB utfört kring konsekvenserna av en översvämning i Mälaren kan vara till viss 
vägledning för arbetet.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 
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”När det gäller hela klimatanpassningsfrågan, som ju är väldigt bred och omfattar 
många olika verksamhetsområden så förespråkar Länsstyrelsen i Stockholms län att 
kommunerna gör en klimatanpassningsplan. Syftet med den är att kommunerna på det 
sättet får en god överblick på potentiella risker och sårbarheter samt vilka åtgärder som 
behöver prioriteras och vilka möjligheter som man bör ta tillvara. Länsstyrelsen anser 
också att det för kommunernas del handlar om att planera ansvarsfullt och långsiktigt så 
att inte stora investeringar och exploateringar genomförs som inte är hållbara i längden. 
Det handlar ytterst om att bygga ett hållbart och tryggt samhälle även för kommande 
generationer.” 
SKL 

”Det kan variera beroende på förutsättningar. Men generellt handlar det förstås om 
att undvika att ”bli blöt om fötterna”, t.ex. genom lägstanivåer för ny bebyggelse men 
också att på en översiktlig nivå t.ex. prioritera samhällsviktiga verksamheter på bra 
lägen. Genom PBL har kommunerna framförallt möjlighet att påverka nytillkommande 
bebyggelse men det primära ansvaret för befintlig bebyggelse ligger ju på den enskilda 
ägaren av fastigheten. Därför är det också viktigt att informera privata fastighetsägare 
om riskerna.” 

 
 
 

Frågor till Nacka kommun 
6) Vilka anpassningsbehov ligger till grund för Nacka kommuns 

klimatanpassningsarbete? 

7) Finns det en arbetsplan som innehåller vilka åtgärder som behöver genomföras 
på kort, medellång och lång sikt? 

8) Om en sådan finns, är åtgärderna inplanerade längs en tidsaxel och i en 
prioriterad ordning? 

9) Vilka åtgärder är högst prioriterade? 

10) Hur avspeglas prioriteringarna i budgetarbetet? 

11) Hur har kommunen prioriterat åtgärder beträffande risker förknippade med 
förväntade vattennivåhöjningar? 

12) Vilka åtgärder har redan genomförts inom kommunen för att möta riskerna med 
höga vattennivåer? 

13) Hur har man bedömt behovet av att göra kommunens invånare delaktiga i det 
kommande åtgärdsarbetet? Är dessa t.ex. informerade om 
klimatförändringarnas negativa konsekvenser? 
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Svar på fråga 6 
 

Nacka Kommun 
Magnus Rothman: ”Jag har nog inget mer att tillkomma än utredningarna, vi har 

ju samarbetat med de, men behovet är utifrån risker vi ser och de är kraftiga skyfall på 
sensommaren på kort sikt. På längre sikt även risker för havsnivåhöjningar. … tyvärr 
verkar de senaste rapporterna, efter IPCC:s senaste från 2007, peka mot högre 
vattennivåer än vad som tidigare sagts och vi har inte tagit ställning till exakt hur vi ska 
hantera detta. … Mycket kretsar kring byggnation och sådant. Vi behöver en strategi och 
vad ska vi ge för besked till byggherrar och så. Vi har ju inte en uttalad en klimatpolicy 
så vi får luska liten bakvägen från flera dokument, t.ex. ÖP:n.” 

 
Svar på fråga 7 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Vi har inte fastslagit någon tidsplan, men det rekommenderas 
ju att gå efter de här utredningarna, men dessa är ju inte några som kommunen själva 
har genomfört. De är ju utförda externt. Möjligtvis kan du hitta något om 
klimatproblematiken i dokumentet om ansvar för dagvatten. Johan Håkansson, 
planenheten, kan nog han svara på den här frågan.” 

Johan Håkansson: ”Det finns ingen arbetsplan för åtgärder kopplat till 
klimatförändringar. Vi jobbar med olika nivåer (meter över havet) för ny bebyggelse 
m.m. i våra planarbeten, men har ingen klimatanpassningsplan/klimatstrategi för hela 
kommunen.” 

 
Svar på fråga 8 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”De har ju en checklista när de ser över planprocessen, som 
talar om var någonstans miljöfrågorna ska in. Men hör med Johan Håkansson.” 

Johan Håkansson: ”Åtgärder görs inom våra planprojekt i den ordning som dessa 
görs, och därför inte i någon förutbestämd ordning.” 

 
Svar på fråga 9 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Det beror på vad som allmänt sägs eller vad som är officiellt 
sagt. Officiellt utsagt så vete fasen, då får man titta på majoritetsprogrammet möjligtvis 
av den borgerliga majoriteten. Och då tror jag man hittar något allmänt, t.ex. att vi ska 
jobba för klimatet, men inget mer specifikt. Min gissning är att man nog inte har kommit 
så långt. Men hör med Johan Håkansson.” 

Johan Håkansson: ”Inte aktuellt.” 
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Svar på fråga 10 
 

Nacka Kommun 
Magnus Rothman: ”Hör med Birgitta men det är klart att man kan resonera 

mycket kring det här. För vi får ju pengar för att ta fram lokala miljömål och då innebär 
ju det klimatfrågan i det, men det är inget specifikt för det. … I en klassisk planprocess 
kan man säga att man vill göra åtgärder rent klimatmässigt, att man ska ha t.ex. en viss 
kajhöjd och genomsläpplig mark. Det kräver vi i så fall i exploateringsavtalet att 
exploatören står för. Vi har själva ingen budget för det. Och det är för att vi ska kunna ha 
en låg skattesats. Mesta möjliga låga skattesats är mantrat här. Ja, det funkar väl så och 
de vet väl spelreglerna.… Kommunen bli mer av en uppföljningsmyndighet t.ex. att kolla 
om att genomfördes det här enligt vad vi kom överens om. Ni fick bygga en viss 
exploatering men då kräver vi också att ni ska göra klimatåtgärder och anpassningar 
mm.” 

Birgitta Held Paulie: ”Jag anser att det inte avspeglas då detta bara utgör en 
planförutsättning som kommunen har att ta hänsyn till.” 

Johan Håkansson: ”Det gör de inte.” 
 

Svar på fråga 11 
 

Nacka Kommun 
Magnus Rothman: ”Jag sitter med i ett projekt där man vill bygga på ett område 

där det finns en utpekad lågvattenpunkt, någons slags båthall. Men där är inget fastslaget 
ännu, men samtidigt ser jag ju det av utredningar att där ska vi ge fasen i att bygga. Och 
ska man ändå bygga måste man ha väldigt stora förbehåll och åtgärder måste göras så 
att man inte kan stämma kommunen på det. Prioriteringen blir de facto att man anvisar 
till mark som är lämplig, men vi säger inte nej, snarare en dialog där vi föreslår andra 
platser… Men det finns inte någon policy som tydligt säger t.ex. var byggnation inte får 
ske. Än så länge saknas det ska jag säga. …  

Vi sitter med stora före detta sommarstugeområden med enskilda avlopp klarar inte 
en ökad belastning och vid tömning så sprider sig nutrienter som sprider sig. Med en 
ökad regnmängd, här kommer klimataspekten in, och här får vi en 
övergödningsproblematik. Både i sjöarna och i förlängningen i Östersjön. Och dessa 
åtgärder prioriteras ganska hårt. Alltså att ansluta till kommunalt VA. Vi hade nog ändå 
tryckt på för kommunalt VA trots klimatförändringarna, men kanske inte lika mycket. 

 
Svar på fråga 12 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Ja, då är det kajbyggnationer som t.ex. Kvarnholmen, men 
dubbelkolla med Birgitta. Vid kustlinjerna då finns det en kajpromenad man har tittat på 
nere vid Jarlaberg. I övrigt vill vi minska mängden hårdgjorda ytor, eftersom det 
fördröjer vattenansamling och det renar.” 

Birgitta Held Paulie: ”Frågan har belysts i den senaste ÖPn som inom mycket 
snar framtid ska antas. Utredning om olika scenarier om höjda havsnivåer har tagits 
fram (Hans-Ivar ansvarig). Riktlinjer för bygglov har tagits fram (bör reviders enligt min 
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åsikt). Frågan hanteras i alla planarbeten som berör havsnivåer men beaktas även ur 
VA-synpunkt vad avser kraftigare regn. …” 

 
Svar på fråga 13 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Jag misstänker att kommunen informerar väldigt lite om de 
faktiska konsekvenserna. Rapporterna finns ju tillgängliga för alla att se, men då krävs 
att man är intresserad och själv vill gräva sig vidare. Befintliga områden, där det inte 
sker någon detaljplanering, gissar jag att det inte sker något där. Men vid 
plansammanhang, ny detaljplan, då talar man om det.   Men hör med Eva Scharin.” 

Eva Scharin: 
”Vi tog fram material som vi försökt kommunicera ut till medborgarna på olika sätt. 

Bifogar en skrift från 2007. Vi har regelbundet tagit fram Miljöbokslut och de senaste 
åren har de kallats Hållbarhetsbokslut och den senaste var en webbaserad variant. … Vi 
genomförde en ambitiös utställning i samarbete med Sickla Köpkvarter som är ett stort 
köpcentrum. Utställningen fanns i 6 veckor med olika miljöteman, händelser etc. Vi har 
regelbundet miljöfrukost med företag och vi delar ut Nackas Miljödiplom till de företag 
som har diplomerat eller certifierat sig. …” 

 

4.3 Tema 3 – Organisation, ansvar och roller 

Frågor till MSB, Länsstyrelsen i Stockholms län och SKL 
14) Hur har sakfrågorna behandlats? Är det i huvudsak med egen personal eller har 

extern kompetens varit nödvändig? 

15) Hur bedömer myndigheten kommande resursbehov beträffande ekonomi och 
kompetens? 

16) Vilket ansvar och vilken roll har myndigheten för att bistå de enskilda 
kommunerna i landet beträffande arbetet med deras klimatanpassning?  

17) Hur samspelar myndigheten med MSB, SKL och länsstyrelserna beträffande 
kommunernas klimatanpassningsbehov? 

18) Har ni regelbundna möten med dessa myndigheter för att diskutera 
beredskapsnivån i kommunerna? 

 
Svar på fråga 14 

 
MSB 

”MSB har expertkunskap inom området men använder sig också av konsulthjälp i 
vissa fall.” 
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Länsstyrelsen i Stockolms län 
”Länsstyrelsen i Stockholms län har arbetat mycket med den stora interna kompetens 

som finns på myndigheten. Det finns kompetens inom miljöområdet, fysisk planering, 
risker och sårbarheter, vattenkvalitet, avlopp och reningsverk osv. Vi har också 
kompetens inom klimatområdet. Vi har tagit in experter när det gäller klimatunderlag och 
ras och skred och för ett par analyser som rör ett robust och klimatsäkrat dricksvatten.” 
SKL 

”På SKL huvudsakligen genom egen kompetens i huset.” 
 

Svar på fråga 15 
 

MSB 
”Vi ser stort behov av löpande kompetensutveckling och att egen och andras personal 

hänger med i utvecklingen inom området. Vi ser också behov av faktiska åtgärder i 
många kommuner och att medel för denna klimatanpassning behöver avsättas. Vi ser 
också att de satsningar regeringen gjort inom klimatområdet som mycket positiva. 
Exempel är uppdraget till Lantmäteriet att ta fram ny nationell höjddatabas, till SGI att 
utreda tappningskapacitet och behov av åtgärder utmed Göta älv, medel till 
länsstyrelserna för klimatanpassningssamordning, medel till SMHI för 
klimatanpassningsportal och uppdraget till MSB att utreda konsekvenserna av en 
översvämning i Mälaren.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”Målet med arbetet har varit att sprida kunskaperna om klimatanpassning på bred 
front och integrera frågan i de olika verksamhetsområdena. Även om vi kommit en bra bit 
på väg så finns det fortfarande ett stort behov av att nå ut till politiker och andra 
beslutsfattare med kunskaper om klimatets förändringar, dess konsekvenser och 
möjligheterna till åtgärder. Arbetet behöver fortsatt finansiering och har också aviserats 
finansiering från regeringen fram tom 2015.” 
SKL 

”För kommunernas del är finansieringen en oerhört viktig fråga – de statliga medel 
för förebyggande insatser som idag finns genom MSB räcker inte på långa vägar. Även 
kompetensfrågan är viktig då klimatförändringar och följderna av det ofta kräver hög 
grad av expertiskompetens som man inte kan förutsätta ska finnas på alla kommuner. 
Länsstyrelserna måste här kunna stödja och ger råd, därför är det viktigt att deras 
uppdrag med detta finns kvar och utvecklas.” 

 
Svar på fråga 16 

 
MSB 

”MSB arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. 
Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela 
hotskalan och alla risknivåer, från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. MSB har 
en samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår 
från ansvarsprincipen, MSB tar inte över andra aktörers ansvar.  

MSB har bl.a. uppdraget att i samverkan med berörda myndigheter och 
organisationer genom en nationell plattform förbättra samordningen av arbetet med att 
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förebygga och mildra effekterna av naturolyckor. … MSB ansvarar för utbetalning av 
statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot jordskred eller andra 
naturolyckor och driver en nationell databas över inträffade naturolyckor. MSB har även 
i uppdrag att förse landets länsstyrelser och kommuner med översiktligt 
planeringsunderlag i form av översiktlig stabilitetskartering och översiktlig 
översvämningskartering.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”Länsstyrelsens roll är att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med 
klimatanpassning. Det gör vi genom att ge ut kunskapsunderlag och planeringsunderlag 
samt ge råd och stöd till kommunerna. Vi arbetar utifrån de behov som finns i 
kommunerna. … Kommunerna har dock ett stort eget ansvar och Länsstyrelsen kan inte 
alltid styra hur kommunerna planerar. Sedan den nya Plan och Bygglagen har 
Länsstyrelsen fått en större möjlighet att ställa krav, följa upp och neka fysiska planer 
där det finns risk för översvämning, ras, skred och erosion med tanke på 
klimatförändringar.” 
SKL 

”SKL kan lyfta frågan på lokal nivå – informera, sprida kunskap etc. gentemot staten 
– regering, riksdag och centrala myndigheter kan vi vara kommunernas röst genom 
utredningar, nätverk etc. För enskilda kommuner kan vi bistå med juridisk kompetens 
genom exv telefonrådgivning.”  

 
Svar på fråga 17 

 
MSB 

”MSB samverkar med SKL och länsstyrelserna i flera sammanhang. Exempelvis i 
nätverket som arbetar med klimatanpassningsportalen. Både SKL och länsstyrelserna 
medverkar också i Nationell plattform för arbete med naturolyckor som MSB 
koordinerar.” 
Länsstyrelsen i Stockolms län 

”I klimatanpassningsarbetet är det en lång rad myndigheter som är inblandade, MSB 
är en av dem och arbetar främst med naturolyckor. Länsstyrelsen ingår i ett nationellt 
nätverk vari även MSB deltar. Vid nätverkets årliga möten brukar MSB delta aktivt. 
Begränsat samarbete pågår med SKL och deltar också ofta i de nationella 
nätverksträffarna om klimatanpassning.”  
SKL 

”Vi är med i Nationell plattform där ett stort antal myndigheter inkl länsstyrelserna 
ingår. Här knyts viktiga kontakter och det lokala perspektivet lyfts ständigt i 
diskussionerna. Inom ramen för plattformen tas ny kunskap fram i olika projekt, vi 
anordnar konferenser, tar fram rapporter osv. …”  

 
Svar på fråga 18 

 
MSB 

”Regelbundna möten genomförs både inom klimatanpassningsportalen och inom 
Nationell plattform för arbete med naturolyckor där olika frågor om naturolyckor och 
klimatanpassning diskuteras.” 
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Länsstyrelsen i Stockolms län 
”En gång om året träffas vi i nätverket och just frågan om ”beredskapsnivån i 

kommunerna” är en av många frågor och diskuteras kanske inte så ingående som 
begreppet uttrycker.” 
SKL 

”Ja … ett antal ggr per år.” 
 
 

 
Frågor till Nacka kommun 

19) Hur har sakfrågorna behandlats? Är det huvudsakligen med hjälp av egen 
personal eller har extern fackkompetens varit nödvändig? 

20) Hur avspeglar sig klimatanpassningsarbetet organisatoriskt? 

21) Hur bedömer kommunen kommande resursbehov beträffande ekonomi och 
kompetens? 

22) Har samarbete (informationsutbyte, kompetensstöd etc.) ägt rum med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och 
landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län? Om samarbete har ägt rum 
beskriv detta mycket kort? 

 
Svar på fråga 19 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Extern i huvudsak … Men en kombination tillsammans med 
kommunens avdelning för hållbar utveckling. Ungefär en tredjedel själva resten skickas 
till externa företag. De privata konsultföretagen har expertisen, men vi har 
lokalkännedomen.” 

 
Svar på fråga 20 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Det fanns till alldeles nyligen en hållbarhetsenhet, lades ner 
för en vecka sedan, men har ombildats till en utredningsenhet som anpassas efter behov. 
Här sitter en kriminolog, folkhälsovetare mm. Det tragiska är att den läggs ner och dyker 
upp i ett nytt sammanhang. Den omformas till en utredningsenhet som en direktservice 
till kommunstyrelsen, som en hjälp när de ska ta beslut. Personerna finns kvar och 
kompetensen finns kvar.” 

 
Svar på fråga 21 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Ja absolut, det tror jag, det är min gissning. Nu snålåren 
2012 och nu sitter vi redan och spånar för 2013, det kommer projektplaner. 
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Klimatfrågorna, men indikatorer ska tas upp längre fram. T.ex. så har vi det lokala 
miljömålsarbetet där klimatfrågorna ska tas upp med miljöindikatorer. Och så har vi 
arbetet med dagvatten som jag tror kommer utmynna i en del konkreta projekt.” 

Birgitta Held Paulie: ”Jag törs inte svar på detta. Vi har relativt lite befintlig 
bebyggelse som kommer att drabbas om havsnivån höjs ca 1 meter. Jag saknar 
kompetens vad det kan betyda för infrastruktur för bla VA-sidan. Hör med vår VA-chef 
Anders Lindh.” 

 
Svar på fråga 22 

 
Nacka Kommun 

Magnus Rothman: ”Framförallt med Länsstyrelsen i samband med deras 
rapporter om regionala klimatscenarier för vår region. De bjuder in till seminarier, 
ungefär varannan månad där 4-5 personer från Nacka deltar. Lst gör kommunbesök där 
de ser på Nackas specifika problem. Det blir en dialog där man jämför våra utredningar 
med deras. I samband med nya översiktsplaner så gör länsstyrelsen påpekande på vad 
som behöver göras. SKL utgör en kunskapsbank med tanke på deras utredningar. Men 
inte lika mycket kontakt med SKL vad gäller klimatfrågor.” 

Hans-Ivar Swärd: Svaret är i liten utsträckning så långt det mött mig. 
Länsstyrelsen har regelmässigt bjudit in till möten för att presentera och diskutera 
senaste rön och dagsläget. MSB har varit mera tillbakadragna. Livsmedelsverket, SMHI 
och SGU har informerat. Men jag kan inte direkt kalla det samarbete. Kanske beroende 
på att Nacka med sitt läge och topografi inte varit särskilt utsatt för vattenrisker som t.ex. 
översvämningar, skred m.m., vilket det hittills i stor utsträckning handlat om. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet har jag grupperat mitt analysmaterial under samma temarubriker 
som användes i kapitel 4 – Resultat. Dessa teman benämns Tema 1, Klimatarbetets 
inledning, Tema 2, Anpassningsbehov och åtgärder och Tema 3, Organisation ansvar 
och roller. 

5.1 Tema 1 – Klimatarbetets inledning 

Klimatanpassningsarbetet har som framgår av intervjuerna initierats utifrån olika 
direktiv och utredningar. För både MSB och SKL blev den statliga Klimat- och 
sårbarhetsutredningen en startpunkt för klimatanpassningsarbetet. MSB har dock 
sedan lång tid tillbaka behandlat frågor som är förknippade med de negativa 
effekter som klimatförändringarna kan medföra, t.ex. risker för översvämningar, 
ras och skred. Nacka kommuns anpassningsarbete tog sin grund ur den utredning 
från 2007 som behandlade konsekvenserna av förväntade klimatförändringar men 
framhåller att man även innan dess, i samband med framtida byggnationer, tagit 
ett eget initiativ till klimatanpassning och beaktat framtida havsnivåhöjningar. 

Som tidigare nämnts råder det en stor osäkerhet i vilken takt klimatet kommer 
att förändras, särskilt vad gäller havsnivåhöjningar, och vad konsekvenserna av 
detta blir. Detta framgår bl.a. av utredningen Ny klimatvetenskap från 2009. Denna 
osäkerhet kan säkert vara en av förklaringarna till varför tidsperspektiven i 
klimatanpassningsarbetet mellan de aktuella aktörerna skiljer sig åt och att vissa 
aktörer dessutom är osäkra på vad som gäller. MSB och Länsstyrelsen använder 
sig av SMHI:s tidsperspektiv, dvs. 2011-2040, 2041-2070 och 2071-2100. 
Länsstyrelsen betonar dessutom att det i vissa fall kan bli aktuellt att ta hänsyn till 
klimatförändringarnas effekter upp till 200 år framåt i tiden.  

SKL använder sig inte av några bestämda tidsperspektiv för 
klimatanpassningsarbetet. Som företrädare i Nacka kommun framhåller finns det 
inga fastslagna tidsperspektiv som gäller för hela kommunen, utan praxis verkar 
istället vara att man vid fysisk planering gör en bedömning utifrån varje enskilt 
fall. Men några längre tidsperspektiv än 30 år fram i tiden existerar inte. I 
SWECO:s utredning, Lokal klimatanpassning i Nacka kommun, använder man 
SMHI:s tidsperspektiv. Denna utredning utgör ett viktigt dokument i 
klimatanpassningsarbetet, men av allt att döma har man inte valt att följa 
utredningens linje vad gäller tidsperspektiven utan istället verkar det vara gamla 
normer och regler som styr arbetet vid byggnation och övrig fysisk planering. 
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5.2 Tema 2 – Anpassningsbehov och åtgärder 

Varken MSB eller SKL har utfört någon särskild prioritering av åtgärder vid 
vattennivåhöjningar orsakade av ett förändrat klimat. MSB menar dock att 
samhällsviktiga verksamheter bör skyddas vid en sådan utveckling, men det finns 
trots det ingen prioriterad ordning. Länsstyrelsen har insett riskerna med framtida 
vattennivåhöjningar, särskilt beträffande de konsekvenser som detta medför för 
Mälaren. Man har därför genomfört en förstudie för Mälaren över en 100-
årsperiod där man betonar allvaret för att hastiga vattennivåhöjningar kan öka 
riskerna för översvämning och saltvatteninträngning. 

Länsstyrelsen anser att kommunerna måste vara ansvarsfulla och tänka 
långsiktigt vad gäller den fysiska planeringen och uppmanar kommunerna att 
införa en klimatanpassningsplan för att kunna bedöma risker och identifiera 
åtgärder som behöver prioriteras. Rapporten Lokal klimatanpassning i Nacka 
kommun kan tolkas som en sådan klimatanpassningsplan. I takt med att kommunen 
planerar för framtida byggnationer och att nya forskarrapporter publicerar resultat 
som talar om högre havsnivåhöjningar så kan det dock finnas ett behov av att 
uppdatera rapporten. Men företrädare för Nacka kommun ger uttryck för att 
rapporten ändå inte är tillräcklig som klimatanpassningsplan. Man tar hänsyn till 
olika havsnivåförändringar, men saknar en tydlig klimatstrategi vid planering av 
bl.a. ny bebyggelse mm. och som gäller för hela Nacka kommun.  

Kommunen har inte identifierat några åtgärder som man anser särskilt 
prioriterade att genomföra i sitt klimatanpassningsarbete. Företrädare för 
kommunen menar att man ännu inte kommit så långt i arbetet och att man därför 
endast har översiktligt formulerade klimatåtgärder på agendan. Däremot försöker 
man få husägare att byta från enskilda avloppssystem och istället ansluta sig till 
det kommunala VA-systemet. Åtgärderna grundar sig inte enbart på kommande 
klimatförändringar, men de blir ett ytterligare incitament. Med förhöjda 
vattennivåer så uppstår ett ökat tryck på de enskilda avloppen, vilket kan leda till 
övergödningsproblem. Man har även konstruerat kajer Kvarnholmen som skydd 
mot vattennivåhöjningar från havet. Vidare försöker man minska andelen 
hårdgjorda ytor i kommunen för att på så sätt minska risken för stora 
vattenansamlingar vid ökad nederbörd. 

 SKL anser att är det viktigt att man informerar ägare av befintlig bebyggelse 
om riskerna med klimatförändringarna. I Nacka kommun diskuteras sådana 
problem när man planerar för ny bebyggelse, men min bedömning är att det inte 
sker någon informationsspridning, utöver den allmänna på Nackas hemsida, till 
ägare av befintlig bebyggelse.  

Nacka kommun för, i samband med nybyggnation och liknande, en dialog 
med exploatören om huruvida området ur klimatsynpunkt är lämpligt att bygga 
på. Man säger aldrig bestämt nej för exploatering av ett område utan försöker 
istället hänvisa till ett lämpligare område eller kräva att exploatören ska stå för 
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förebyggande klimatåtgärder. Kommunen har själva inte budget för att utföra 
sådana åtgärder.  

Som jag ser det finns det risker med ett sådant tillvägagångssätt att låta 
exploatören av ett område stå för genomförandet och kostnaderna av 
klimatåtgärderna. Eftersom kommunen inte har några tydliga riktlinjer för hela 
kommunen gällande områden som kan påverkas av klimatförändringar, t.ex. 
stigande havsnivåer, så är man till stor del beroende av att finna exploatörer så att 
klimatåtgärderna kan genomföras.  

Risken, som jag ser det, är att kortsiktiga ekonomiska incitament får 
överhanden när man väljer att föra en dialog med exploatören om vilka 
klimatåtgärder som bör genomföras i samband med nybyggnationer. 
Länsstyrelsen framhåller betydelsen av att kommunerna tänker långsiktigt när de 
planerar för framtida exploateringar. Nackas tidsplan som sträcker sig 30 år 
framåt kan i detta sammanhang knappast betecknas som långsiktig.  Min 
uppfattning är att Nacka kommun trots att man har tillgång till kunskaper om 
klimatförändringarnas negativa effekter, bl.a. från SWECO:s rapport och från 
Länsstyrelsen, har svårt att omsätta kunskaperna till konkreta handlingar. I likhet 
med slutsatserna i MSB:s rapport, Klimatanpassning i Sverige, så är även min 
bedömning att i vart fall Nacka kommun borde ta större hänsyn till 
klimatförändringarnas påverkan. 

 

5.3 Tema 3 – Organisation, ansvar och roller 

På en nationell nivå arbetar ett flertal myndigheter i olika avseenden med frågor 
som berör klimatförändringar. För att förbättra samarbetet och utbyta kunskaper 
inom området har man skapat flera viktiga samverkansformer. I första hand den 
Nationella plattformen, där även SKL ingår, men även också arbetet med 
Klimatanpassningsportalen. Genom den Nationella plattformen har man enligt 
min mening utvecklat ett betydelsefullt samarbete där man med hjälp av 
tvärfacklig kunskap kan finna sätt att ta sig an klimatfrågorna. Här har SKL ett 
stort ansvar att vidareförmedla information från samarbetet till kommunerna.  

Men frågan är om SKL är rätt dimensionerade och har tillräckliga resurser för 
sin uppgift? Vidare kan man också ifrågasätta om SKL har tagit sitt ansvar att 
informera handläggare och invånarna i kommunen. Att kunskaperna om 
klimatförändringar behöver stärkas i kommunerna är obestridlig, något som 
tydligt framgår av DN:s artikel från 7/5 år. Som jag ser det finns det även ett stort 
behov av stöd till handläggarna i Nacka kommun. Detta är viktigt, inte minst för 
att handläggarna ska kunna agera starkt gentemot ”sina” politiker i kommunen. 
För jag tror egentligen inte att det är hos handläggarna det saknas vilja att ändra 
synsätt, men man behöver ett starkt stöd för att kunna göra det. Länsstyrelsen 
betonar också betydelsen av att nå ut till politiker och andra beslutsfattare med 
information som rör klimatet och vad det finns för anpassningsåtgärder. 
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MSB, Länsstyrelsen och SKL ser samtliga ett ökande behov av ytterligare 
resurser, och kompetensutveckling de kommande åren. Den bedömningen gör 
även företrädare för Nacka kommun. Men trots det har man alldeles nyligen 
omvandlat en hållbarhetsenhet till en allmän utredningsenhet. Onekligen har man 
gjort en annan prioritering av klimatfrågorna än vad MSB, länsstyrelsen och SKL 
har gjort.  
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6 Slutsats 

Min avsikt med detta arbete har varit att studera hur Nacka kommun arbetar för att 
anpassa sig på kort, medellång och lång sikt till de negativa konsekvenser som 
följer av ett förändrat klimat med fokus på förhöjda vattennivåer. Man har i sitt 
arbete med klimatanpassning försökt minska mängden hårdgjorda ytor, ansluta 
fler bostäder till det kommunala VA-systemet och konstruerat skyddande kajer.  

I övrigt måste jag konstatera att kommunen saknar en uttalad klimatstrategi 
och man har heller inte fastslagit någon tidsplan. Det saknas också en arbetsplan 
samt en prioriterad ordning för åtgärder som är förknippade med 
klimatförändringarna. Min uppfattning är att det är alltför passivt att följa 
exploateringsprocesserna när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Handläggarna 
hänvisar till att man från politiskt håll vill ha en så låg skattesats som möjligt.  
Bristen på framförhållning blir uppenbar för mig och kan på sikt orsaka större 
kostnader än om man arbetar efter en fastställd budgeterad arbetsplan. En 
avsaknad av tidsplaner och klimatstrategier gör att handläggarnas arbete på Nacka 
kommun blir ineffektivt. Det som framgår av svaren är också att Nacka kommun 
är beroende av stöd från centrala myndigheter och inte minst SKL. Vidare framgår 
att SKL efterlyser för kommunernas del ett ökat statligt ekonomiskt stöd. 

Beträffande roll- och ansvarsfördelning mellan MSB, Länsstyrelsen i 
Stockholms län och SKL så kan jag konstatera att det inte råder någon osäkerhet 
myndigheterna emellan. Enligt min uppfattning utgör SKL en svag länk. 
Kommunernas förväntningar på SKL infrias inte fullt ut. Som jag ser det är SKL 
inte dimensionerat efter det stora uttalade behov som landets 290 kommuner har i 
form av kunskapsstöd och information. Kommunerna har ett gemensamt behov av 
ett informationsmaterial till sina egna invånare som SKL i strukturerad och 
lättillgänglig form kunde förse kommunerna med. Det är i lokalsamhället, dvs. i 
kommunerna, som de konkreta åtgärderna måste vidtas. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjusvar från MSB 

        

Mitt namn är Mats Nilsson. Denna termin planerar jag att slutföra mina treåriga 
studier på Miljöanalytikerprogrammet på Linnéuniversitet i Kalmar. Det gör jag 
genom ett examensarbete som omfattar ca 30 sidor  

I mitt examensarbete ska jag studera hur en kommun, Nacka kommun, arbetar 
för att anpassa sig, såväl kortsiktigt som långsiktigt, till de negativa konsekvenser 
som väntas följa av ett förändrat klimat. Av särskilt intresse är Nacka kommuns 
åtgärder beträffande riskerna med förhöjda vattennivåer orsakade av 
klimatförändringar.  

Eftersom klimatförändringarnas effekter inte följer några administrativa 
gränser så har jag också valt att behandla ansvars- och rollfördelningen för de 
aktörer, utöver Nacka kommun, som är involverade i detta arbete, nämligen 
Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelsen i Stockholms län och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag har därför kontaktat dessa, 
samt Nacka kommun, för intervjuer. 

 

  Tema 1 – Klimatarbetets inledning    

 

1) När och på vilket sätt påbörjades arbetet med klimatanpassning (regleringsbrev 
eller motsvarande?)? 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen som genomfördes 2005-2007 där vi deltog 
aktivt, var till viss del ett startskott för MSB:s (dåvarande Räddningsverkets) 
arbete med klimatanpassning. Vi har dock hanterat dessa frågor långt tillbaka 
eftersom målet med vår verksamhet är att minska risken för och konsekvenserna 
av allvarliga störningar, kriser och olyckor, exempelvis översvämningar, ras, 
skred och skogsbränder som kommer att öka i samband med ett förändrat klimat. 
Vi har sedan 1980-talet också tagit fram översiktiga stabilitets- och 
översvämningskarteringar och stöttar kommunerna med bidrag för förebyggande 
åtgärder mot naturolyckor. 
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2) Vilka externa eller interna utredningar ligger till grund för MSB:s 
ställningstaganden? 
 
 Vi följer den forskning och utveckling som görs inom området både nationellt och 
internationellt.  

 
3) Vilka tidsperspektiv utgår MSB från i sitt arbete med klimatanpassning (SMHI:s 

valda tidsspann?)? 
 
Vi använder oss av de klimatscenarier som SMHI tagit fram.  
MSB har också tagit fram framtidscenarier för 2032. 
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-
analyser/Langsiktig-strategisk-analys/Framtidscenarier-for-ar-2032/   
 

Tema 2 – Anpassningsbehov och åtgärder  

 
4) Hur har MSB prioriterat åtgärdsbehoven beträffande vattennivåhöjningar orsakade 

av ett förändrat klimat?  
 
MSB har inte genomfört någon speciell prioritering av åtgärder. Samhällsviktiga 
verksamheter inom kommunerna bör dock prioriteras att skyddas vid höga 
vattennivåer. Vi arbetar också med frågan kopplat till EU:s 
översvämningsdirektiv. 

 
5) Vilka åtgärder behöver Nacka kommun, eller kommunerna generellt, genomföra 

för att möta riskerna med höga vattennivåer?  
 
Kommunerna bör bland annat ta hänsyn till klimatförändringen i den fysiska 
planeringen och analysera klimathändelser i sina risk- och sårbarhetsanalyser. 
MSB:s översiktliga översvämningskarteringar bör ligga till grund för arbetet.  
Även det arbete som MSB utfört kring konsekvenserna av en översvämning i 
Mälaren kan vara till viss vägledning för arbetet. 

 

Tema 3 – Organisation, ansvar och roller 

 

6) Hur har sakfrågorna behandlats? Är det i huvudsak med egen personal eller har 
extern kompetens varit nödvändig? 
 
MSB har expertkunskap inom området men använder sig också av konsulthjälp i 
vissa fall. 
 

https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-analyser/Langsiktig-strategisk-analys/Framtidscenarier-for-ar-2032/
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-analyser/Langsiktig-strategisk-analys/Framtidscenarier-for-ar-2032/
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7) Hur bedömer MSB kommande resursbehov beträffande ekonomi och kompetens? 
Vi ser stort behov av löpande kompetensutveckling och att egen och andras 
personal hänger med i utvecklingen inom området. Vi ser också behov av faktiskta 
åtgärder i många kommuner och att medel för denna klimatanpassning behöver 
avsättas. Vi ser också att de satsningar regeringen gjort inom klimatområdet som 
mycket positiva. Exempel är uppdraget till Lantmäteriet att ta fram ny nationell 
höjddatabas, till SGI att utreda tappningskapacitet och behov av åtgärder utmed 
Göta älv, medel till länsstyrelserna för klimatanpassningssamordning, medel till 
SMHI för klimatanpassningsportal och uppdraget till MSB att utreda 
konsekvenserna av en översvämning i Mälaren. 
 

8) Vilket ansvar och vilken roll har MSB för att bistå de enskilda kommunerna i 
landet beträffande arbetet med deras klimatanpassning?  
 
MSB arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar 
ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och 
omfattar hela hotskalan och alla risknivåer, från små olyckor i vardagen till stora 
katastrofer. MSB har en samordnande roll över sektorsgränser och 
ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen, MSB tar inte 
över andra aktörers ansvar.  
 
MSB har bl.a. uppdraget att i samverkan med berörda myndigheter och 
organisationer genom en nationell plattform förbättra samordningen av arbetet 
med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor (enligt FNs 
hyogodeklaration och Hyogo Framework for Action 2005-2015 och här ingår 
även framtidens risker och hot pga ett förändrat klimat). MSB ansvarar för 
utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot jordskred 
eller andra naturolyckor och driver en nationell databas över inträffade 
naturolyckor. MSB har även i uppdrag att förse landets länsstyrelser och 
kommuner med översiktligt planeringsunderlag i form av översiktlig 
stabilitetskartering och översiktlig översvämningskartering. 

 
9) Hur samspelar MSB med SKL och länsstyrelserna beträffande kommunernas 

klimatanpassningsbehov? 
 

MSB samverkar med SKL och länsstyrelserna i flera sammanhang. Exempelvis i nätverket 
som arbetar med klimatanpassningsportalen www.klimatanpassning.se. Både SKL och 
länsstyrelserna medverkar också i Nationell plattform för arbete med naturolyckor som 
MSB koordinerar. (https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-
plattform/)  
 

10) Har ni regelbundna möten med dessa myndigheter för att diskutera 
beredskapsnivån i kommunerna? 
 

http://www.klimatanpassning.se/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/
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Regelbundna möten genomförs både inom klimatanpassningsportalen och inom 
Nationell plattform för arbete med naturolyckor där olika frågor om naturolyckor 
och klimatanpassning diskuteras. 
 

9.2 Intervjusvar från Länsstyrelsen i Stockholms län 

 
 

  Tema 1 – Klimatarbetets inledning    

 

1) När och på vilket sätt påbörjades arbetet med klimatanpassning 
(regleringsbrev eller motsvarande?)? 

Svar Lst: 2009 fick samtliga Länsstyrelser i Sverige ett särskilt regeringsuppdrag att 
samordna anpassningen till ett förändrat klimat på regional nivå. En rad andra myndigheter 
fick också uppdrag inom anslaget Klimatanpassning 1:10.  

2) Vilka externa eller interna utredningar ligger till grund för länsstyrelsens 
ställningstaganden? 

Svar Lst: Inom klimatanpassningsuppdraget på Länsstyrelsen har en lång rad analyser och 
utredningar gjorts. SMHI har tagit fram ett klimatunderlag specifikt för Stockholms län, SIG 
har tagit fram ett underlag om risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Vi har också 
genomfört samarbeten med Karolinska institutet samt tagit fram en rad skrifter själva och i 
samarbete med andra Länsstyrelser. Hänvisar till vår webbsida för detaljerad information. 

3) Vilka tidsperspektiv utgår länsstyrelsen från i sitt arbete med 
klimatanpassning (SMHI:s valda tidsspann?)? Vi tittar generellt på ett perspektiv 
fram till 2100. SMHI:s underlag har det perspektivet. När det handlar om fysisk 
planering och stora, långsiktiga investeringar kan det vara nödvändigt att titta på ett 
ännu längre tidsperspektiv, tom 200 år framåt.  

 

Tema 2 – Anpassningsbehov och åtgärder  

 
4) Hur har länsstyrelsen prioriterat åtgärdsbehoven beträffande 

vattennivåhöjningar orsakade av ett förändrat klimat?  
Svar Lst: När det gäller havsnivåhöjningen så har vi tillsammans med övriga län i 
Mälardalen tagit fram en skrift som belyser problematiken med havsnivåhöjning och 
dricksvattenrpoblematik på lång sikt. Förstudien heter Mälaren om 100 år- en förstudie om 
dricksvattentäkten Mälaren i framtiden. Den berör även den fysiska planeringen och risken 
för översävmning. När det gäller Mälaren så är det en stor och viktig fråga för hela regionen. 
Ombyggnaden av Slussen, som städnigt är väldigt aktuell på många sätt, åtgärdar 
översvämningsriskerna runt Mälaren för en tid framåt. När havet börjar stiga snabbare så 
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blir det svårare att tappa ur vatten ur Mälaren och då ökar översvämningsrisken återigen 
samt risken för saltvatteninträngning.  

5) Vilka åtgärder behöver Nacka kommun, eller kommunerna generellt, 
genomföra för att möta riskerna med höga vattennivåer?  

Svar Lst: När det gäller hela klimatanpassningsfrågan, som ju är väldigt bred och omfattar 
många olika verksamhetsområden så förespråkar Länsstyrelsen i Stockholms län att 
kommunerna gör en klimatanpassningsplan. Syftet med den är att kommunerna på det sättet 
får en god överblick på potentiella risker och sårbarheter samt vilka åtgärder som behöver 
prioriteras och vilka möjligheter som man bör ta tillvara. Länsstyrelsen anser också att det 
för kommunernas del handlar om att planera ansvarsfullt och långsiktigt så att inte stora 
investeringar och exploateringar genomförs som inte är hållbara i längden. Det handlar 
ytterst om att bygga ett hållbart och tryggt samhälle även för kommande generationer.  

 
 

Tema 3 – Organisation, ansvar och roller 

 

6) Hur har sakfrågorna behandlats? Är det i huvudsak med egen personal eller 
har extern kompetens varit nödvändig? 

Länsstyrelsen i Stockholms län har arbetat mycket med den stora interna kompetens som finns 
på myndigheten. Det finns kompetens inom miljöområdet, fysisk planering, risker och 
sårbarheter, vattenkvalitet, avlopp och reningsverk osv.osv. Vi har också kompetens inom 
klimatområdet. Vi har tagit in experter när det gäller klimataunderlag och ras och skred och 
för ett par analyser som rör ett robust och klimatsäkrat dricksvatten.  

7) Hur bedömer länsstyrelsen kommande resursbehov beträffande ekonomi och 
kompetens? 

Svar Lst: Målet med arbetet har varit att sprida kunskaperna om klimatanpassning på bred 
front och integrera frågan i de olika verksamhetsområdena. Även om vi kommit en bra bit på 
väg så finns det fortfarande ett stort behov av att nå ut till politiker och andra beslutsfattare 
med kunskaper om klimatets förändringar, dess konsekvenser och möjligheterna till åtgärder. 
Arbetet behöver fortsatt finansiering och har också aviserats finansiering från regeringen 
fram tom 2015.  

8) Vilket ansvar och vilken roll har länsstyrelsen för att bistå de enskilda 
kommunerna i landet beträffande arbetet med deras klimatanpassning?  

Svar Lst: Länsstyrelsens roll är att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med 
klimatanpassning. Det gör vi genom att ge ut kunskapsunderlag och planeringsunderlag samt 
ge råd och stöd till kommunerna. Vi arbetar utifrån de behov som finns i kommunerna. Vi 
genomför därför löpande intervjuundersökningar och likannde för att få feed back från 
kommunerna. Kommunerna har dock ett stort eget ansvar och Länsstyrelsen kan inte alltid 
styra hur kommunerna planerar. Sedan den nya Plan och Bygglagen har Länsstyrelsen fått en 
större möjlighet att ställa krav, följa upp och neka fysiska planer där det finns risk för 
övervämning, ras, skred och erosion med tanke på klimatföärndringar. 

9) Hur samspelar länsstyrelsen med MSB och SKL beträffande kommunernas 
klimatanpassningsbehov? 

Svar Lst: I klimatanpassningsarbetet är det en lång rad myndigheter som är inblandade, MSB 
är en av dem och arbetar främst med naturolyckor. Länsstyrelsen ingår i ett nationellt nätverk 
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vari även MSB deltar. Vid nätverkets årliga möten brukar MSB delta aktivt. Begränsat 
samarbete pågår med SKL och deltar också ofta i de nationella nätverksträffarna om 
klimatanpassning.  

10) Har ni regelbundna möten med dessa myndigheter för att diskutera 
beredskapsnivån i kommunerna? En gång om året träffas vi i nätverket och just 
frågan om ”beredskapsnivån i kommunerna” är en av många frågor och diskuteras 
kanske inte så ingående som begreppet uttrycker.  

 

9.3 Intervjusvar från SKL 

  Tema 1 – Klimatarbetets inledning    

 

1) När och på vilket sätt påbörjades arbetet med klimatanpassning (regleringsbrev 
eller motsvarande?)? Frågan uppmärksammades väl ordentligt i samband med Risk- 
och sårbarhetsutredningen 2007. Innan det är jag faktiskt osäker på hur förbundets 
engagemang var i frågan. Klimatanpassning har sedan varit s.k. ”priofrågor” både 2008 
och 2009, samt delvis även 2011. (Det innebär ett extra politiskt tryck i en fråga, för att 
uppmärksamma myndigheter, väcka frågan, stärka kommunerna osv.)  

2) Vilka externa eller interna utredningar ligger till grund för SKL:s 
ställningstaganden? Ovan nämnda utredningar samt därefter div statliga utredningar. 
Några ex är Ansvar vid naturolycka, olika forskarapporter från Climatools samt två 
egna enkäter 2009 och 2011.  

3) Vilka tidsperspektiv utgår SKL från i sitt arbete med klimatanpassning (SMHI:s 
valda tidsspann?)? ingen uttalat  

 

Tema 2 – Anpassningsbehov och åtgärder  

 
4) Hur har myndigheten prioriterat åtgärdsbehoven beträffande vattennivåhöjningar 

orsakade av ett förändrat klimat? Vi har inte gett ut några sådana rekommendationer  
5) Vilka åtgärder behöver Nacka kommun, eller kommunerna generellt, genomföra 

för att möta riskerna med höga vattennivåer? Det kan variera beroende på 
förutsättningar. Men generellt handlar det förstås om att undvika att ”bli blöt om 
fötterna”, t.ex. genom lägstanivåer för ny bebyggelse men också att på en översiktlig nivå 
t.ex. prioritera samhällsviktiga verksamheter på bra lägen. Genom PBL har kommunerna 
framförallt möjlighet att påverka nytillkommande bebyggelse men det primära ansvaret 
för befintlig bebyggelse ligger ju på den enskilda ägaren av fastigheten. Därför är det 
också viktigt att informera privata fastighetsägare om riskerna.  

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/Ansvar-vid-naturolycka/
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/plan/klimatanpassning/sa-arbetar-kommunerna
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Tema 3 – Organisation, ansvar och roller 

 

6) Hur har sakfrågorna behandlats? Är det i huvudsak med egen personal eller har 
extern kompetens varit nödvändig? På SKL huvudsakligen genom egen kompetens i 
huset.  

7) Hur bedömer SKL kommande resursbehov beträffande ekonomi och kompetens? 
För kommunernas del är finansieringen en oerhört viktig fråga – de statliga medel för 
förebyggande insatser som idag finns genom MSB räcker inte på långa vägar. Även 
kompetensfrågan är viktig då klimatförändringar och följderna av det ofta kräver hög 
grad av expertiskompetens som man inte kan förutsätta ska finnas på alla kommuner. 
Länsstyrelserna måste här kunna stödja och ger råd, därför är det viktigt att deras 
uppdrag med detta finns kvar och utvecklas.  

8) Vilket ansvar och vilken roll har SKL för att bistå de enskilda kommunerna i 
landet beträffande arbetet med deras klimatanpassning? SKL kan lyfta frågan på 
lokal nivå – informera, sprida kunskap etc. gentemot staten – regering, riksdag och 
centrala myndigheter kan vi vara kommunernas röst genom utredningar, nätverk etc. För 
enskilda kommuner kan vi bistå med juridisk kompetens genom exv telefonrådgivning.  

9) Hur samspelar SKL med MSB och länsstyrelserna beträffande kommunernas 
klimatanpassningsbehov? Vi är med i nationell plattform där ett stort antal 
myndigheter inkl länsstyrelserna ingår. Här knyts viktiga kontakter och det lokala 
perspektivet lyfts ständigt i diskussionerna. Inom ramen för plattformen tas ny kunskap 
fram i olika projekt, vi anordnar konferenser, tar fram rapporter osv. Till hösten 2012 
planerar vi också en konferens med just länsstyrelserna som viktig part.  

10) Har ni regelbundna möten med dessa myndigheter för att diskutera 
beredskapsnivån i kommunerna? Ja (Följdfråga där jag ber om ett utvecklande 
svar) Hej! Det jag menade var nationell plattform, där vi ses ett antal gånger per år, ofta 
med tematiska möten. Det är dock inte bara kommunernas arbete som diskuteras där utan 
klimatanpassning och förbyggande av naturolyckor på många olika plan. Det handlar 
mycket att prata om vad olika myndigheter och aktörer gör, vilka mål som finns, stora och 
små projekt för att öka kunskaperna, diskutera aktiviteter i form av konferenser m.m. m.m. 
Om ett tag ska vi faktiskt åka till Vellinge och titta på Falsterbonäset "IRL", där ju 
problemen med stigande hav är stora. Oftast är dock i helt vanliga möteslokaler.   

 

9.4 Intervjusvar från Nacka kommun 

Kompletterande intervjusvar från Birigitta Held Paulie, Johan Håkansson, Eva 
Scharin och Hans-Ivar Swärd. 

   

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/
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1) När och på vilket sätt påbörjades arbetet i kommunen med att behandla 
klimatanpassningsproblematiken (externa direktiv eller motsvarande?)? Vad avser 
risken för översvämningar aav för snabb tillrinng med översvämningar som följ så 
gjordes utredning för de mest känsliga sjöarna för ca 10-15 år sedan. Kommunen tog 
egna initiativ i planarbetet när samhällsdebatten kom igång. Den första planen där vi 
ställde krav med hänsyn till förväntade havsnivåhöjningar vann laga kraft 2006 
(planarbetet skedde något år tidigare). (Birgitta Held Paulie) 

2) Vilka utredningar eller motsvarande ligger till grund för anpassningsarbetet?  
Kommunen letade info i frågan från andra kommuners erfarenheter, samt följe de 
internationella och nationella rapporter som diskuterade havsnivåhöjningar. Senare kom 
”Översvämningsrisker i fysisk planering; lst aug 2006” (Birgitta Held Paulie) 

 

      Tema 2 – Anpassningsbehov och åtgärder 

 

3) Vilka anpassningsbehov ligger till grund för Nacka kommuns 
klimatanpassningsarbete? 

4) Vilka tidsperspektiv har kommunen valt att arbeta efter när det gäller 
klimatanpassningen (SMHI:s valda tidsspann?)? Vi försöker tillämpa de 
rekommendationer som de statliga myndigheterna ger ut. Det är dock inte helt lätt att få 
exakta nivåer. Under de senaste åren har vi höjt nivån vid planläggning från ca 1,9 m 
över nollplanet till 2,5 m över nollplanet. Lite beroende på planområdets användning. 
(Birgitta Held Paulie) 

5) Finns det en arbetsplan som innehåller vilka åtgärder som behöver genomföras på 
kort, medellång och lång sikt? Det finns ingen arbetsplan för åtgärder kopplat till 
klimatförändringar. Vi jobbar med olika nivåer (meter över havet) för ny bebyggelse m.m. 
i våra planarbeten, men har ingen klimatanpassningsplan/klimatstrategi för hela 
kommunen. (Johan Håkansson) 

6) Om en sådan finns, är åtgärderna inplanerade längs en tidsaxel och i en prioriterad 
ordning? Åtgärder görs inom våra planprojekt i den ordning som dessa görs, och därför 
inte i någon förutbestämd ordning. (Johan Håkansson) 

7) Vilka åtgärder är högst prioriterade? Inte aktuellt. (Johan Håkansson) 
8) Hur avspeglas prioriteringarna i budgetarbetet? Birgitta anser att det inte avspeglas 

då detta bara utgör en planförutsättning som kommunen har att ta hänsyn till. (Birgitta 
Held Pauli) Det görs de inte (Johan Håkansson) 

9) Hur har kommunen prioriterat åtgärder beträffande risker förknippade med 
förväntade vattennivåhöjningar? 

10) Vilka åtgärder har redan genomförts inom kommunen för att möta riskerna med 
höga vattennivåer? Frågan har belysts i den senaste ÖPn som inom mycket snar framtid 
ska antas. Utredning om olika scenarier om höjda havsnivåer har tagits fram (Hans-Ivar 
ansvarig). Riktlinjer för bygglov har tagits fram (bör reviders enligt min åsikt). Frågan 
hanteras i alla planarbeten som berör havsnivåer men beaktas även ur VA-synpunkt vad 
avser kraftigare regn. Frågan om att söka miljödom för några sjöar för att klara häftigare 
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tillrinning är uppe för politisk hantering för att avsätta medel/resurser. (Birgitta Held 
Paulie) 

11) Hur har man bedömt behovet av att göra kommunens invånare delaktiga i det 
kommande åtgärdsarbetet? Är dessa t.ex. informerade om klimatförändringarnas 
negativa konsekvenser? Vi tog fram material som vi försökt kommunicera ut till 
medborgarna på olika sätt. Bifogar en skrift från 2007. 
Vi har regelbundet tagit fram Miljöbokslut och de senaste åren har de kallats 
Hållbarhetsbokslut och den senaste var en webbaserad variant. Här finns den; 
http://mossint02:8080/web/politik_organisation/organisation/hallbar_utveckling/h
allbarhetsbokslut_2009/Sidor/default.aspx 
Den för 2011 är inte klar ännu. 
Vi genomförde en ambitiös utställning i samarbete med Sickla Köpkvarter som är ett stort 
köpcentrum. Utställningen fanns i 6 veckor med olika miljöteman, händelser etc. Här är 
slutrapporten.http://mossint02:8080/web/politik_organisation/organisation/hallbar_utvec
kling/hallbarhetsbokslut_2009/Sidor/default.aspx Vi har regelbundet miljöfrukost med 
företag och vi delar ut Nackas Miljödiplom till de företag som har diplomerat eller 
certifierat sig. Detta skedde nyligen för året; 
http://mossint02:8080/web/naringsliv_arbete/Sidor/default.aspx (Eva Scharin) 

 

   Tema 3 – Organisation, ansvar och roller 

 

12) Hur har sakfrågorna behandlats? Är det huvudsakligen med hjälp av egen personal 
eller har extern fackkompetens varit nödvändig? 

13) Hur avspeglar sig klimatanpassningsarbetet organisatoriskt? 
14) Hur bedömer kommunen kommande resursbehov beträffande ekonomi och 

kompetens? (Birgitta Held Pauli) Jag törs inte svar på detta. Vi har relativt lite 
befintlig bebyggelse som kommer att drabbas om havsnivån höjs ca 1 meter. Jag saknar 
kompetens vad det kan betyda för infrastruktur för bla VA-sidan. Hör med vår VA-chef 
Anders Lindh. 

15) Har samarbete (informationsutbyte, kompetensstöd etc.) ägt rum med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och 
landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län? Om samarbete har ägt rum 
beskriv detta mycket kort? Svaret är i liten utsträckning så långt det mött 
mig. Länsstyrelsen har regelmässigt bjudit in till möten för att presentera 
och diskutera senaste rön och dagsläget. MSB har varit mera 
tillbakadragna. Livsmedelsverket, SMHI och SGU har informerat. Men jag 
kan inte direkt kalla det samarbete. Kanske beroende på att Nacka med sitt 
läge och topografi inte varit särskilt utsatt för vattenrisker som t.ex. 
översvämningar, skred m.m., vilket det hittills i stor utsträckning handlat om. 
(Hans-Ivar Swärd) 

 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=1e7793c86d464efd9f1754201b92dc04&URL=http%3a%2f%2fmossint02%3a8080%2fweb%2fpolitik_organisation%2forganisation%2fhallbar_utveckling%2fhallbarhetsbokslut_2009%2fSidor%2fdefault.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=1e7793c86d464efd9f1754201b92dc04&URL=http%3a%2f%2fmossint02%3a8080%2fweb%2fpolitik_organisation%2forganisation%2fhallbar_utveckling%2fhallbarhetsbokslut_2009%2fSidor%2fdefault.aspx
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=1e7793c86d464efd9f1754201b92dc04&URL=http%3a%2f%2fmossint02%3a8080%2fweb%2fnaringsliv_arbete%2fSidor%2fdefault.aspx
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Muntlig intervju med Magnus Rothman, miljöhandläggare på Nacka kommun. 
Transkriberingen nedan är ett utdrag som jag har bedömt ger svar på de frågor 
som framgår av mitt intervjuformulär. Fullständig intervju finns tillgänglig på 
ljudfil. 

 
 
1) Magnus Rothman: ”Jag började 2007. Jag tror det är lite före min tid. Hör 

med Birgitta om det. Som en bakgrund kan jag säga att politiken skiljer sig väldigt 
mycket åt vad gäller storlek, förutsättningar och politik. Nacka är i likhet med många 
kranskommuner i Stockholm en stabil borglig kommun, oavsett vad man själv tycker som 
tjänsteman så ger det, eftersom det aldrig skiftar majoritet, en stabil linje i hur politiken 
bedrivs. På gott och ont har det varit tidigare, på 80-, 90-talet, vad det nu det berodde 
på? Man kanske brände sig på 60- och 70-talets överplanering. Då ville man ogärna 
binda sig till mål, program och riktlinjer. Man hade en klar strategi och så fick 
marknaden och aktören själva lösa problemen, vilket präglade stadsbyggnadsprocessen. 
Men det har också bäring i det här. Tidigare, även fast man var medveten av frågorna, 
inte var intresserad eller man ville jobba med dem men man ville inte identifiera dem 
Men det har börjat svänga. Nya tjänster inrättades, bl.a. min som miljöutredare, där man 
lite lyxigt fick möjlighet att definiera sin egen tjänst Det var lite svävande i början men nu 
har det gått fem år. 

Många bygginitiativ eller liknande kommer från näringslivet. Nacka kommun är ett 
väldigt hett område, inte någon egen mark, Nacka har inget markmonopol, Då gäller 
andra politiska spelmarker, vi kan inte använda oss av det egna markmonopolet, av olika 
skäl har vi sålt av allt, men däremot kan vi skruva och ge företräde i kö och ge andra 
incitament för att uppmuntra näringsliv byggande. Ja, det är en liten utvikning, men det 
förklarar lite när man ska börja arbeta med klimatarbete eller lokala miljömål som jag 
ska börja arbeta med nu som har mycket bäring med det här. Det är lättare att göra nu. 
Man har insett mellan blockgränserna att man behöver strategiska dokument för att 
kunna nå dit man vill, vad gäller klimatarbetet mm. Men det uppstår chaffs när man talar 
om t.ex. vattennivåer, varje cm betyder mark som vi inte kan bebygga på. ” 

2) Magnus Rothman: ”Det är rapporten Lokala klimatanpassning i för Nacka 
kommun av SWECO från 2009 och rapporten Hur påverkas Nacka kommun av 
förväntade klimatförändringar. Men det är alltid löpande. Vi tror att vattnet är den stora 
frågan för oss, att man får häftiga översvämningar, så en dagvattenpolicy som nyligen 
blev klar här i mars. Dels en policy som är ganska kort och sedan försöker man peka ut 
ansvar och befogenheter för att genomföra policyn. Vi har även hållbarhetsbokslut från 
2009, men ett nytt håller på att tas fram. Och en översiktsplan från 2011 som nästan är 
helt processad och klar. Den heter också förstås Det hållbara Nacka.” 

3) Magnus Rothman: ”Jag är lite osäker på vad vi har sagt om tidsperspektiven. 
Vi utgår från SWECO:s tidsspann. Men inga fastslagna klimatscenarier som gäller för 
hela kommunen. Vi hade ett projekt, Kvarnholmen, där det blev lite diskussioner med 
byggbolagen om just klimatscenarierna, vilka man har anslutit sig till. Du kan ju följa 
upp vilka tongångar som gällde där. Inget fastslaget i kommunen gäller det här. 
Fortfarande är det i förhandlingen i planprocessen man kan styra, legalt, man sätter upp 
en plan, och man kommer vidare, skriver exploateringsavtal och sätter på pränt av vad 
som gäller. ” 
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4) Magnus Rothman: ”Jag har nog inget mer att tillkomma än utredningarna, vi 
har ju samarbetat med de, men behovet är utifrån risker vi ser och de är kraftiga skyfall 
på sensommaren på kort sikt. På längre sikt även risker för havsnivåhöjningar. Det går 
ju snabbt nu, 2006 och 2007 och tyvärr verkar de senaste rapporterna, efter IPCC:s 
senaste från 2007, peka mot högre vattennivåer än vad som tidigare sagts och vi har inte 
tagit ställning till exakt hur vi ska hantera detta. Man får heller inte glömma bort 
värmeböljorna. Vi har ju en del äldre befolkning i vissa bestånd. Vidare risker för 
värmeböljor och hur ska vårdpersonalen hantera detta? Nacka kommun har ju som du 
vet ganska bergiga kuster vilket gör att vi inte ser så stora översvämningsrisker, inte 
samma risker som t.ex. Ekerö kommun, tror det var nere vid Saltsjön som SWECO:s 
rapport nämnde speciellt som lågvattenpunkter. Mycket kretsar kring byggnation och 
sådant. Vi behöver en strategi och vad ska vi ge för besked till byggherrar och så. Vi har 
ju inte en uttalad en klimatpolicy så vi får luska liten bakvägen från flera dokument, t.ex. 
ÖP:n.” 

5) Magnus Rothman: ”Vi har inte fastslagit någon tidsplan, men det 
rekommenderas ju att gå efter de här utredningarna, men dessa är ju inte några som 
kommunen själva har genomfört. De är ju utförda externt. Möjligtvis kan du hitta något 
om klimatproblematiken i dokumentet om ansvar för dagvatten. Johan Håkansson, 
planenheten, kan nog han svara på den här frågan.” 

6) Magnus Rothman: ”De har ju en checklista när de ser över planprocessen, som 
talar om var någonstans miljöfrågorna ska in. Men hör med Johan Håkansson.” 

7) Magnus Rothman: ”Det beror på vad som allmänt sägs eller vad som är 
officiellt sagt. Officiellt utsagt så vete fasen, då får man titta på majoritetsprogrammet 
möjligtvis av den borgerliga majoriteten. Och då tror jag man hittar något allmänt, t.ex. 
att vi ska jobba för klimatet, men inget mer specifikt. Min gissning är att man nog inte har 
kommit så långt. Men hör med Johan Håkansson.” 

8) Magnus Rothman: ”Hör med Birgitta men det är klart att man kan resonera 
mycket kring det här. För vi får ju pengar för att ta fram lokala miljömål och då innebär 
ju det klimatfrågan i det, men det är inget specifikt för det. För skillnaden vore om 
kommunen hade haft mycket egen mark och uppfört fastigheter för då kan man i budgeten 
ge pengar för det här och det här. Det sker ju förstås när man bygger någon förskola 
ibland så har vi kanske någon plätt eller liknande. Nacka har varit mycket av en 
testverkstad för regeringspolitik sedan tidigare. Den första privata förskolan kom här 
osv. Men då menas också att man i första hand försöker påverka byggherrar och 
exploatörer att verka i det. I en klassisk planprocess kan man säga att man vill göra 
åtgärder rent klimatmässigt, att man ska ha t.ex. en viss kajhöjd och genomsläpplig mark. 
Det kräver vi i så fall i exploateringsavtalet att exploatören står för. Vi har själva ingen 
budget för det. Och det är för att vi ska kunna ha en låg skattesats. Mesta möjliga låga 
skattesats är mantrat här. Ja, det funkar väl så och de vet väl spelreglerna. Men man 
kanske skulle kunna tänka sig andra varianter som också i andra kommuner. Kommunen 
bli mer av en uppföljningsmyndighet t.ex. att kolla om att genomfördes det här enligt vad 
vi kom överens om. Ni fick bygga en viss exploatering men då kräver vi också att ni ska 
göra klimatåtgärder och anpassningar mm.” 

9) Magnus Rothman: ”Jag sitter med i ett projekt där man vill bygga på ett 
område där det finns en utpekad lågvattenpunkt, någons slags båthall. Men där är inget 
fastslaget ännu, men samtidigt ser jag ju det av utredningar att där ska vi ge fasen i att 
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bygga. Och ska man ändå bygga måste man ha väldigt stora förbehåll och åtgärder 
måste göras så att man inte kan stämma kommunen på det. Prioriteringen blir de facto 
att man anvisar till mark som är lämplig, men vi säger inte nej, snarare en dialog där vi 
föreslår andra platser, vi lyfter upp andra platser, det blir vår prioritering. Men det finns 
inte någon policy som tydligt säger t.ex. var byggnation inte får ske. Än så länge saknas 
det ska jag säga. Men åtgärder, kanske inte så mycket med klimat, eller indirekt kanske, 
men att vattnet kan komma att röra sig annorlunda i grundvattnet och skapar mer 
föroreningar. Vi sitter med stora före detta sommarstugeområden med enskilda avlopp 
klarar inte en ökad belastning och vid tömning så sprider sig nutrienter som sprider sig. 
Med en ökad regnmängd, här kommer klimataspekten in, och här får vi en 
övergödningsproblematik. Både i sjöarna och i förlängningen i Östersjön. Och dessa 
åtgärder prioriteras ganska hårt. Alltså att ansluta till kommunalt VA. Vi hade nog ändå 
tryckt på för kommunalt Jag sitter med i ett projekt där man vill bygga på ett område där 
det finns en utpekad lågvattenpunkt, någons slags båthall. Men där är inget fastslaget 
ännu, men samtidigt ser jag ju det av utredningar att där ska vi ge fasen i att bygga. Och 
ska man ändå bygga måste man ha väldigt stora förbehåll och åtgärder måste göras så 
att man inte kan stämma kommunen på det. Prioriteringen blir de facto att man anvisar 
till mark som är lämplig, men vi säger inte nej, snarare en dialog där vi föreslår andra 
platser, vi lyfter upp andra platser, det blir vår prioritering. Men det finns inte någon 
policy som tydligt säger t.ex. var byggnation inte får ske. Än så länge saknas det ska jag 
säga. Men åtgärder, kanske inte så mycket med klimat, eller indirekt kanske, men att 
vattnet kan komma att röra sig annorlunda i grundvattnet och skapar mer föroreningar. 
Vi sitter med stora före detta sommarstugeområden med enskilda avlopp klarar inte en 
ökad belastning och vid tömning så sprider sig nutrienter som sprider sig. Med en ökad 
regnmängd, här kommer klimataspekten in, och här får vi en övergödningsproblematik. 
Och dessa åtgärder prioriteras ganska hårt. Att ansluta till kommunalt VA, lättrycks VA 
är en lösning, försöker vi få sommarstugeägarna att ansluta sig till. Vi hade nog 
oberoende av klimatförändringarna tryckt på för kommunalt VA men kanske inte lika 
mycket. En övergödningsrisk finns redan idag, med tankar och ledningar som läcker över 
mm.  Klimatförändringarna ger ytterligare incitament. Vi har flera områden där det finns 
stora mängder av förorenad mark, t.ex. Järla sjö och Tollarö. Då kräver vi marksanering 
av exploatören och stabilisering av marken. Men debatten är nu att det kanske inte är 
tillräckligt. För att vad händer i ett scenario där vi får ökade vattenströmningar? Då kan 
marken som fortfarande är skitig och som man har lagt asfalt på och stabiliserat kanske 
inte är stabil längre? Det är ju bara en öppen fråga, men det är ju en miljöskuld som 
ligger kvar. Man kan hävda att det är ett slags moving target, för med den kunskap man 
hade då, ja då gjorde man det rätta. Men om det inte var det rätta, för att vi idag har 
andra scenarier och om verkligheten visar sig att det blir de om här regnen. Det finns en 
ekonomisk komponent i det här också. För de som inte är lika övertygande om 
klimatfrågan kan man använda lite av ett skrämselargument. Okej då låter vi marknaden 
straffa, dvs. försäkringsbolagen kommer med advokater, så som vi har sett i USA ibland. 
Alltså om vi inte är tillräckligt tuffa så kommer vi att få ont senare, därför måste vi jobba 
förebyggande. Det är därför viktigt med dialog med exploatörerna för de vill inte heller 
råka ut för det här. Okej, its hard advice, men det är bättre att ni hör det nu än att det 
kommer sen, eller hur?” 
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10) Magnus Rothman: ”Ja, då är det kajbyggnationer som t.ex. Kvarnholmen, 
men dubbelkolla med Birgitta. Vid kustlinjerna då finns det en kajpromenad man har 
tittat på nere vid Jarlaberg. I övrigt vill vi minska mängden hårdgjorda ytor, eftersom det 
fördröjer vattenansamling och det renar.” 

11) Magnus Rothman: ”Jag misstänker att kommunen informerar väldigt lite om 
de faktiska konsekvenserna. Rapporterna finns ju tillgängliga för alla att se, men då krävs 
att man är intresserad och själv vill gräva sig vidare. Befintliga områden, där det inte 
sker någon detaljplanering, gissar jag att det inte sker något där. Men vid 
plansammanhang, ny detaljplan, då talar man om det.   Men hör med Eva Scharin.” 

12) Magnus Rothman: ”Extern i huvudsak, Löfströms egen firma och SWECO:s  
rapport. Men en kombination tillsammans med kommunens avdelning för hållbar 
utveckling. Ungefär en tredjedel själva resten skickas till externa företag. De privata 
konsultföretagen har expertisen, men vi har lokalkännedomen.” 

13) Magnus Rothman: ”Klimatfrågan tas upp vid ny exploatering. Miljö- och 
klimataspekterna kommer fram då. Det fanns till alldeles nyligen en hållbarhetsenhet, 
lades ner för en vecka sedan, men har ombildats till en utredningsenhet som anpassas 
efter behov. Här sitter en kriminolog, folkhälsovetare mm. Det tragiska är att den läggs 
ner och dyker upp i ett nytt sammanhang. Den omformas till en utredningsenhet som en 
direktservice till kommunstyrelsen, som en hjälp när de ska ta beslut. Personerna finns 
kvar och kompetensen finns kvar.” 

14) Magnus Rothman: ”Ja absolut, det tror jag, det är min gissning. Nu snålåren 
2012 och nu sitter vi redan och spånar för 2013, det kommer projektplaner. 
Klimatfrågorna, men indikatorer ska tas upp längre fram. T.ex. så har vi det lokala 
miljömålsarbetet där klimatfrågorna ska tas upp med miljöindikatorer. Och så har vi 
arbetet med dagvatten som jag tror kommer utmynna i en del konkreta projekt.” 

15) Magnus Rothman: ”Framförallt med Länsstyrelsen i samband med deras 
rapporter om regionala klimatscenarier för vår region. De bjuder in till seminarier, 
ungefär varannan månad där 4-5 personer från Nacka deltar. Lst gör kommunbesök där 
de ser på Nackas specifika problem. Det blir en dialog där man jämför våra utredningar 
med deras. I samband med nya översiktsplaner så gör länsstyrelsen påpekande på vad 
som behöver göras. SKL utgör en kunskapsbank med tanke på deras utredningar. Men 
inte lika mycket kontakt med SKL vad gäller klimatfrågor.” 
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