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SAMMANFATTNING 
 

Uppvärmningen av klimatet resulterar i att havsnivån stiger globalt. Detta riskerar att få 
omfattande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser, i synnerhet för områden 
som angränsar mot kusten. I Sverige har kommunerna planmonopol och förväntas ta ett 
stort ansvar för klimatanpassning. I Stockholm antas havet stiga cirka 0,5 meter till år 
2100 och det kommer troligtvis att fortsätta stiga efter det. Denna studie bygger främst 
på intervjuer i syftet att utreda huruvida det råder konsensus mellan stadens planerare 
och politikerna i Stockholms stad gällande hur hantering av en förhöjd havsnivå bör ske. 
Frågan är relativt ny och i ett spekulativt stadium vilket gör att det är svårt att se tydliga 
skiljelinjer. Samtliga personer som ingått i denna studie är dock överens om att 
problematiken kring ett stigande hav är en viktig fråga i behov av mer djupgående 
utredningar. Även att det i slutänden kommer att bli en samhällsekonomisk analys som 
blir avgörande för vad, när och hur något ska genomföras. 
 
Nyckelord: Havsnivåhöjning, Klimatförändring, Stockholms stad, Klimatanpassning, 
Politiker  
 
  



ABSTRACT 
 

The warming of the climate will result in rising sea levels globally. This is likely to 
result in widespread social, economic and environmental consequences, especially for 
areas adjacent to the coast. In Sweden the municipalities have a monopoly for planning 
and the municipalities are expected to take a substantial responsibility for the city’s 
adaptation to the new sea levels. In Stockholm, the expected sea level rise is 
approximately 0.5 meters until 2100 and the sea is expected to continue to rise after 
2100. This study is based on interviews with the purpose to investigate whether there is 
consensus between the city planners and the politicians in the City of Stockholm in how 
the management of the rising sea levels should be handled. The question is relatively 
new and rather in a speculative stage which makes it difficult to see clear dividing lines. 
However all interviewees in this study agreed that the problem of rising sea levels is an 
important issue that is in need of more in-depth investigation. Although it will 
ultimately become an economic analysis that will determine what, when, and how 
something should be implemented. 
 
Keywords: Sea level rise, Climate change, City of Stockholm, Climate adaption, 
Politicians  
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1. INLEDNING 
Det händer redan nu mycket runt om i världen som kan förklaras som effekter av en 
rådande klimatförändring och en stigande medeltemperatur. Kraftigare och mer 
frekventa stormar med översvämningar och omfattande skador, både materiella och på 
människor, som följd. Samtidigt rapporterar forskare att uppvärmningen av klimatet 
påverkar havsnivån (IPCC, 2013). Världshaven värms upp och vattnets volym 
expanderar. Dessutom leder uppvärmningen till att polarisarna riskerar att smälta i 
större utsträckning vilket också genererar större vattenmängder i haven. Hur mycket 
medelhavsnivån kommer att stiga är osäkert och skiljer sig mellan olika rapporter och 
scenarier. Hur detta kommer att påverka landområden skiljer sig på olika platser i 
världen. Vissa låglänta områden har redan i dag stora problem. Nederländerna är ett 
exempel på ett land som är väldigt utsatt då stora delar redan i dag ligger under 
havsnivån. De har jobbat med problemet i flera år och lägger årligen miljarder kronor på 
att klimatsäkra landet. Strategin har främst varit att skydda landytor genom att med 
barriärer hålla havet borta (Deltawerken online, 2009). 
  
Sverige har inte påverkats lika märkbart av problemet än så länge. Detta beror delvis på 
att det sedan inlandsisen försvann fortfarande pågår en landhöjning. I de sydligaste 
delarna av Sverige har dock landhöjningen nästintill avstannat (Andréasson, 2006). 
Skånes kuster är dessutom ofta väldigt låglänta varför områden längs kusten riskerar att 
påverkas ordentligt när havsnivån stiger. I Stockholm upplevs problemet inte lika akut 
som i södra Sverige, men översvämningar har varit ett problem genom åren under 
perioder då vattenståndet i Mälaren har varit högt (Länsstyrelsen, 2011). 
  
Det finns många tänkbara strategier för att hantera detta problem. En strategi kan vara 
att låta naturen ha sin gång. I större samhällen och städer belägna vid kusten kan det 
vara svårt att acceptera detta förfarande då det i många fall resulterar i stora förluster av 
infrastruktur, byggnader, naturvärden med mera. De ekonomiska förlusterna riskerar att 
bli enorma och det kan bli aktuellt att försöka skydda befintliga miljöer från 
översvämning. Att planera, bygga barriärer och hitta tekniska lösningar är stora projekt. 
Projektet att bygga om Slussen i Stockholm började diskuteras redan på 1990-talet och 
själva bygget har i dag, 2015, ännu inte påbörjats. Det är därför hög tid att börja planera 
och besluta om lämpliga strategier.  
  
Till följd av det planmonopol som finns i Sverige så har kommunerna det största 
ansvaret för den lokala planeringen. Ansvaret tillfaller i hög grad varje kommun att 
planera för hur hanteringen av en havsnivåhöjning ska ske. Eftersom 
kommunalpolitikerna är de som fattar besluten så har de ett stort inflytande på vilka 
planer som sätts i verket. Ett aktuellt exempel är Förbifart Stockholm, ett stort projekt 
som många sakkunniga i dag ifrågasätter. Anledningen till kritiken är att förbifarten 
mest troligt kommer att bidra till en ökad bilism och ökade utsläpp av koldioxid, vilket 
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inte ligger i linje med Sveriges miljömål (Antonson et al., 2014). Beslutsfattarna står 
dock fast vid beslutet om att projektet ska genomföras. Planeringen av förbifarten 
startade för många år sen och då var förutsättningarna kanske annorlunda. Detta är en av 
svårigheterna med projekt av denna omfattning; den allmänna uppfattningen av vad som 
är en genomtänkt lösning ändras med tiden. 
 
Kommunal klimatberedskap i olika former är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu. Ett 
par veckor före denna rapports publicering släppte Svenska Miljöinstitutet tillsammans 
med Svensk Försäkring rapporten Klimatanpassning 2015 – Så långt har Sveriges 
kommuner kommit. Rapporten genomfördes mot bakgrund av att många kommuner 
redan i dag är sårbara för extrema väderförhållanden och syftade till att tydliggöra vilka 
utmaningar och behov Sveriges kommuner står inför. Studien visade bland annat att fler 
än 50 kommuner tror att de kommer att påverkas av stigande havsnivåer och att endast 
55 procent av de större kommunerna har fattat beslut om hur de ska arbeta med frågan 
om klimatanpassning (Svenska Miljöinstitutet, 2015). 

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Mot bakgrund av det som kortfattat beskrivits ovan väcktes nyfikenheten hos oss att 
undersöka planering inför klimatförändringarna på det lokala planet. Syftet med denna 
rapport är att besvara frågeställningen: 
  
I vilken utsträckning råder konsensus mellan politiker och planerare i Stockholms stad 
om hur hantering av havsnivåhöjningen bör ske? 
  
Målet är att: 
  

• Kartlägga de olika alternativen som finns för att bemöta den kommande 
havsnivåhöjningen och redogöra för hur dessa alternativ förhåller sig till ett 
hållbarutvecklingsperspektiv. 

  
• Presentera en samlad bild över hur politiker och stadens planerare anser att 

kommunen bör bemöta kommande havsnivåhöjningar. 

1.2 DISPOSITION 

Nästkommande avsnitt (2) beskriver arbetsgången och vilka metoder vi har använt oss 
av för att sammanställa denna rapport. Därefter följer fyra avsnitt (3, 4, 5 och 6) som är 
en kortare beskrivning av kunskapsläget kring havsnivåhöjningar och information för att 
sätta vår frågeställning i ett sammanhang. Därefter följer ett avsnitt (7) som behandlar 
resultatet av denna studie. Rapporten avslutas med ett avsnitt (8) innehållande 
diskussion, våra slutsatser, kommentarer kring felkällor och rekommendationer för 
framtida undersökningar. 
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2. METOD 
I detta avsnitt beskrivs arbetsprocessen. Den centrala delen består av tio genomförda 
intervjuer vilka denna studie bygger på. Nedan beskrivs hur och varför vi valde de 
intervjupersoner som ingår i studien, vilka dessa är, hur intervjuerna genomfördes och 
även hur intervjumaterialet har bearbetats och presenterats. Vidare beskrivs hur en 
inledande litteraturstudie genomförts och även vilka avgränsningar som vi valt att göra. 

2.1 URVALSPROCESSEN 

Resultatet av denna rapport bygger huvudsakligen på underlag från intervjuer. Sju 
politiker har intervjuats i egenskap av representanter för partier representerade i 
kommunfullmäktige i Stockholms stad från och med valet hösten 2014. Förhoppningen 
var att intervjua representanter från alla de nio representerade partierna, men vi fick inte 
någon kontakt med representanter från Feministiskt initiativ eller Sverigedemokraterna. 
Resultatet baseras således på intervjuer med representanter från Centerpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet. Intervjuer har även genomförts med tre planerare (se avsnitt 2.2) vars 
yrkesroll har en tydlig koppling till detta ämne. 
  
Primärt valde vi politiker som offentligt uttalat sig i frågor som angränsar till ämnet 
eller som vid tidpunkten för studien hade politiska uppdrag där vi ansåg att frågan var 
relevant. De planerare vi intervjuade valdes efter deras yrkesroller. Miljökonsulten 
valdes med snöbollsmetoden. Metoden innebär att en av de tidigare intervjuade 
rekommenderar dem som driver studien att intervjua någon annan som hen anser är 
lämpad för studien (Bryman, 2012). I detta fall blev Miljökonsulten rekommenderad av 
två av de tidigare intervjuade och tillfrågades därmed om att delta. Dennes yrkesroll 
bedömdes även som klart relevant av oss. 
 
Det var i första hand vi författare som kontaktade personer som vi själva uppfattade som 
lämpliga. Kommunen respektive varje enskilt parti gavs ej möjlighet att själva välja ut 
den person som de ansåg bäst lämpad att ställa upp på en intervju. Dem vi kontaktade 
uppmuntrades dock att vidarebefordra vår förfrågan till någon kollega om denne 
uppfattades som mer lämpad att svara på frågor inom detta område. Det bör dock 
poängteras att det är möjligt att en person som har representerat ett parti eller en 
yrkesroll i denna studie inte är den mest kunniga. Detta har självfallet en inverkan på 
resultatet vilket vi är medvetna om. 

2.2 INTERVJUERNA 

Samtliga intervjupersoner fick ett kort PM skickat till sig innan intervjutillfället 
innehållande vårt syfte och mål med studien samt frågeunderlaget för att ges möjlighet 
att sätta sig in i ämnet mer specifikt. I det utskickade PM:et uttrycktes att mottagaren 
intervjuas som företrädare för dennes parti eller i egenskap av sin yrkesroll. 
Intervjupersonerna informerades även om att de inte kommer att nämnas vid namn i den 
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skriftliga rapporten för att motivera personen i fråga att ställa upp på intervjun (Patel & 
Davidsson, 2003). 
  
Intervjuerna har utgått från ett frågeunderlag (se bilaga 1) som varit identiskt vid varje 
enskild intervju. Frågorna ställdes även i exakt samma ordning. Detta standardiserade 
sätt valdes för att underlätta jämförelse och analys (Patel & Davidsson, 2003). Vid en 
intervju (med Miljökonsulten) fanns dock inte tid att hinna igenom alla frågorna och 
den standardiserade ordningen frångicks något. Intervjuerna genomfördes ostrukturerat 
vilket betyder att intervjupersonerna gavs stort utrymme att fritt svara på och tolka 
frågorna (Patel & Davidsson, 2003). Det fanns ett utrymme för personliga åsikter eller i 
alla fall en möjlighet för den som svarade att vara spekulativ i sina svar. Resultatet från 
intervjuerna måste därmed läsas med detta i åtanke. Alla intervjuer spelades in och 
ljudupptagningarna skrevs därefter ut i textform, ordagrant eller sammanfattades. 
  
Alla intervjupersoner har givits möjlighet att läsa de delar av texten där citat eller 
sammanfattningar av deras svar refereras till för att godkänna att det framställs på ett 
rättvist och korrekt sätt. 
  
Nedan följer en kort beskrivning av de intervjupersoner som ingått i denna studie: 
  
Politiker 
 
Centerpartisten, före detta stadsmiljöborgarråd.  
Folkpartisten, biträdande kanslichef. 
Kristdemokraten, bland annat ledamot i stadsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. 
Miljöpartisten, miljöborgarråd. 
Moderaten, bland annat ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms 
hamn AB. 
Socialdemokraten, ersättare i kommunfullmäktige och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
Vänsterpartisten, utbildad vattenekolog, före detta vattenexpert åt regeringen. 
 
Planerare 
  
Klimatanpassningssamordnaren (KAS), Länsstyrelsen i Stockholm. 
Miljökonsulten, vd Konsultföretag. 
Strategen, Stadsledningskontoret. 

2.3 PRESENTATION AV RESULTATET 

Resultatet från intervjuerna har kategoriserats in under olika rubriker. Under rubrikerna 
har vi sammanställt svar från intervjuerna som vi tycker är relevanta och passar in under 
respektive rubrik. Redan i detta skede, i och med detta urval, så sker en analytisk 
process. Eftersom vi har genomfört ostrukturerade intervjuer så behöver kommentarer 
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under en rubrik inte nödvändigtvis vara kopplade till en specifik fråga förknippat med 
ämnet. Rubrikerna valdes ut efter att intervjuerna genomförts och utifrån det insamlade 
materialet. Dessa ämnen var de som vi ansåg vara relevanta för att kunna besvara vår 
frågeställning och uppfylla våra mål. 
  
Vi har arbetat med intervjumaterialet med stor omsorg där vi har analyserat olika 
resonemangs innebörd för att undvika missförstånd och feltolkningar. Vid tillfällen då 
oklarhet har uppstått så har intervjupersonen kontaktats för att förtydliga sin tankegång. 
Vårt mål har varit att tillämpa intersubjektivitet vilket innebär att de resonemang som 
förs av de intervjuade ska kunna tolkas lika oavsett vem som undersöker dess riktighet. 
 
Det som presenteras i resultatet är som nämnt endast ett medvetet urval av vad som 
framkom under intervjuerna. Att det har blivit en ojämn fördelning mellan i vilken 
utsträckning främst politikerna är representerade är något vi är medvetna om. Läsaren 
av denna rapport bör vara medveten om förklaringen till detta. På grund av att 
intervjuerna genomfördes ostrukturerat och att frågorna som ställdes i stor utsträckning 
var av sådan karaktär att det i dagsläget endast förväntas ett mer spekulativt svar så 
kunde svaren på samma fråga skilja stort från person till person. Eftersom det fanns 
utrymme för spekulation blev svar på vissa frågor av vissa personer mer av karaktären 
egna åsikter, vilka de i efterhand har önskat stryka. Öppna frågor leder också lätt till att 
den som svarar hamnar i resonemang som inte är direkt kopplat till ämnet. En annan 
förklaring är också variationen i intervjuernas längd och hur mycket personerna har valt 
att utveckla sina svar.  

2.4 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie har genomförts där information har insamlats från publikationer och 
rapporter samt Stockholms stads och berörda myndigheters hemsidor. Utvalda delar har 
tagits med i rapporten för att skapa större förståelse för resultatet, sätta in det i ett 
sammanhang och för att kunna göra en mer djupgående analys. 

2.5 AVGRÄNSNINGAR 

Aktörstriangeln består av tre parter: initiativtagare, regelansvariga och berörda (Fog et 
al., 1992). I detta projekt kan politikerna ses som både initiativtagare och 
regelansvariga. Planerarna kan vara initiativtagare. Både planerare och politiker kan 
anses vara berörda parter då detta är en fråga som är aktuell för alla som bor i 
kommunen. De personer som enbart faller in under kategorin berörda ingår inte i denna 
studie. Projektet avgränsas till att i störst utsträckning beröra de två aktörsgrupperna 
initiativtagare och regelansvariga. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv skulle dock 
inputen från den grupp individer som blir mest berörda av förändringen kunna vara av 
intresse, för att sedan analyseras gentemot de övriga aktörsgrupperna. 
 
Studien avgränsas till att endast behandla Stockholms stads geografiska område. 
Anledningen till detta är att vi vill belysa det stora ansvar som ligger på kommunerna 
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och att det blev just Stockholms har en rent praktisk förklaring – vår egen geografiska 
placering. 

2.6 PERSPEKTIV 

Analysen belyser vilka aspekter av hållbar utveckling som hamnade i fokus och om det 
är någon aspekt som inte beaktades av de intervjuade. Vi utgår från de tre aspekterna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i denna studie. Dessa tre aspekter valdes 
mot bakgrund av att de är allmänt accepterade och även att det är de aspekterna som 
Sverige använder sig av i sin nationellt utarbetade strategi i det löpande arbetet med 
hållbar utveckling. I denna strategi förtydligas att kulturell hållbarhet är en del av den 
sociala aspekten (Regeringen, 2001). 
 
En välkänd definition av begreppet hållbar utveckling är den som skrevs i rapporten Vår 
gemensamma framtid av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av 
FN 1987. Kommissionen leddes då av Gro Harlem Brundtland varför rapporten ofta 
hänvisas till som Brundtlandrapporten. Hållbar utveckling beskriv som “en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” (Regeringen, 2015). Tidsperspektivet är i denna definition 
ett nyckelbegrepp och det kommer att analyseras i vår studie. 
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3. KLIMATFÖRÄNDRINGAR & HAVSNIVÅER 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat klimatförändringarnas koppling till havsnivåhöjning 
och vilka nivåer som väntas. Därefter beskrivs översiktligt hur klimatanpassning 
hanteras i Sverige i dagsläget och varför kommunerna har en central roll i det faktiska 
genomförandet av klimatanpassningsåtgärder. 

3.1 INTERNATIONELL OCH NATIONELL FORSKNING 

Kunskapen kring klimatförändringar blir bättre och bättre genom den ständigt pågående 
forskningen och utvecklingen av tekniska mätmetoder och datasimuleringar. 
Vetenskapen bakom växthuseffekten är väletablerad och även det faktum att det under 
de senaste femtio åren har skett en höjning av jordytans genomsnittstemperatur. Att en 
stor del av uppvärmningen beror på antropogen klimatpåverkan bedöms som mycket 
sannolikt (Rummukainen et al., 2011). Den globala uppvärmningen har en inverkan på 
havets nivå. Uppvärmningen gör att det sker en termisk expansion, vattnet utvidgas och 
tar större plats. Dessutom sker en tillförsel av vatten till haven genom smältande 
landisar och glaciärer (Bergström, 2012). Höjningen av havsnivån kommer att påverka 
olika på olika platser på jorden. Geografiska variationer som landhöjning, landsänkning 
och vindklimat kommer att göra effekten av ett globalt stigande hav mer eller mindre 
påtaglig.  Skillnader i salthalt och även förändringar i gravitationsfältet till följd av att 
stora istäcken smälter kommer också att ha en inverkan (IPCC, 2013). En stor 
osäkerhetsfaktor är isflöden från Antarktis och Grönland och dess bidrag till 
nivåhöjningen. Med isflöden menas landisens rörelse ut mot havet och hur mycket is 
som kalvar loss från glaciärerna. Kunskapen om processen och omfattningen av detta 
fenomen är vag och det råder delade meningar kring omfattningen av detta 
(Naturvårdsverket, 2007). 
 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är FN:s mellanstatliga klimatpanel 
som återkommande gör omfattande kunskapssammanställningar om klimatforskning. 
Senaste sammanställningen (AR5) innehållande nya forskningsresultat publicerades 
2014. Enligt det klimatscenario (RCP8,5) som innebär de högsta utsläppen av 
växthusgaser bedöms den globala havsnivån stiga 52-98 cm till slutet av detta 
århundrade. Detta bygger på tidsperioden 1986-2005 som referens (IPCC, 2013).  
 
Det finns förutom IPCC:s flera andra vetenskapliga sammanställningar i vilka de 
beräknade framtida havsnivåerna skiljer sig åt. Holländska Deltakommittén uppskattade 
som en övre gräns en regional havsnivåhöjning på 65-130 cm till 2100 inräknat en 
landsänkning på 10 cm (Deltacommissie, 2008). Bergström (2010) menar att skillnaden 
mellan Deltakommittén och IPCC:s scenarier till största delen beror på hur mycket de 
uppskattat att bidragen från Antarktis och Grönland kommer att bli. En av Arktiska 
rådets arbetsgrupper uppskattar den globala havsnivåhöjningen till 90-160 cm över 1990 
års nivå till 2100 (AMAP, 2012). Världsbanken (2012) visade att havsnivån kommer att 
stiga mellan 50-100 cm till 2100 vid en klimatuppvärmning på fyra grader Celsius och 
att en begränsning av klimatuppvärmningen till två grader minskar denna prognos med 
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cirka 20 cm till 2100. Jevrejeva et al. (2011) presenterade ett scenario som pekade på att 
medelhavsnivån kommer att stiga mellan 57-110 cm fram till 2100. Det är mycket 
troligt att uppvärmningen och havsnivåhöjningen kommer att fortsätta efter 2100 även 
om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stabiliseras (Naturvårdsverket, 2007).  
 
De förväntade nivåerna varierar således mellan de prognoser som har gjorts. Det visar 
att det råder osäkerhet trots omfattande forskning. Variationerna i framtidsscenarierna 
beror bland annat på att det finns olika metoder för att bedöma utvecklingen av 
havsnivån. Två vanligt förekommande är processbaserade metoder och semi-empiriska 
metoder. Processbaserade metoder bygger på datasimuleringar av globala 
klimatmodeller men dessa har haft svårigheter att inkludera isflöden bland annat. Semi-
empiriska metoder bygger på samband mellan höjningen av den globala 
medeltemperaturen och den stigande havsnivån. I denna typ av metod ingår 
uppskattningar och expertbedömningar av rådande trender och dessa visar generellt på 
högre nivåer (Church et al., 2011). 

3.2 NIVÅER I STOCKHOLM 

En höjning av det globala vattenståndet kommer att ha en direkt inverkan på det lokala 
vattenståndet i Stockholm. I en rapport från Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) har Andréasson et al. (2011) i sina bedömningar utgått från en mängd 
olika vetenskapliga sammanställningar och konstaterar att “det är rimligt att anta att en 
övre gräns för havsvattenytans stigning är ungefär en meter under perioden 1990-2100, 
sett som ett globalt medelvärde”. Detta ligger i linje med IPCC:s högsta scenario i AR5. 
Hur den globala nivåhöjningen kommer att upplevas lokalt beror till stor del på 
geologiska omständigheter. I Stockholm pågår fortfarande en landhöjning på cirka 5,2 
mm per år vilket gör att nettohöjningen av Saltsjöns nivå antas vara oförändrad till år 
2050. År 2100 antas nettoeffekten vara drygt +40 cm (Andréasson et al., 2011). 

3.3 KLIMATANPASSNING I SVERIGE 

På uppdrag av regeringen gjorde Miljödepartementet en Klimat- och 
sårbarhetsutredning med syfte att ”kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för 
globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa 
förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringarna kan ge 
upphov till”. Denna utredning resulterade i SOU 2007:60, Sverige inför 
klimatförändringarna – hot och möjligheter. De utredde bland annat ansvarsfrågan och 
konstaterade att kommunerna har en central roll när det gäller ansvar och genomförande 
av anpassningsåtgärder. Detta har till stor del att göra med det planmonopol som finns i 
Sverige. Det kommunala planmonopolet syftar till Plan- och bygglag (2010:900) 1:2, 
”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt denna lag”. För att kunna genomföra relevanta åtgärder är det av stor vikt att 
både politiker och tjänstemän på kommunen har tillräckligt med information och 
underlag. Vad som föreslogs var att Länsstyrelserna skulle få en central roll i arbetet 
med anpassning och ansvara för samordning mellan kommuner, näringsliv och 
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myndigheter inom berörda sektorer. En stor del av Länsstyrelsens uppdrag föreslogs 
bestå i kunskapsförsörjning (Miljö- och energidepartementet, 2007). 
  
Länsstyrelserna gavs 2009 av regeringen i uppdrag att, på regional nivå, samordna 
arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Uppdraget består i att sprida kunskap, 
förmedla aktuellt underlag och arbeta fram gemensamma riktlinjer och 
rekommendationer för att underlätta och skapa möjligheter för länets aktörer 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Sedan dess har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram 
flera rapporter i enlighet med detta uppdrag.  
 
Ett robust samhälle – regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län är 
en av dessa rapporter framtagen av Länsstyrelsen (2014). Rapporten presenterar både 
visioner, svårigheter och förslag på åtgärder. Medvetenheten om frågan 
klimatanpassning är stor men det är generellt sett avlägset att vidta några konkreta 
åtgärder. Ovissheten om framtiden och att klimatanpassningsåtgärder allt som oftast är 
kostsamma projekt gör att projekten är svåra att motivera. Det är därför av stor vikt att 
nyttor med klimatanpassning tydliggörs. Svårigheter med att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder som lyfts fram av kommunerna är främst: ansvar, 
samordning och organisation, att fatta långtgående beslut på osäkra grunder och 
finansiering (Länsstyrelsen, 2014). 
  
”Länet har ett råvatten av god kvalitet och en tryggad robust dricksvattenförsörjning, 
även i ett förändrat klimat” och ”översvämningar, till följd av ett successivt förändrat 
klimat, ska inte ge upphov till skador på människors liv, hälsa, miljö, kulturvärden och 
ekonomi” är visioner som Länsstyrelsen har formulerat som ett stigande hav kan 
äventyra. Som en övergripande åtgärd föreslås av Länsstyrelsen att kommunerna ska 
ansvara för att ta fram en klimatanpassningsplan som är politiskt förankrad och 
innehåller en klimat- och sårbarhetsanalys för hela kommunen. 
Klimatanpassningsplanen ska även innehålla förslag på åtgärder, 
kostnadsuppskattningar, ansvarsförhållanden och när åtgärderna bör vidtas. 
Länsstyrelsen föreslår att regeringen ska ansvara för att ”ta fram tydligare riktlinjer och 
beslut med avseende på ansvarsfördelning och nationell samordning av 
klimatanpassningsfrågan” och att utreda om ”ett statligt finansieringsstöd till 
kommunerna för att arbeta strategiskt med klimatanpassning är ett effektivt styrmedel” 
(Länsstyrelsen, 2014). 
 
Det nationella ansvaret i arbetet med klimatanpassning är fördelat på flera olika 
myndigheter. Nedan följer en beskrivning av några myndigheter som har ett stort ansvar 
kopplat till havsnivåhöjning. 

3.3.1 MSB 
EU:s medlemsländer beslutade år 2007 efter omfattande problem med återkommande 
översvämningar att tillsammans arbeta med översvämningsproblematiken. 
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Förhoppningen är att detta ska minska konsekvenserna och på så sätt värna om miljön, 
kulturarvet, människors hälsa och ekonomisk verksamhet. I Sverige har myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) det övergripande ansvaret för detta arbete och 
sköter rapporteringen till EU. MSB ansvarar bland annat för att identifiera 
översvämningshotade områden samt kartera dessa och det löpande arbetet genomförs i 
ett nära samarbete med länsstyrelserna. De svenska direktiven som styr detta arbete är 
förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s föreskrifter om 
riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) (MSB, 2011). 

3.3.2 SMHI 
Den statliga myndigheten SMHI har uppdraget att vara Sveriges expertorgan inom 
hydrologi, klimatologi, meteorologi och oceanografi (SMHI, 2015). Regeringen 
beslutade 2013 att SMHI har som uppdrag ”att utarbeta underlag om det 
klimatvetenskapliga kunskapsläget samt underlag för anpassning av Sverige till ett 
förändrat klimat” (Regeringen, 2013). 

3.3.3 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska ha överblick över hur 
miljöarbetet i Sverige går. Myndigheten har bland annat uppgiften att utvärdera, följa 
upp och samordna Sveriges miljömål (Naturvårdsverket, 2014). I arbetet med det 
förändrade klimatet så har verket bland annat fått följande direktiv: “Naturvårdsverket 
ska ta fram en strategi för att utreda hur det nationella arbetet med biologisk mångfald 
kan utvecklas i syfte att på ett strategiskt sätt ta om hand effekter på biologisk mångfald 
till följd av ett förändrat klimat”. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och 
energidepartementet senast den 1 december 2015 och ska utföras i samråd med 
länsstyrelserna och SMHI (Miljödepartementet, 2014).  
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4. MÖJLIGA STRATEGIER 
I detta avsnitt beskrivs tre olika strategier, eller möjliga vägval som kommer att bli 
aktuella att välja mellan med hänsyn till det stigande havet. På vissa platser i världen 
har dessa val redan gjorts. Länsstyrelserna kring Mälardalen har i ett samarbete 
sammanställt tre olika alternativ som kommer att bli aktuella att förhålla sig till på en 
regional nivå. 
 
IPCC identifierade behovet av strategier för bemötande av den pågående 
havsnivåhöjningen redan 1990 och presenterade tillsammans med Coastal Zone 
Management Subgroup (CZMS) rapporten IPCC response strategies working group 
reports som innehöll olika förslag på hur utsatta områden kan planera för att minska 
framtida skada. Dessa sammanfattades i tre huvudstrategier: ”retreat, ackommodation 
och protection”. Rapporten belyser och listar för- och nackdelar med de olika 
alternativen, men tar inte ställning till vilken strategi som generellt är bäst utan menar 
att vissa av de utsatta områdena med fördel kan möta förhöjda havsnivåer med en 
blandning av strategierna. Varje område måste utvärdera vilken strategi som passar bäst 
med det eftersträvade målet. Rapporten lyfter däremot fram att det är av yttersta vikt att 
kustnationerna agerar i tid för att ta vara på den fördel det innebär att agera innan 
förändringarna sker (IPCC, 1990). Dessa tre strategier har sedan haft olika benämningar 
genom åren och i dagsläget är de vanligaste benämningarna retreat, attack och defend 
som Building futures och ICE (2009) presenterade. På svenska kan de översättas till 
reträtt, anpassning/attack och försvar. De grundläggande dragen i strategierna skiljer 
sig dock inte mot dem som CZMS presenterade redan 1990. 

4.1 RETRÄTT 

Samhället låter vattennivån stiga obehindrat och anpassar sig efter det. Detta kan ske 
löpande allt eftersom vattennivån stiger eller att ett stort område flyttas i ett svep. Delar 
av eller hela områden kan följaktligen behöva flyttas till mindre utsatta platser. Detta är 
troligtvis det minst ekonomiskt fördelaktiga alternativet i tätt befolkade områden. Det 
finns risker att äldre och yngre befolkning blir de stora förlorarna vid val av denna 
strategi då det kan resultera i en social instabilitet. Platser av historiskt och kulturellt 
värde riskerar att förloras och svårigheterna med att omplacera hela samhällen och 
städer lyfts fram (IPCC, 1990).  
 
Inom länsstyrelsernas uppdrag från regeringen (se avsnitt 3.3) togs rapporten Mälaren 
om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden fram i ett samarbete 
mellan länen runt Mälaren. I rapporten identifieras tre möjliga alternativ för att kunna 
anpassa Mälaren med hänsyn till ett stigande hav. Det första alternativet som 
länsstyrelserna presenterar är det så kallade nollalternativet vilket innebär att Mälaren 
efter en tid blir en havsvik och således en oanvändbar källa för dricksvatten. Som 
alternativa dricksvattentäkter nämns Vättern och Dalälven vilket i båda fallen skulle 
innebära att en cirka 15-20 mil lång vattenledning skulle behöva byggas. Denna lösning 
är sårbar och den långa transporten skulle troligtvis ha en inverkan på vattenkvaliteten. 
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Saltvatten i Mälaren skulle även påverka natur- och vattenmiljön. Alternativet innebär 
även att vattennivån blir högre, vilket skulle påverka bebyggelse och infrastruktur och 
det skulle sannolikt bli aktuellt att skydda lågt liggande områden med vallar 
(Länsstyrelserna, 2011). 

4.2 ANPASSNING/ATTACK       

Strategin anpassning/attack utgår ifrån att de nya förutsättningarna som en höjd 
havsnivå medför används till samhällets fördel i den mån det är möjligt. Bebyggelsen 
och infrastrukturen bör modifieras så att den klarar av de framtida förutsättningarna 
(IPCC, 1990). För tätorter kan det dessutom vara aktuellt att utnyttja de nya 
förutsättningarna till populära bostadsområden (ICE, 2009). För glesare områden kan 
denna metod snarare innebära att odlingar behöver förändras från sötvattenberoende 
plantor till plantor som är mer resistenta mot saltvatten. De utsatta områdenas 
sysselsättning kan dessutom få följder, till exempel kan ett område som tidigare var ett 
jordbrukssamhälle behöva anpassa sig till att livnära sig av havets resurser (IPCC, 
1990). 
 
Det andra alternativet som länsstyrelserna presenterar är att höja Mälaren i takt med 
havet. Det skulle innebära ökad risk för översvämning i Mälardalen och även i detta 
alternativ skulle det bli aktuellt med lokala vallar vilket skulle innebära stora kostnader. 
Att flytta bebyggelse från utsatta områden och höja vägar skulle även det bli mycket 
kostsamt. Strandområden skulle få ännu mindre utrymme än i dagsläget. Urlakning av 
förorenade områden är en annan konsekvens om inte åtgärder för att förhindra detta 
sätts in. Fördelen är att dricksvattentäkten kan bevaras (Länsstyrelserna, 2011). 

4.3 FÖRSVAR 

Effekten av havsnivåhöjningen kontrolleras av olika former av försvar med 
huvuduppgift att se till att de befintliga samhälleliga funktionerna skyddas. Detta kräver 
stora investeringar. IPCC (1990) hade problem att identifiera uppenbara faror med 
denna strategi men lyfte fram att metoden är estetiskt mindre tilltalande med en 
onaturlig kust samt att tillgängligheten till kusten försämras. Strategin kan dessutom 
påverka den närliggande miljön och ekosystemen. Bland annat kan fiskarnas naturliga 
vandring påverkas och våtmarksområden minska. Dessa försvarsstrukturer bör i största 
möjliga mån designas för att dess negativa inverkan på miljön ska bli så liten som 
möjlig (IPCC, 1990). Redan i dag så används denna strategi i flera delar av värden för 
att framförallt försvara områden med vallar mot flodvågor, i Rotterdam, S:t Petersburg 
och London för att nämna några. I S:t Petersburg påbörjades arbetet redan 1979 men 
fick avbrytas en tid på grund av osäkerheten kring vilka ekologiska effekter barriären 
skulle innebära och även på grund av svårigheter med finansieringen. Projektet 
återupptogs senare efter att effekterna av barriären utretts mer noggrant och att det 
konstaterats att dessa var måttliga. Finansieringen skedde till viss del av lån men helt i 
statlig regi (Länsstyrelserna, 2011). Efter den initiala investeringen ska försvaret också 
underhållas vilket är en löpande ekonomisk belastning. I framtiden är ett scenario att 
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den privata sektorn ombeds att vara med att finansiera dessa typer av lösningar (ICE, 
2009). 
 
Det tredje alternativet som länsstyrelserna presenterar är att bygga barriärer och vallar i 
skärgården. Barriärerna skulle kunna vara stängda eller öppningsbara. Att bygga en 
sluss vid Oxdjupet är ett av tre exempel som föreslås. Alternativet skulle kräva att 
fördämningar byggdes även på andra platser. Detta skulle innebära att en ny 
sötvattensjö bildades. Vad som lyfts fram som problem med detta alternativ är bland 
annat att vatten skulle behöva pumpas ut från den nya sjön när tillrinningen är stor 
vilket är en energikrävande process. Ett annat problem är att innerskärgården är 
recipient för renat avloppsvatten vilket skulle kunna bli problematiskt eftersom vattnet 
kommer bli mer stillastående. Barriärer hindrar även sjöfarten vilket skulle innebära att 
all sjöfart in och ut från Stockholm och Mälaren skulle behöva passera en sluss 
(Länsstyrelserna, 2011). 
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5. EN BLANDNING AV SÖTT OCH SALT 
Stockholms stad har ur ett globalt perspektiv det ovanliga fenomenet att en stor 
reglerad sjö av sötvatten angränsar mot saltvatten. Sötvattensjön Mälaren fungerar som 
dricksvattentäkt åt invånarna i staden och regleringen upprätthålls med hjälp av 
slussar. I detta avsnitt redogör vi översiktligt för några av de aktuella och viktiga 
element som spelar en betydande roll i denna känsliga balans.  

5.1 SALTSJÖN 

Stockholms stad har framförallt strandlinje mot två vatten som påverkas av en förhöjd 
havsnivå: Mälaren och Saltsjön. Saltsjön är en insjö av Östersjön och består således av 
saltvatten. Sjön sträcker sig från Norrström till Lilla Värtan och är en del av en stor 
förkastningsspricka med vattendjup på upp till 40 meter. Saltsjön är hårt belastad då den 
är en trafikerad sträcka av båtar, ligger mitt i en storstad och även är plats för utsläpp av 
renat avloppsvatten från Stockholms två reningsverk. Dessutom har Saltsjön ett 
kontinuerligt inflöde av sötvatten från Mälaren vilket påverkar bland annat skiktning, 
syreförhållanden och vattenkemin. Trots detta så har de mätningar som utförs på 
Stockholms stad begäran visat att vattnet i Saltsjön är av tillräckligt god kvalitet att bada 
i (Stockholms stad, 2015). 
 

 
FIGUR 1 KARTA ÖVER MÄLAREN OCH SALTSJÖN (©OPENSTREETMAP.ORG 
BIDRAGSGIVARE, 2015. MODIFIERAD AV FÖRFATTARNA). 

5.2 MÄLAREN 

Mälaren är Sveriges i dag tredje största sjö men för inte så långt tillbaka i tiden var 
Mälaren en havsvik i Östersjön och vattenståndet följde naturligt havets förändringar. 
Problem med svåra översvämningar gjorde att det beslutades att Mälarens vattenstånd 
skulle börja regleras med dammar. 1904 var vårfloden extrem, vattenståndet nådde 
rekordnivåer och vid Slussen var det över fem meter högt. Stora områden låg under 
vatten. Den nuvarande regleringen tillkom 1943 och sedan dess har extremvattenstånd 
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som det 1904 kunnat undvikas (SMHI, 2010a). Sedan 1960, då även Stallkanalen 
började regleras, råder fullständig reglering av Mälaren (Enander et al., 2013). Den nu 
gällande vattendomen kom 1989. Syftet med att reglera vattenståndet i Mälaren var inte 
enbart för att skydda från översvämning vid höga vattenstånd, utan även att se till att 
inte allt för låga vattenstånd inträffade. Risken med låga vattenstånd var att fartyg kunde 
gå på grund samt att risken för saltvatteninträngning från Saltsjön ökade (SMHI, 2012). 

5.3 SLUSSEN 

Ombyggnadsarbetet av Slussen är en samhällsinvestering som hetsigt har diskuterats i 
medierna de senaste åren. Slussen är i dag en knutpunkt för en stor del av Stockholms 
trafik där tunnelbana, bussar, båtar, cyklar, bilar och fotgängare trängs på en liten yta. 
Slussen som konstruktion är i dåligt skick. Sättningar, rostande armering och vittrande 
betong är i dagsläget omfattande problem. Ända sen den första slussen byggdes på 
1600-talet så har den byggts om ungefär vart hundrade år, senast 1935 och nu är det 
dags igen. Förutom konstruktionens dåliga skick så finns en annan anledning till att det 
är angeläget att göra förändringar i Slussen: översvämningsrisken i Mälaren är i dag 
extremt hög. Detta beror på att avtappningskapaciteten av vatten från Mälaren till 
Saltsjön är för liten vilket blir problem när tillrinningen till sjön är stor, vid exempelvis 
stora nederbördsmängder eller snösmältning. I nya Slussen planeras därför 
avtappningsfunktionen att utökas från cirka 300 m3/s till cirka 1400 m3/s (Stockholms 
stad, 2011). 
 

 
 
FIGUR 2 ÖVERSVÄMNINGSRISKEN I MÄLAREN EFTER OMBYGGNATIONEN MINSKAR FRÅN 
HÖG TILL LÅG FÖR ATT SUCCESSIVT ÖKA I TAKT MED DET STIGANDE HAVET 
(STOCKHOLMS STAD, 2010. MED TILLSTÅND AV STRUCTOR). 
 
Genom att öka avtappningsförmågan av vatten från Mälaren till Saltsjön kommer risken 
för översvämning att minska avsevärt (se figur 2). I samma veva som ombyggnationen 
av Slussen genomförs så tar staden tillfället i akt och anpassar den nya Slussen för 
framtida förhöjda vattennivåer i Saltsjön (Enander et al., 2013). De faktorer som styr 
vilken mängd vatten som kan tappas från Mälaren vid Slussen är differensen i 
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vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön, luckornas öppningsgrad och utformningen. I 
Nya Slussen planeras en förändrad utformning och öppningsgrad för att bättre kunna 
kontrollera Mälarens vattennivå (SMHI, 2010b). Staden räknar med att denna 
förändring kommer att vara tillräcklig för att stå emot den extra påfrestning som 
havsnivåhöjningen medför fram till 2100 och minska risken för översvämning i Mälaren 
(Enander et al., 2013). 
 
Mälaren kan enbart tappas av när dess vattennivå är högre än Saltsjöns. I normala fall 
står Mälarens vattennivå 70 cm högre än Saltsjön, men ungefär två gånger om året är 
Saltsjöns vattennivå högre. Vid dessa högvattennivåer stängs slussarna för att förhindra 
saltvatteninträngning i Mälaren. Detta är av stor vikt då en inträngning skulle påverka 
Mälarens vattenkvalitet. Sjön fyller i dag flera nödvändiga samhällsfunktioner i 
Stockholm varav en är att den förser cirka två miljoner människor med dricksvatten. 
Vattnets kvalitet i Mälaren är därför av yttersta vikt. Vid nästa sekelskifte beräknas 
Saltsjöns vattennivå vara högre än Mälarens 75 dagar per år, vilket går att jämföra mot 
att den i dag står högre i genomsnitt två dagar per år (Enander et al., 2013). 

5.4 GAMLA STAN 

I dagsläget passerar 270 000 passagerare, i 1 500 tunnelbanetåg, Gamla Stans 
tunnelbanestation dagligen. Platsen bedöms i dag som en av de mest utsatta vid en 
förhöjd vattennivå i Mälaren, då stationen ligger låglänt och konsekvenserna på 
Stockholms trafiksystem blir omfattande om stationen inte kan brukas. 
Översvämningsrisken bedöms av Stockholms länsstyrelse som medelstor, men efter 
ombyggnationen av Slussen bedömer länsstyrelsen risken som låg. Mälarens 100-års 
nivå1 är 1,33 meter vilket är högre än trågets kant (1,25 meter) som finns mellan Gamla 
Stans och T-centralens stationer. I de situationer vattennivån överstiger 1,25 meter 
måste trafiken stängas av. Tunneln mot T-centralen har dock skyddsportar som manuellt 
kan slutas för att förhindra att vattnet forsar ner till T-centralen som är belägen lägre än 
stationen vid Gamla Stan (Länsstyrelsen, 2011). 

5.5 DRICKSVATTENSITUATIONEN I STOCKHOLM STAD 

Stockholm Vatten levererar varje dag ungefär 370 000 kubikmeter vatten till sina 1,3 
miljoner kunder i Stockholmsområdet. Vattnet hämtas först från Mälaren och genomgår 
sedan en reningsprocess innan det kontrolleras för att sedan pumpas ut till hushållen. I 
Stockholm är vattentillgången på rent vatten god vilket resulterar i att priserna kan 
hållas nere. Priserna på vatten varierar beroende på bostadstyp, för en villaägare kostar 
nu abonnemanget 834 kronor per år och den rörliga kostnaden är 5,72 kr per 
kubikmeter. I genomsnitt kostar en liter kranvatten 2,5 öre i Sverige. Den 
genomsnittlige stockholmaren konsumerar cirka 200 liter vatten om dagen, matlagning 
och dricksvatten står för cirka 10 liter av dessa (Stockholm Vatten, 2015). Om något 
skulle inträffa med Mälaren som påverkade dess vattenkvalitet i den bemärkelsen att 

                                                
1 Den nivå som sannolikhetsfördelat återkommer vart hundrade år. Eller återkommer 
med en procents sannolikhet under ett år (Länsstyrelserna, 2015). 
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den inte anses lämplig att förse Stockholms stads invånare med dricksvatten så har 
kommunen en reservvattentäkt, Bornsjön. 

5.6 BORNSJÖN 

Bornsjön är Stockholms reservdricksvattentäkt och köptes av Stockholm Vatten i början 
på 1900-talet för att säkra vattenförsörjningen i staden om något oväntat skulle inträffa. 
Sjön är cirka 6000 kvadratmeter och är på vissa ställen uppemot 17 meter djup. 
Reservtäkten ligger i Bornsjöns naturreservat (som ligger 2,5 mil söder om Stockholm) 
vilken även är ett Natura 2000-område och ett vattenskyddsområde. På senare år har 
mätningar i sjön visat tecken på övergödning vilket leder till syrebrist i vattnet. Denna 
övergödning kan påverka kvaliteten på sjöns funktion som dricksvattentäkt. Stockholm 
Vatten har vidtagit åtgärder för att bibehålla god kvalitet på vattnet, dels genom att styra 
de odlingar som bedrivs i närheten av sjön mot att bli vallodlingar för att minska dess 
påverkan, och dels har de installerat en syrepump i sjön för att förhindra syrebristen 
(Dimberg, 2010). Bornsjön beräknas klara Stockholms vattenförsörjning i flera månader 
vid ett eventuellt behov (Grinder et al., 2005). 

6. MANDATFÖRDELNINGEN I STOCKHOLMS 
STAD 
I detta avsnitt presenteras mandatfördelningen i Stockholms stad för att ge läsaren en 
inblick i vilka som sitter i majoritet just nu och hur mandaten är fördelade.  

 
FIGUR 3 MANDATFÖRDELNINGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD 
(STOCKHOLMS STAD, 2014. FIGUR MODIFIERAD AV FÖRFATTARNA). 
 
I dagsläget (2015) har Socialdemokraterna 24 mandat, Miljöpartiet 16, Vänsterpartiet 10 
och Feministiskt Initiativ 3. Med 53 mandat bildar dessa partier majoritet. Den övriga 
mandatfördelningen ser ut som följande: Moderaterna 28, Folkpartiet 9, Centerpartiet 3, 
Kristdemokraterna 2 och Sverigedemokraterna 6 (se figur 3) (Stockholms stad, 2014).  
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7. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna som är det centrala i denna 
studie. All information i detta avsnitt är baserad på intervjuerna och inga ytterligare 
källor har använts för att komplettera texten. 

7.1 HANTERINGEN/RELEVANSEN AV FRÅGAN I DAGSLÄGET 

Huruvida en fråga upplevs som relevant eller inte kan spegla politikernas vilja att agera 
och ta ställning i frågan. I de fall en fråga anses irrelevant av ett parti kan det anses 
rimligt att partiet inte arbetar med frågan aktivt och därmed att kunskapsnivån är något 
lägre.   
  
Samtliga intervjupersoner var överens om att frågan om havsnivåhöjningen är en 
relevant fråga och viktig att lyfta i dagsläget. Centerpartisten nämnde att en stor fördel 
med dessa typer av frågor är att politiker över partigränserna är överens om 
angelägenheten i dessa. Däremot gick åsikterna isär när det gäller i vilken utsträckning 
och på vilket sätt frågan hanteras i dagsläget. Vänsterpartisten var kritisk och menade att 
hanteringen av frågan har varit dålig och i den mån frågan behandlats så har man utgått 
ifrån felaktiga bedömningar av framtida havsnivåer. Kristdemokraten var av 
uppfattningen att frågan sällan har varit uppe för diskussion i debatten, att frågan inte 
får så stort utrymme i förhållande till övriga frågor som diskuteras bland politikerna i 
kommunen, samt upplevde att det är mer en fråga som hanteras av tjänstemännen men 
att frågan har varit uppe i samband med projektet nya Slussen. 
  
I jämförelse med andra kommuner och andra länder bedömde Centerpartisten 
Stockholms stads hantering av frågan, på en skala från ett till tio, till sju med 
motiveringen att frågan faktiskt beaktas rent allmänt och hänvisade bland annat till de 
kartläggningar kopplat till klimatsäkerhet som gjorts vid större exploateringsprojekt 
som exempelvis Norra Djurgårdsstaden. Betyget dras ner på grund av att samma typ av 
kartläggning inte genomförs vid mindre, enstaka projekt. Centerpartisten menade vidare 
att det finns mycket kvar att göra och att detta är en fråga som måste tas på större allvar. 
Miljöpartisten betonade kopplingen mellan globalt och lokalt: 
  

Både globalt men också väldigt lokalt så kommer vi att påverkas 
av detta och därför är det viktigt att vi redan nu börjar planera 
för de effekter som vi vet kommer uppstå och också de effekter 
som vi befarar kommer uppstå (Miljöpartisten, 2015) 

  
Klimatanpassningssamordnaren (KAS) tyckte att frågan om havsnivåhöjning är högst 
relevant med tanke på att Stockholms stad har kust mot havet och att det är en av många 
frågor som måste tas med i bedömningarna när staden planerar fysiska 
samhällsstrukturer. Miljökonsulten lyfte också fram vikten av att börja planera för en 
högre havsnivå. Detta trots att Stockholm har betydligt mer gynnsamma förutsättningar 
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än andra delar av Sverige och världen, bland annat på grund av den pågående 
landhöjningen. 
 
Även Socialdemokraten ansåg att frågan är väldigt central och en av de mest aktuella 
frågorna. Vidare att det är en fråga som är väldigt bred och som drivs på flera olika 
nivåer i olika förvaltningar och av olika expertgrupper. Moderaten upplevde frågan och 
den nuvarande hanteringen av frågan som relevant. Folkpartisten framhöll att 
hanteringen av frågan är en av de viktigaste förutsättningarna för hur vi ska förhålla oss 
till stadens framväxt, fortlevnad och framtid. 
 
När staden ska växa, och allting ska växa i takt med ett förändrat klimat så är det viktigt 
att ha ett planeringsunderlag: “Vad kommer en havsnivåhöjning resultera i?” menade 
Strategen. De kartor som finns i dagsläget måste bearbetas för att få en mer exakt 
uppfattning om konsekvenserna för att sedan kunna utreda vad som behöver åtgärdas 
och vem som bär ansvar att åtgärda. Strategen berättade vidare att Stockholm ska ta 
fram en klimatanpassningsplan enligt beslut i kommunfullmäktige. Sedan 2013 har 
kommunstyrelsen ett ansvar att samordna stadens aktiviteter inom klimatanpassning i 
syfte att stärka det arbetet och skapa en tydligare och gemensam linje. Som ett första led 
i detta arbetades två rapporter fram, berättade Strategen. En behandlar vilket 
klimatanpassningsarbete som redan görs och en beskriver kort och översiktligt vad det 
är för typ av klimatförändringar som vi står inför. Rapporterna godkändes av 
kommunfullmäktige och resulterade i att kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för klimatanpassning. Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda 
nämnder och bolagsstyrelser genomföra en sårbarhetsanalys för Stockholm i ett 
förändrat klimat, vilket står inskrivet i nu gällande budget (2015): 
 

Nu har vi ett tydligt uppdrag med att ta fram en strategi och 
process för att ta oss an den här utmaningen. 
Klimatanpassning är en komplex fråga som berör många 
områden och det behövs en samordning för att dra åt samma 
håll (Strategen, 2015) 

  
KAS berättade om en aktuell rapport framtagen av Stockholms, Södermanlands, 
Uppsalas och Västmanlands länsstyrelser, som innehåller rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå kring Mälaren. Denna rapport är framtagen som en del av det 
samordningsuppdrag som ligger på Länsstyrelserna sedan 2009. Samordningsuppdraget 
för klimatanpassning innebär att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag för 
kommunerna för att få in klimatförändringsperspektivet i översiktsplaner och i 
planeringen samt att verka för en bra samverkan i regionen. Det innebär även att 
Länsstyrelserna ska fungera som en länk mellan nationella institutioner, som 
exempelvis SMHI, och kommunerna. Rekommendationerna för en lägsta 
grundläggningsnivå är en säkerhetsåtgärd för en högre vattennivå i Mälaren. Strategen 
tog också upp denna rekommendation under intervjun på grund av att hen skrivit ett 
remissvar och givit synpunkter på rekommendationerna. Synpunkterna kretsar 
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framförallt kring att Länsstyrelserna inte har tagit hänsyn till den förändrade regleringen 
av Mälaren som nya Slussen innebär, det vill säga att nivåerna säkras för en tid 
framöver. Rekommendationerna riktas mot ny bebyggelse, men en stor del av den 
befintliga bebyggelsen ligger på en lägre nivå. Det krävs en åtgärdsstrategi för Mälaren 
på längre sikt för att bemöta stigande havsnivåer menade Strategen. 
 
Strategen tog även upp att staden i vissa frågor kan vara i behov av en “fundraising 
activity” för att frågan ska bli prioriterad. Detta kan mycket väl vara just en sådan fråga 
och om något drastiskt hade inträffat tidigare till följd av en förhöjd havsnivå hade 
staden troligtvis haft en annan prioritering. “Allt sker ju i relation till aktualitetsgrad och 
liksom vad som är gångbart nu, det här kanske inte är en fråga man vinner valet på 
2014. Sannolikt någonting som man pratar om 2040 kanske” (Strategen, 2015). 

7.2 TIDSPERSPEKTIVET 

Kristdemokraten var av uppfattningen att mer omfattande översvämningar till följd av 
havsnivåhöjning ligger långt in i framtiden och att detta kan resultera i att folk har svårt 
att ta till sig problemet. Centerpartisten menade att klimatanpassning kommer att vara 
en mycket mer aktuell fråga om tio år men att ju mer vi gör nu desto mindre blir det att 
göra sen, vilket vore bra. Kristdemokraten och Folkpartisten var eniga om att det är 
svårt att se 50 år framåt i tiden. Att mycket kommer att förändras i världen under den 
tidsperioden. “(...) tänk er 50-60 år tillbaka i tiden, alltså pre internet, det är en helt 
annan värld och urbaniseringen som har skett. Det är obegripligt, man kan inte förhålla 
sig till det” (Folkpartisten, 2015). Strategen belyste politikernas situation: 
  

Så politik och ekonomi handlar ju om att fördela knappa 
resurser och då måste man lägga det på det som liksom krävs 
just i dag. Så att jag tror att det är nog inte helt lätt att vara 
politiker men det handlar ju absolut inte om att vilja, det 
handlar om prioriteringar bland alla andra saker som man 
måste säkerställa så måste man prioritera. Och prioriteringen 
i år kommer inte att vara samma sak som prioriteringen 2040 
men vi måste ju veta om vad som liksom händer där borta 
(Strategen, 2015)  

  
Att politik tenderar att satsa på det som händer här och nu framhölls även av 
Miljöpartisten. Även Folkpartisten lyfte fram att de inom politiken framförallt måste 
fokusera på den närmaste framtiden. Hantera dagsläget och en tio-, kanske 
tjugoårsperiod framöver men att det är viktigt att i alla fall börja tänka och ta fram 
prognoser för en längre tid. Kristdemokraten påpekade även att en för väl tilltagen 
försiktighet nu, anpassa staden efter “worst case scenario”, skulle leda till att det skapas 
sämre miljöer de närmast kommande 100 åren, eftersom människor vill bo nära vatten:  
 

Jag tillhör nog dem som tycker att man måste leva lite här och 
nu och inte bara klä sig i säck och aska och tro på det värsta 
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hela tiden. Samtidigt får vi självklart inte heller vara naiva för 
de studier som visar på en sämre utveckling än vad den 
officiella statistiken gör utan vara ständigt vaksamma 
(Kristdemokraten, 2015) 

 
Strategen förde också resonemang kring balansen av att tillgodose de behov som finns i 
dag och de framtida behoven:  
 

Det finns ett stort tryck på bostäder i regionen och det är 
särskilt attraktivt att bo i sjönära lägen. Bostäder och 
infrastruktur har lång livslängd. I fall exploatering av denna typ 
av mark kan vara olämplig i ett framtida klimat krävs stor 
kunskap och kanske mod för att fatta beslut om att inte bygga 
(Strategen, 2015) 

 
KAS menade att det är av stor vikt att det finns en statlig samsyn när det gäller vilken 
hänsyn som tas till olika sannolikhetsscenarier och återkomsttider. Där bör det inte 
finnas några geografiska skillnader och vi bör även utgå från samma globala 
klimatscenarier och antaganden. Däremot vilket tidsperspektiv mot vilket vi förhåller 
oss kan det finnas geografiska skillnader mellan. Exempelvis så kommer havet ha stigit 
mer i Skåne om 50 år än vad det har gjort i Stockholm om 100 år. 
  
KAS poängterade att det finns mycket utrett kring Mälaren för just en hundraårsperiod 
men att det saknas utredningar om vad som händer tiden efter 2100. Hen ansåg att det är 
angeläget att titta på ett längre perspektiv eftersom större strukturer i samhället står 
betydligt längre än 100 år. Hen menade vidare att det är viktigt att titta på detta ur ett 
rent samhällsekonomisk perspektiv då det finns en risk att låsa in sig i lösningar som 
inte är bäst i det långa loppet. Moderaten var inne på ett liknande spår när det gäller 
exempelvis viktig infrastruktur med lång livslängd. Hen menade att det där är extra 
viktigt att vidta försiktighet. 

7.3 OM FRAMTIDA BEDÖMNINGAR, MEDELNIVÅER OCH TOPPAR 

Socialdemokraten konstaterade att det finns många rapporter som pekar på olika 
scenarier, men att alla partier inom kommunen utgår ifrån samma data från 
förvaltningarna. Att vara noga med att hålla koll på vilka intressen som ligger bakom 
olika rapporter är viktigt menade Kristdemokraten, “att man inte bara läser 
forskningsrapporter, så tror man på allt som står där”. Kristdemokraten menade att det 
är svårt att veta vem man ska lita på i det här fallet men att hen förlitar sig helt på 
kommunens tjänstemän samt SMHI i egenskap av att det är den officiella myndigheten 
inom området. Hen förlitade sig på att SMHI tar in den relevanta forskningen som finns 
på området i deras bedömningar och framtidsscenarier. Kristdemokraten påpekade att 
det inte går att ha inställningen att alltid lita på dem som visar på de högsta möjliga 
havsnivåerna och utgå från det i planeringen. Det skulle innebära väldigt stora 
kostnader. 
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Vänsterpartisten kritiserade de bedömningar om framtida havsnivåer som SMHI har 
gjort, som ligger till grund för dimensioneringen av nya Slussen, på grund av att 
regionala avvikelser som beror på annat än den motverkande effekt som landhöjningen 
innebär inte har räknats med. Vänsterpartisten ifrågasatte att inte avsmältning från 
Antarktis räknats med. Vidare nämnde hen som ett exempel att det också bland annat 
finns latitudinella skillnader som kommer att påverka havsnivån lokalt, att det i 
tropikerna kommer att bli en större höjning som avtar mot polerna och att vindar, 
strömmar och jordens rotation har en inverkan. 
  
Miljökonsulten berättade att det har förekommit uppgifter, bland annat i media, om att 
nya Slussen skulle vara planerad utifrån föråldrade forskningsresultat vad gäller ett 
förändrat klimat och högre havsvattenstånd. Hen poängterade att dessa uppgifter inte 
stämmer och att detta också vid flera tillfällen har dementerats av SMHI. IPCC:s nya 
bedömning av framtidens globala havsnivåer i AR5 överensstämmer väl med SMHI:s i 
underlag till Projekt Slussen. Vidare så förekommer en annan felaktig uppgift, att 
IPCC:s utvärderingar löpande inneburit högre och högre bedömningar av havets 
stigning fram till slutet på seklet. Detta stämmer inte, utan bedömningen av de globala 
havsnivåerna i IPCCs 5:e utvärderingsrapport ligger något högre än i den 4:e rapporten 
men i paritet med tidigare rapporter från IPCC menade Miljökonsulten.  
 
Miljökonsulten tog även upp att olika typer av översvämningsrisker lätt blandas ihop 
när det gäller Slussen, dagens översvämningsrisker och framtida översvämningsrisker 
både i Mälaren och havet. Det är ganska komplexa samband. Hen fortsatte med att 
belysa att i dag är översvämningsrisker runt Mälaren höga på grund av att det inte går 
att tappa ut tillräckligt mycket vatten från Mälaren till havet.  Sammantaget mer än 
fördubblas Mälarens avtappningskapacitet genom åtgärderna i nya Slussen i 
kombination med åtgärder i Hammarby kanal och det bedöms ge en god säkerhetsnivå 
för översvämningar runt Mälaren fram till slutet på seklet. I bedömningen av 
säkerhetsnivån har hänsyn tagits till att medelvattenståndet i Saltsjön kan ha stigit med 
cirka en halvmeter, vilket motsvarar den av IPCC högsta beräknade ökningen till slutet 
på seklet, justerat för landhöjningen. Hänsyn har också tagits till en förändrad tillrinning 
till Mälaren på grund av klimatförändringar, utifrån samma förutsättningar som Svenska 
Kraftnät har använt när de har dimensionerat de stora kraftverksdammarna för ett 
framtida klimat fram till slutet på seklet. 
 
Att medelnivån är det vi mest pratar om menade Vänsterpartisten är ointressant. Enligt 
hen så är det intressanta hur ofta havets vattenstånd står högre än Mälaren. Detta är 
enligt hen den kritiska punkten. I dagsläget inträffar det ungefär en till två gånger per år, 
men när det börjar hända en gång i veckan så kommer det innebära stora problem. När 
havets vattenstånd står högre än Mälaren måste Slussen och övriga utlopp från Mälaren 
hållas stängda för att inte saltvattnet ska tränga in. Vatten kan då inte heller tappas ut 
från Mälaren och ingen båttrafik kan passera. Kan inte Mälaren tappas av så kommer 
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tillrinningen till sjön att göra så sjön stiger, och det finns inte utrymme för att låta 
Mälaren stiga ett par decimeter, vilket den kommer upp i fort, menade Vänsterpartisten. 

7.4 OM NYA SLUSSEN SOM ETT KLIMATANPASSNINGSPROJEKT 

Samtliga intervjupersoner är överens om att den utökade avtappningskapaciteten som 
nya Slussen innebär är en riktig och nödvändig åtgärd. Största möjliga avbördning 
måste mer än dubbleras och det är det man gör med nya Slussen menade 
Vänsterpartisten. Hela Slussen är i dagsläget eftersatt och det kommer att bli problem 
om vi inte gör någonting nu menade Socialdemokraten: “Kan inte hålla på att debattera 
detta längre, det tar för lång tid. Detta är partiets hållning. Vi ska bygga!”. Folkpartisten 
var inne på samma linje och talade om ett krisläge, att fortsätta ifrågasätta nu gör att 
hela projektet kan haverera, att allting drar ut på tiden och att det inte finns utrymme för 
det: “Det var 10 år sedan vi insåg att Slussen var i ett krisläge. Vi i Alliansen var 
överens och fattade dessa beslut, det är nu upp till den nuvarande majoriteten”.  
  
Kristdemokraten förtydligade att nya Slussen inte är en fråga om utsikt och skönhet i 
första hand, som debatten tenderar att handla om. Det är en fråga om klimatförändringar 
och att just det är en så stor del av projektet visar att frågan om förändrade havsnivåer är 
en levande fråga i dagsläget. Centerpartisten lyfte fram att nya Slussens primära 
funktion är att skydda Mälaren som dricksvattentäkt. Strategen pratade om nya Slussen 
som det största klimatanpassningsprojektet i Stockholm i dagsläget och att vi behöver 
bli bättre på att prata om nya Slussen som just ett klimatanpassningsprojekt och inte 
bara som ett stadsutvecklingsprojekt. Nya Slussen byggs för att kunna avtappa Mälaren 
i den utsträckning som är nödvändigt för att säkra dricksvattnet och skydda mot höga 
nivåer, och det går inte att vänta med detta. Översvämningsrisken är redan nu relativt 
hög, därför ställde sig Strategen positiv till ombyggnationen. 
  
Kritik mot projektet lyftes fram av Vänsterpartisten som ansåg det problematiskt att 
avtappningsfunktionen knutits samman med resten av det som nya Slussen innebär. Det 
finns därmed en risk att den utökade möjligheten till avbördning av Mälaren inte blir av 
om exempelvis bussterminalen i Katarinaberget fallerar som projekt. Blir det fel i ena 
ändan så påverkar det hela projektet ekonomiskt. På grund av detta blir den juridiska 
sammankopplingen som finns inte är praktisk menade hen. 
  
Miljöpartisten ställde sig positiv till nya Slussens avtappningsfunktion, men skeptisk till 
andra delar av projektet. Hen ansåg att det är avtappningsfunktionen som är den 
viktigaste funktionen för att främst säkra dricksvattnet och även för att undvika 
översvämningar. Hen ansåg även att denna funktion som är planerad för nya Slussen i 
dag är tillräcklig men att det kan innebära att vi måste tänka om i framtiden och kanske 
inom en tidsperiod kortare än 100 år. Moderaten och Centerpartisten kände sig tillfreds 
med den planerade avtappningsfunktionen och att nya Slussen kommer att klara sin 
uppgift fram till 2100. Strategen menade att det inte heller är Slussen som inte fungerar 
längre om hundra år, det är omgärdande faktorer, högre havsnivåer, som sätter 
gränserna för om Slussen har en teknisk funktionalitet eller inte, det är inte Slussen i sig. 
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När omvärldsfaktorerna blir sådana att avtappningsfunktionen i Slussen är utan verkan 
så måste vi hitta en annan lösning; det vill säga en åtgärdsstrategi för Mälaren på längre 
sikt. 
  
Miljökonsulten resonerade kring nya Slussen på ett liknande sätt som Strategen. Hen 
belyste att många tror att nya Slussen är eller ska vara lösningen på alla frågor, men det 
kan den inte vara. Ett stigande medelvattenstånd i havet kommer på sikt att innebära ett 
behov av någon typ av storskalig lösning. Invallning eller damm i skärgården, höja 
Mälaren i takt med havet eller låta havet komma in i Mälaren. Vidare poängterade hen 
att åtgärderna med nya Slussen innebär att vi köper oss tid: 
 

Med nya Slussen och den ökade avbördningskapaciteten så 
kommer de i dag höga översvämningsriskerna att i princip 
elimineras. Säkerhetsnivån bedöms bli god fram till och med 
slutet på seklet. Risken för översvämning kommer dock att börja 
stiga något från och med mitten på seklet i takt med att 
medelvattenståndet i havet stiger, vilket påverkar möjligheten 
att tappa ut vatten från Mälaren både genom Stockholm och 
Södertälje. Det är något som vi måste vara medvetna om 
(Miljökonsulten, 2015)  

 
Många av politikerna verkade införstådda med Slussens kapacitet. Kristdemokraten 
påpekade bland annat att om det nu skulle vara så att havet stiger snabbare än de 
prognoser man utgått ifrån så kommer vi att behöva vidta åtgärder utanför Slussen som 
till exempel skyddsvallar. Men detta är något som kommer att ske stegvis och 
förhoppningsvis så kommer det att finnas god tid till att införa nya nödvändiga åtgärder. 
Centerpartisten konstaterade att “vi vet att det kommer en tid efter nya Slussen” och att 
det finns en medvetenhet om att ytterligare ansvar måste tas för att hantera den situation 
som kommer att uppstå. Därför måste utredningar påbörjas så att vi är beredda när 
ytterligare kraftansträngningar måste ske. 
  
Vänsterpartisten var också inne på att det bör snabbutredas vilka alternativ som finns 
när avtappning vid Slussen inte längre är möjlig. Det går inte att stoppa Mälaren från att 
stiga då medelvattenståndet i Mälaren alltid kommer att följa havets och för att hindra 
Mälaren från att stiga är det enda sättet att aktivt pumpa ut vattnet, menade 
Vänsterpartisten. Denna lösning är dock orealistisk enligt Vänsterpartisten då det 
handlar om enorma mängder vatten som måste pumpas ut: “2000 m3 i sekunden, vilket 
är mer än Dalälven i vårflod”. Denna lösning är inte heller optimal av säkerhetsskäl då 
strömavbrott eller tekniska problem skulle kunna leda till stora konsekvenser, menade 
hen. 

7.5 STÖRSTA HOTET OCH VÄRDEN ATT SKYDDA 

Vad som upplevs som ett hot, vad som riskerar att påverkas eller förstöras vid en högre 
havsnivå beror på vad som prioriteras och värdesätts. Vad som upplevs som ett värde 
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kan skilja mellan olika personer och mellan olika partier. Det kan uppkomma situationer 
då olika värden ställs mot varandra och att beslutsfattare måste prioritera det ena eller 
det andra. 
  
De flesta av intervjupersonerna hade svårt att på rak arm peka ut vilka värden i 
Stockholms stad som de värderade högst och vad som bör prioriteras och skyddas. 
Många inledde dock med att konstatera, likt Miljöpartisten: “Alla de här grundläggande, 
basala, funktioner för att människor ändå ska kunna fortsätta leva i Stockholm”, som det 
väsentligaste.  

7.5.1 Dricksvattnet 
Samtliga av dem vi har intervjuat betonade att saltvatteninträngning i Mälaren hotar 
Mälarens funktion som dricksvattentäkt. Centerpartisten, Miljöpartisten, Moderaten, 
Socialdemokraten, Folkpartisten och Strategen menade även att detta är det största hotet 
i Stockholms stad avseende havsnivåhöjningen. 
  
Även Vänsterpartisten såg saltvatteninträngning i Mälaren som ett stort problem. Hen 
belyste att Mälaren inte går att skydda som dricksvattentäkt i det långa loppet och att det 
givna alternativet som uppkommer i den situationen är att ta vatten från Vättern som 
enligt hen också har en bättre vattenkvalitet. De kostnader denna insats kräver är små i 
sammanhanget och att Vättern inte har några problem att tillgodose Stockholm med det 
vattenuttag som krävs. I slutänden kommer en samhällsekonomisk analys vara det 
verktyg som får avgöra vart och när det blir aktuellt att hitta en alternativ 
dricksvattentäkt till Stockholm stad, resonerade Vänsterpartisten. 
  
Även Strategen, Centerpartisten, KAS och Miljöpartisten refererade till den typen av 
diskussioner om Vättern som alternativ framtida vattentäkt men tog inget vidare 
ställningstagande. KAS framhöll att vi i dagsläget inte har någon reservtäkt av 
nödvändig storlek om Mälaren slås ut, men att detta undersöks. Huruvida exempelvis 
Vättern eller Dalälven är realistiska framtida vattentäkter för Stockholm Stad är något 
som en statlig utredning borde avgöra och att det i dagsläget inte går att säga om det ena 
är bättre än det andra då kostnaderna för de olika alternativen ej har utretts, menade 
KAS. Miljöpartisten var inne på samma spår och menade att saltvatteninträngning är en 
fråga som vi i framtiden kommer att bli tvungna att lösa, men att det kommer att bli 
dyrt. Den reservtäkt vi har i form av Bornsjön räcker inte länge utan existerar för akuta 
behov. Förutom att nämna Vättern som en alternativ lösning nämner hen avsaltning som 
en metod, dock en dyr sådan, som tekniken ser ut i dagsläget.  

7.5.2 Infrastruktur 
Infrastruktur är ett värde som framförallt lyftes fram av Vänsterpartisten, Folkpartisten, 
Moderaten, Kristdemokraten och Miljöpartisten. Miljöpartisten påpekade att i 
jämförelse med andra länder så har Sverige en god ekonomi och kommer kunna hantera 
detta, men att prislappen kommer att bli hög.   
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Samtliga av de intervjuade nämner att Gamla Stans tunnelbanestation redan i dag är en 
kritisk punkt och något som akut behöver säkras. Översvämningen som inträffade år 
2000 visade hur sårbar den viktiga knutpunkten är för Stockholms tunnelbanenät vid en 
förhöjd vattennivå i Mälaren redan i dag. Vänsterpartisten förtydligar att den stora faran 
inte var att vattnet var nära att nå entréhallen, utan det som verkligen skulle kunna 
orsaka problem är om vattnet rinner ner i tunnelsystemet i riktning mot T-centralen, 
vilket skulle innebära ofantliga kostnader för staden. Vänsterpartisten hävdade vidare att 
det största hotet med havsnivåhöjningen är de problem den kommer att medföra på de 
underjordiska ledningarna. När havsnivån stiger kommer även grundvattnet stiga vilket 
gör att det blir problem med den underjordiska infrastrukturen. Detta kommer att 
inträffa mycket tidigare än allt annat och vi står oförberedda inför det vi inte kan se 
menade hen. 

7.5.3 Byggnader och mark av värde 
Socialdemokraten, Strategen, Moderaten, Folkpartisten, Miljökonsulten och 
Centerpartisten lyfte fram att en del i avgörandet huruvida fokus ska läggas på att 
bevara byggnaderna eller marken blir en samhällsekonomisk bedömning.  
 
Moderaten resonerade så att det finns områden vars mark absolut måste försvaras 
medan det finns andra områden där vi måste “låta naturen ha sin gång”. Att det i 
slutänden blir en avvägning mellan de kostnader som uppkommer och de ekonomiska 
värden som bevaras. Folkpartisten resonerade på ett liknande sätt: 
  

När man kommer till en tidpunkt när man måste göra 
avvägningar, men då får man ju titta på vad som är hotat, vad 
man kan göra, vad det kostar, vad man tycker att det är värt, det 
är liksom omöjligt att göra nu (Folkpartisten, 2015) 

  
Moderaten, Centerpartisten, Miljökonsulten, KAS, Folkpartisten och Kristdemokraten 
tog även upp mer mjuka värden som kultur- och historiska värden och att dessa bör 
beaktas och skyddas vid en havsnivåhöjning. 
  
Miljökonsulten och Kristdemokraten var inne på ett liknande spår, att till exempel 
Stockholms innerstad och Gamla stans värden är en riksintressant kulturmiljö. Det 
inkluderar stadens front mot vattnet, vilket också är något som Stockholmare värderar 
högt som ett signum för staden.  Miljökonsulten menade vidare att om staden skulle 
välja att valla in stora delar av fronten mot vattnet så försvinner en stor del av de 
kulturhistoriska värdena och attraktiviteten. Att Stockholm kommer att försvara dessa 
värden känns som självklart, på vilket sätt och vad som är lämpligast finns det dock 
inget svar på i dagsläget. Vissa områden både i Stockholm och i Sverige kanske helt 
enkelt måste släppas menade Miljökonsulten. 
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Strategen tog upp att klimatanpassning inte behöver vara något tråkigt och blockerande. 
Vid dessa anpassningar kan staden försöka tillgängliggöra naturens ekosystemtjänster 
och ta vara på de nyttor miljön har att erbjuda. Hen lyfter fram Köpenhamn som ett 
exempel och menade att de har lyckats med detta i flera projekt. Bland annat har flera 
bostadsområden blivit mer attraktiva då utsikten inte längre är en parkeringsplats utan 
istället en trevlig park i stadens arbete med att förbättra dagvattenhanteringen.  

7.6 ANSVARSFRÅGAN 

7.6.1 Ett övergripande ansvar 
I dagsläget finns det inte någon enskild myndighet som har det övergripande ansvaret 
för klimatanpassning, och därmed hanteringen av en förhöjd havsnivå. Majoriteten av 
de intervjuade var av åsikten att så bör det även vara i framtiden. Myndigheter som 
anses vara lämpade att hantera frågan som också nämndes av mer än en intervjuad är 
Länsstyrelsen, MSB, SMHI och Boverket. 
  
Miljöpartisten, Kristdemokraten, KAS, Moderaten, Strategen och Folkpartisten var 
överens om att det även i framtiden är en fråga som lutar mot att mest praktiskt lösas 
genom samordning mellan de olika aktuella aktörerna. Centerpartisten var osäker på 
vilken myndighet som egentligen var mest lämpad men var av uppfattningen att det 
ändå bör vara någon myndighet som bär det övergripande ansvaret. Strategen var också 
osäker, men att det ändå bör vara den statliga nivån som bär det övergripande ansvaret. 
Vänsterpartisten och Miljökonsulten lutade mer åt att MSB är den myndighet som är 
mest lämpad att ha det övergripande ansvaret i frågan. Vänsterpartisten motiverade sin 
åsikt med att hen har ett stort förtroende för myndigheten och Miljökonsulten ansåg att 
klimatanpassning handlar om en form av riskhantering och att utveckla samhällets 
förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser, både på kort och längre sikt.  

7.6.2 Finansiering av klimatanpassningsåtgärder 
När de intervjuade resonerade kring ansvarsfrågan för klimatanpassning inför 
kommande havsnivåhöjning blev Slussens finansiering ett talande exempel för hur 
problematisk finansieringen är vid kommunöverskridande klimatåtgärder. Detta med 
avseende på att den ökade avtappningsmöjligheten i Slussen skapar nyttor i Mälarens 
alla kringliggande kommuner. 
 

Tittar man på exemplet i nya Slussen som innebär högre 
avtappningskapacitet och en ny reglering av Mälaren med 
väldigt många nyttotagare så saknas i dagsläget en 
finansiering.  Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog 2007 
att regeringen skulle tillsätta en förhandlingsman för åtgärder 
när det gäller Vänern och Mälaren. För Mälaren kom detta till 
stånd 2010 men förhandlingsmannens arbete ledde inte fram till 
någon finansieringslösning. Detta trots att Stockholms stad då 
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drivit fram arbetet med åtgärden och att Stockholm stad tidigare 
gjort initiativ för att få fler kommuner att finansiera den 
gemensamma nyttan. För Vänern finns inte någon åtgärd ännu 
och inte heller någon finansiering (Miljökonsulten, 2015) 

 
Miljöpartisten, Moderaten, Folkpartisten, Strategen och Miljökonsulten förde samtliga 
resonemang kring att det bör komma till stånd en gemensam finansiering av Slussen 
eftersom den skapar nytta bland annat för många andra kommuner längs Mälarens 
stränder. Strategen refererade till en utredning som gjorts i frågan som belyser 
problematiken kring vilka som ska betala och hur mycket som ska betalas. Det vill säga 
om finansieringen ska fördelas efter kommuners betalningskapacitet, nyttokvot eller 
relation till uppmätta skadekostnader. Folkpartisten var inne på Strategens spår kring 
betalningskapacitet och hamnade efter lite resonerande på att övriga kommuner nog ska 
vara med och betala men hade ändå förståelse för de andra kommunernas ovilja att vara 
med och finansiera Slussen. 
  
Miljökonsulten tror att en av anledningarna till att det ännu inte finns någon gemensam 
finansiering är att det skulle innebära en acceptans av den rådande ordningen där staten 
anser att denna typ av åtgärder ska bekostas av nyttotagarna och det saknas statliga 
medel för finansiering av klimatanpassningsåtgärder, även av storskaliga projekt av 
nationellt stor betydelse. Det finns en rädsla för att det skulle bli prejudicerande för 
framtiden. Vidare menade hen att: “(…) det är också så att det kan finnas ett visst 
motstånd i Mälardalen kopplat till att Stockholm är en väldigt resursstark kommun. Det 
kan vara så att man tycker att Stockholm av detta skäl kan få stå för större delar av 
kakan själva”. 

7.6.3 En statlig eller kommunal fråga 
Åsikterna gick isär huruvida klimatanpassning till en framtida förhöjd havsnivå är en 
problematik som ska hanteras på kommunal eller statlig nivå. De representanter som 
lutade mer åt att det är kommunen som ska hantera frågan var Centerpartisten, 
Miljöpartisten och Folkpartisten. Centerpartisten menade att kommunerna måste ta sitt 
ansvar där varken staten eller kommunen än så länge har gjort det. Miljöpartisten 
framhöll att de inte har tagit specifik ställning just i denna enskilda fråga men att de som 
huvudregel vill hålla samtliga beslut så lokala som möjligt. Folkpartisten ansåg att så 
länge vi har det kommunala planmonopolet så tycker de att frågan ska hanteras inom 
kommunen. 
  
Moderaten och KAS hamnade någonstans mellan de två grupperingarna där Moderaten 
var av åsikten att vi i regel ska akta oss för att centralisera frågor, men att det just i 
denna fråga kanske är det bästa alternativet. KAS belyste att statliga utredningar måste 
genomföras för att ge kommuner stöd och riktlinjer till hur de ska möta den framtida 
havsnivån. Att samma risk och tidsperspektiv ska gälla oavsett kommun men att detta är 
problematiskt på grund av kommunernas lokala geologiska avvikelser. 
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Socialdemokraten, Vänsterpartisten, Strategen och Miljökonsulten var alla av åsikten att 
detta är en nationell angelägenhet som bör hanteras i dialog med kommunerna. 
Miljökonsulten menade att det är ett enormt resursslöseri att varje län och kommun och 
ibland även enskilda projektägare ska ta fram kunskapsunderlag och egna 
förhållningssätt till ett stigande hav, med tanke på hur lång gräns som Sverige har mot 
havet. Men att Sveriges hållning i frågan på högsta politikernivå har varit att det inte ska 
finnas några nationella riktlinjer eller planer, utan “(…) man trycker ned väldigt mycket 
på regional nivå, länsstyrelserna och på aktörerna, de som blir drabbade av 
klimatförändringen, det blir upp till dem att bestämma hur de ska hantera det”. 
Miljökonsulten ansåg att nationella riktlinjer kan behövas: 
  

Jag tror att man behöver ett mycket större grepp på nationell 
nivå där man också gör en prioriteringsordning, att det här ska 
Sverige göra på nationell nivå och detta ska man göra på 
regional nivå och det här på lokal nivå. Lite à la Holland, att 
man bestämmer både för vilken typ av åtgärder man ska 
ansvara för på olika nivåer och även finansieringen av dem 
såklart (Miljökonsulten, 2015) 

 
Strategen var inne på ett liknande spår, att kommunerna i Sverige tack vare det starka 
lokala självstyret är vana att ansvara och betala för stora komplicerade områden, 
exempelvis omsorgen. Men att de processer och arbeten som sker vid viss 
klimatanpassning bör ske i ett samarbete mellan kommunen och staten. Hen betonade 
att det inte handlar om att överlämna ansvaret utan att det förs en dialog. Men att 
initiativet, koordineringen och mandatet bör ligga så att det finns en statlig tyngd i det. 
Strategen exemplifierar problematiken med att Skåneregionen i framtiden inte kan 
belastas med hela kostnaden om vi väljer att reglera Östersjön med en sluss i Öresund, 
bara för att slussen då skulle vara belägen i Skåne geografiskt. 

7.7 KUNSKAP/RESURSER ATT HANTERA FRÅGAN 

Det fanns en klar enighet bland partierna och de sakkunniga att tjänstemännen i 
Stockholm stad besitter tillräckligt med kunskap och resurser för att stå beredda inför 
den kommande problematiken som väntas till följd av förhöjd havsnivå. Det rådde 
däremot delade meningar huruvida politiker besitter den kunskapen och har tillgång till 
de resurser som krävs för att hantera frågan. Varken KAS eller Strategen kände att de 
hade tillräckligt med erfarenhet av politikernas kunskap i området för att kunna bedöma 
huruvida de besitter nödvändig kunskap eller inte. 
  
Miljökonsulten, Kristdemokraten, Miljöpartisten och Vänsterpartisten ansåg samtliga att 
kunskapen generellt är låg bland kommunens politiker. Vänsterpartisten uttryckte sin 
åsikt lite skämtsamt: “De har ingen kompetens bortsett från mig (skrattar)”. 
Kristdemokraten menade att det nog krävs ett specialintresse hos politikern för att den 
ska “borra ner sig i de här frågorna” och att de aldrig har fått någon utbildning i dessa 
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frågor. Som exempel lyfte hen fram att under utbildningen som de nya ledamöterna i 
Stadsbyggnadsnämnden nyligen genomgick nämndes ingenting i dessa frågor och 
frågan har aldrig direkt diskuterats i nämnden. Miljöpartisten sa också att de rent 
allmänt har för dålig kunskap inom kommunalpolitiken, men att hen tror att de har 
resurser om de skulle bestämma sig för att ta tag i denna fråga: “Jag tror att den här 
klimatanpassningsplanen som vi tar fram, den kommer nog kanske att bli en 
ögonöppnare för många, vad som faktiskt håller på att hända.” 
  
Både Centerpartisten och Folkpartisten lutade mer åt att politikerna besitter både 
kunskapen och resurserna men att det handlar lite om vad vi jämför med. Folkpartisten 
förde resonemanget att kunskapsnivån är genomgående hög i Stockholms stad. De har 
möjlighet att avlöna heltidspolitiker och har dessutom tillgång till en bra förvaltning. Att 
kommunen är ganska unik på så sätt med denna väl fungerande samordning som finns 
och att samtliga större partier har tillgång till någon med god kännedom. Hen betonade 
att det självklart alltid kan vara bra med mer kunskap men att Stockholms politiker har 
en jämförelsevis bra kunskapsnivå. Centerpartistens uppfattning är att det finns 
kunskap, att det nu inte behövs mer forskning för att konstatera att detta är ett problem 
utan fokus bör vara på kartläggning av lämpliga åtgärder och att det är där det krävs mer 
pengar. 
  
Representanterna från Moderaterna och Socialdemokraterna lyfte fram att de tycker att 
politikerna i staden genomgående har god kunskap men att det inte är rimligt att vänta 
sig att de ska ha kunskap om allt. Att det är förvaltningarna som ska ta fram den 
kunskapen som politikerna ska tillgodogöra sig och att de har stort förtroende för 
förvaltningarna. Socialdemokraten menade att det krävs att en bra politiker är analytisk 
för att kunna tillgodogöra sig den informationen den får ta del av, men att det är 
politikernas ansvar att begära av förvaltningen vilka underlag som behövs. För detta 
krävs en grundläggande kunskap. 

7.8 GÖRA SALTSJÖN TILL INSJÖ 

Under intervjuerna diskuterades flera olika förslag på klimatanpassningsåtgärder som de 
intervjuade ansåg var möjliga att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv. Förslagen var 
av olika karaktär och är mer eller mindre utredda. Ett förslag som diskuterades var 
alternativet att göra Saltsjön till en insjö. 
 
KAS menade att detta alternativ måste utredas i ett större systemperspektiv och att det 
inte går att se Mälaren och Saltsjön som separata system. Flera utredningar måste till för 
att komma fram till vilken lösning som är mest samhällsekonomiskt lönsam utifrån alla 
aspekter. Dels bebyggelsestrukturer och dricksvattnet i Mälaren men även den påverkan 
som belastar ekosystemen och närbelägna naturmiljöer. Saltsjön är ett ekosystem som 
formats genom att en viss mängd sötvatten kontinuerligt har avtappats från Mälaren. 
Vilka effekter ytterligare ingrepp i Saltsjöns ekosystem får måste utredas. Dessa 
utredningar bör påbörjas redan nu, betonade KAS. Strategen var också av uppfattningen 
att detta är en problematik som måste hanteras redan i dag. 
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Kristdemokraten och Centerpartisten valde att kalla projektet för “science fiction” för 
att betona att de uppfattar detta projekt som omfattande och att det ligger långt fram i 
tiden. Centerpartisten gjorde dock bedömningen att flera andra stora 
klimatanpassningsåtgärder som diskuteras också är i idéstadiet men att barriären i 
Saltsjön till synes verkar vara ett förslag som skapar bra förutsättningar även om det 
troligtvis kommer kräva omfattande ekonomiska resurser. 
  

Det finns ett motstånd hos dem som är miljöengagerade att 
börja göra om i, stöka om i naturen på det sättet. Men å andra 
sidan så har vi ju stökat om så att naturen gör så här 
(Centerpartisten, 2015) 

  
Miljöpartisten lyfte fram att det inte går att göra bedömningar med det underlaget vi har 
i dagsläget, men att det går att misstänka att det kommer påverka den biologiska 
mångfalden i området. Vidare menade hen att fokus inte bör ligga här utan att 
Stockholms stad bör fokusera på att arbeta proaktivt med klimatfrågan och försöka 
fördröja denna process, även om det är en tuff uppgift. 
  
Socialdemokraten berättade att alternativet att göra Saltsjön till en insjö finns med som 
ett av flera förslag, men att det inte finns något konkret förslag i dag. Folkpartisten och 
Moderaten sa båda att de inte hade vetskap om huruvida det förts en diskussion inom 
partiet kring detta alternativ. 
  
Vänsterpartisten såg också en barriär vid Oxdjupet som ett alternativ men förde ett 
resonemang kring att det mest effektiva, både ur ett ekonomiskt och praktiskt 
perspektiv, skulle vara att bygga en sluss i Öresund. På detta vis skulle länderna kring 
Östersjön undvika de stora problem den förhöjda havsnivån medför och varje stad kring 
Östersjön skulle slippa genomföra omfattande klimatanpassningsåtgärder på egen 
hand.  Slussens funktion skulle vara att reglera högvattnet i Östersjön vilket skulle 
medföra att städerna slipper topparna vilka de är mest sårbara mot. Vänsterpartisten 
menade även att om det någonstans är möjligt att driva igenom ett landsöverskridande 
samarbete kring ett stort infrastrukturprojekt likt detta så är det runt Östersjön. Detta 
med tanke på att länderna kring Östersjön historiskt har visat att de kan genomföra 
gemensamma projekt som är för Östersjöns bästa. 
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8. ANALYS 
I detta avsnitt diskuteras de delar av resultatdelen som vi anser är viktiga att belysa och 
som har betydande relevans för studien. Även de slutsatser som studien har resulterat i 
presenteras och återfinns sammanfattat i slutet av denna del.  
 
Under våren 2015 då vi studerat frågan om havsnivåhöjning på lokal nivå har det 
framgått att få är insatta i ämnet. Politikerna vi har intervjuat hade generellt enbart en 
översiktlig inblick. Frågan är relativt ”ny” och det har inte funnits så många tillfällen att 
gå in djupare i ämnet för att skapa sig en uppfattning och en åsikt. De har aldrig hamnat 
i en kritisk situation där ett beslut har varit nödvändigt, där de har tvingats ta ställning 
och prioritera insatser för detta. Klimatanpassningsåtgärder för havsnivåhöjning har 
hittills aldrig ställts mot andra åtgärder och insatser i samhället. 
  
För att exemplifiera den uppfattning som vi har fått gällande detta så går det att jämföra 
med hur förhållningssättet till koldioxidutsläpp kopplat till klimatförändring har 
förändrats. Det har mer och mer har blivit en politisk fråga där det finns olika 
motsättningar och åsikter. Väldigt förenklat så var koldioxidutsläpp till en början ett 
problem som de flesta var överens om att Sverige skulle ta krafttag mot. Sverige skulle 
minska förbränningen av fossila bränslen. Men när väl detta ska genomföras i praktiken 
så blir det snabbt ganska tydligt att hur denna omställning ska ske inte är självklar. Den 
får en stor inverkan på många samhällsfunktioner, minskning av koldioxidutsläpp kan 
ske inom olika sektorer och man kan ha åsikter om vilka som är de mest effektiva och 
vilka som får en negativ inverkan på samhället och samhällsekonomin. Det blir frågor 
om prioriteringar och hantering – piska eller morot? Skatter, avgifter eller subventioner? 
I dessa frågor så har de olika partierna haft varierande åsikter. 
 
När det gäller frågan om havsnivåhöjning i Stockholm så har de inte kommit lika långt, 
vilket också är förståeligt då problemet inte än har varit påtagligt. I dagsläget är frågan 
bara i ”problematiseringsfasen”. Det kan förklara varför det i det stora hela rådde 
konsensus mellan politikerna, för det som det rådde konsensus om var egentligen bara 
medvetenheten kring framtida problem som måste hanteras på något sätt. Samtliga 
politiker och planerare belyste också under intervjun att frågan är relevant. 
Uppfattningen om hur närliggande hotet är och hur angeläget det är att börja ta ställning 
till varierade dock bland de intervjuade. Hur det stigande havet ska hanteras rent 
praktiskt är inte en aktuell fråga att ta några beslut om i dagsläget. När den dagen 
kommer, då faktiska beslut måste tas, så kommer det sannolikt att finnas tydligare 
motsättningar. 

8.1 KUNSKAPSNIVÅN 

De tio intervjupersonerna hade olika bakgrunder och förutsättningar att svara på de 
frågor vi ställde, vissa frågor var exempelvis alltför tekniska för en politiker som inte 
arbetar med ämnet till vardags. Detta är naturligt då kommunpolitiker arbetar inom en 
stor bredd av frågor och flera av de intervjuade var också transparenta med att de inte 



 33 

besitter sakkunskaper i ämnet. Det som var något mer överraskande var att det också 
fanns en ödmjukhet bland dem som hade ett privat intresse i frågan eller hade goda 
sakkunskaper inom ämnet gentemot de politiker inom kommunen som inte var belästa 
inom området. Att politikerna inte tog tillfället i akt och använde de andra partiernas 
okunskap emot dem för att framhäva sin egen förträfflighet skulle kunna tyda på att 
detta område inte är en opinionsbildande fråga hos kommuninvånarna. Således är det 
inte denna fråga politikerna vinner valen på. Frågan är än så länge relativt politiskt 
oladdad. Detta skulle kunna ses som en bra förutsättning att bedriva effektiv politik, där 
tendensen inom politiken att sträva efter att vinna kortsiktiga poäng sätts åt sidan för att 
istället satsa långsiktigt. 
  
Flera av de intervjuade var också tydliga med att det inte är politikernas roll att vara 
experter inom olika områden och bedriva egen forskning, utan att politikernas uppgift är 
att använda sig av befintlig forskning och implementera kunskapen i politiken. Dessa 
åsikter var framförallt vanligt förekommande hos dem som inte ansåg sig besitta 
sakkunskap i ämnet. Det är ett högst rimligt argument att kommunpolitiker med sin 
bredd av ansvarsområden inte kan förutsättas vara specialister inom varje 
ansvarsområde utan att de mer lämpar sig vara generalister med en god analytisk 
förmåga. Men det skulle också kunna tolkas som att dessa politiker använde detta 
argument som ett sätt att försvara sin okunskap inom ämnet. Vi upplevde dock att de 
intervjuade politikerna inte negligerade frågan av ointresse utan i de fall det fanns 
bristande kunskap var frågans bedömda inaktualitet orsaken. Samtidigt framkom kritik, 
bland annat ansåg Vänsterpartisten att frågan redan i dag bör vara mer central än vad 
den är. 
  
Representanterna från samtliga partier hade läst på inför intervjun, vissa hade använt sig 
av kommunens tjänstemän, en del hade fått vägledning av politiker som haft posten 
innan dem och andra hade använt sig av politiker med annan partitillhörighet som de 
ansåg vara kompetenta inom området. Detta skulle kunna visa på att de intervjuade 
upplever att frågan är viktig, vilket samtliga också framhöll under intervjun. Det faktum 
att kommunpolitikerna sökte vägledning av representanter från andra partier kanske 
framförallt tyder på att kommunpolitikerna i Stockholm har en förmåga att arbeta över 
partigränserna i denna fråga, på grund av det framtida hotets magnitud i kombination 
med att det inte har skapats partipolitik av frågan än. Detta är precis som den tidigare 
nämnda bristen på viljan att “vinna kortsiktiga poäng” ett bra utgångsläge för att skapa 
partiöverskridande överenskommelser i hur frågan ska hanteras. 
  
Vi kunde inte se något direkt mönster i kunskapsnivån mellan de olika partierna. Det 
gick att ana att de partier där miljöfrågor är mer framträdande i politiken kunde föra en 
något mer detaljerad diskussion kring de frågor vi ställde och föra mer generella 
klimatrelaterade resonemang. Önskan att föra dessa resonemang grundade sig troligtvis 
på att den detaljerade sakkunskapen var bristande även hos dem som representerade 
partier med en tydligare miljöprofil. Detta var dock inte något som de försökte dölja 
utan de flesta startade intervjun med att framhålla att sakkunskapen i ämnet är bristfällig 
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och att orsaken till det i stort beror på frågans ringa aktualitet och att den än så länge är 
på ett spekulativt stadium. För att kunskapsnivån ska öka bland politikerna generellt och 
frågan ska tas på större allvar tror vi att det krävs att de största partierna tar sitt ansvar 
och diskuterar dessa frågor, även om de för tillfället inte är opinionsbildande. 
 
Det var inte heller möjligt att urskilja en skarp kunskapsnivåskillnad mellan de olika 
blocken. Det som dock var tydligt var att ett maktskifte nyligen ägt rum i kommunen 
där flera av dem vi intervjuade var nya på sina poster. De nu styrande politikerna var i 
en situation där de fortfarande satte sig in i olika frågor och var öppna med att det skulle 
ta ett tag innan de bekantat sig med allt kommunalt miljörelaterat arbete. Dessa 
maktskiften skulle kunna påverka hanteringstiden av de åtgärder som vidtas för att 
motverka de negativa effekterna av havsnivåhöjningen, åtgärder som i sig kan vara 
väldigt omfattande. Det är tidskrävande när majoriteten ska ta ställning i frågor som de 
tidigare har beaktat ur ett oppositionspartis synvinkel och inte från en styrande position. 

8.2 TIDSPERSPEKTIVET 

När det kommer till klimatförändringar och planering inför vilka 
klimatanpassningsåtgärder som ska bli verklighet så är tid ett väldigt centralt begrepp. 
Just tidsperspektivet kom upp och diskuterades kring som en svårighet under de flesta 
intervjuerna. Det är svårt att föreställa sig situationen 50 år framåt i tiden och det råder 
stor osäkerhet om vad som faktiskt kommer att ske med klimatet under den här 
tidsperioden. Ska det byggas en barriär i Vaxholm, eller i Öresund till och med, så 
handlar det om ett väldigt stort projekt som kräver extremt mycket planering. En barriär 
i Öresund skulle innebära ett samarbete länder emellan och samstämmiga beslut. 
Sannolikt krävs en väldigt lång process. Om man ser till nya Slussen så har det projektet 
diskuterats i över 20 års tid och den har inte börjat byggas än. Med tanke på detta så är 
det inte helt orimligt att tänka sig att alternativet att till exempel bygga en barriär i 
Vaxholm borde börja utredas mer grundligt redan nu. Trots att 50 år upplevs som 
väldigt långt in i framtiden och att det mest troligt kommer att hända en hel del 
oförutsett fram tills dess så finns det stora fördelar med att ligga flera steg före i 
planeringsprocessen. Det finns ett värde i att ta fram ett underlag för att spara in tid när 
det börjar bli mer akut att vidta åtgärder. Annars är det lätt att fatta förhastade beslut 
som inte är de mest hållbara. Som vi nämnde tidigare så ser vi också fördelar med att 
försöka skapa partiöverskridande överenskommelser innan frågan har blivit för politiskt 
laddad. 
 
Även om tidsperspektivet i många intervjuer belystes som en svårighet var det tydligt 
att frågan om planering inför en stigande havsnivå upplevdes som mer eller mindre akut 
mellan de intervjuade. Vissa ansåg att den kunskap som finns om vad som kommer att 
hända är tillräcklig för att koncentrera sig på hur detta ska hanteras. Vissa var även av 
uppfattningen att de föreslagna alternativen presenterade av Länsstyrelserna (2011) bör 
snabbutredas för att det är angeläget med ett mer detaljerat underlag att förhålla sig till 
redan nu.  Andra förde snarare resonemang kring problematiken som något avlägset och 
att det är mer eller mindre omöjlig att ta ett beslut nu för att framtidsscenarierna är så 
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pass osäkra. Just detta är något som vi vill lyfta fram som en punkt där det finns tydliga 
skillnader. Detta är också något som skulle kunna bli problematiskt och avgörande för 
vilken ställning och prioritet frågan får. 
 
Flera av dem vi har intervjuat har nämnt tidsperspektivet även i en annan kontext: den 
fyraårsperiod som politiker behåller sitt mandat innan nästa val. Ur ett 
hållbarutvecklingsperspektiv så blir detta demokratiska förfarande problematiskt. Som 
Strategen beskrev det så handlar politik till stor del om ekonomi, att fördela knappa 
resurser. Det blir därför naturligt att åtgärder och insatser görs där det är mest akut. Att 
lägga stora ekonomiska resurser på klimatanpassningsprojekt vars nytta inte kommer 
samhället till godo förrän långt senare är svårt. Ska vi som lever nu satsa på något som 
eventuellt behövs om 50 år när det finns stora behov idag som inte tillgodoses? Politiker 
vill gärna göra insatser som syns och blir uppmärksammade av väljarna som något 
positivt, att något har blivit till det bättre. Därför blir det extra svårt för politiker, näst 
intill omöjligt, att investera för framtiden. Speciellt när det råder en osäkerhet kring vad 
som faktiskt kommer att bli problem och hur väl vissa åtgärder kommer att fungera. En 
möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara en partiöverskridande 
överenskommelse att en viss del av kommunens budget öronmärks till detta ändamål. 

8.3 SLUSSEN 

Samtliga av de intervjuade tenderade att på eget initiativ vilja återkomma till Slussen 
under intervjun, vilket skulle kunna förklaras med att Slussen har varit en symboliskt 
viktig fråga i Stockholm. Detta var väldigt tydligt under förra valet då diskussioner 
gällande Slussen var frekvent återkommande. Men det är troligtvis också den frågan där 
politikerna tidigare, oavsett sakkunskap eller politikintresse, har kommit i kontakt med 
ämnet havsnivåhöjning. Kristdemokraten poängterade just detta, att Slussen framförallt 
är den frågan där politikerna har kommit i kontakt med ämnet. Slussen är en infekterad 
fråga där det finns tydliga skiljelinjer mellan partierna och frågan har även kritiserats 
hårt av andra intressegrupper i samhället. Slussens avtappningsfunktion har dock varit 
jämförelsevis lite ifrågasatt, meningsskiljaktigheterna verkar vara små detaljer och vi 
upplever att det i dagsläget råder konsensus kring den. Detta är nog också en av 
anledningarna till varför det är bekvämt för politikerna att återkomma till Slussen under 
intervjun. 
  
I den offentliga debatten diskuteras sällan avtappningsfunktionen i samband med nya 
Slussen. Nya Slussen har diskuterats minst sagt livligt i medier av alla de slag, men 
sällan som ett klimatanpassningsprojekt eller ett projekt som kommer att näst intill 
eliminera de i dag höga översvämningsriskerna i Mälaren. Det som har hamnat i fokus 
är Slussens funktion ur trafiksynpunkt och den estetiska utformningen. Vi upplever att 
den allmänna kännedomen om Slussens avtappningsfunktion är väldigt låg. Under den 
tid som vi har arbetat med denna rapport så har ingen som vi har pratat med, utanför 
denna studie, haft någon aning om detta. Men under de intervjuer som vi har genomfört 
nämnde alla att den ökade avtappningskapaciteten som nya Slussen innebär är den 
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största anledningen till att genomföra projektet, förutom det faktum att hela 
anläggningen behöver rustas upp.  
 
Vi tycker med tanke på detta att det är märkligt att kommunikationen utåt har varit så 
pass lågmäld. Detta är visserligen inte något som vi har undersökt på djupet, men vi 
finner det intressant att fundera över ansvarsfrågan här. Vilket ansvar har politiker och 
sakkunniga att informera om sådana här saker? Finns en större medvetenhet om riskerna 
och vad som kan lösa problemen, om än kortsiktigt, så ökar säkerligen förståelsen hos 
allmänheten. Vi diskuterade ovan (se avsnitt 9.2) kring problematiken med att politiker i 
första hand “släcker bränder” och gör insatser som väljarna upplever som bra. Att lösa 
ett problem som allmänheten inte känner till som ett problem, kommer inte att upplevas 
eller kommas ihåg som en bra insats. Vi tycker att nya Slussen, som ett konkret och 
närliggande projekt, erbjuder ett gyllene tillfälle att belysa klimatfrågan. Här finns en 
konkret åtgärd att koppla klimatfrågan till. En ökad medvetenhet om 
klimatförändringar, och att det inte bara är i andra länder som drabbas, ökar också 
möjligheten till stöd från allmänheten att också satsa resurser på insatser som i ett längre 
perspektiv kan vara gynnsamma. 

8.4 HÅLLBARA STRATEGIER 

Varken politikerna eller de sakkunniga pekade på att enbart en strategi ska 
implementeras vid bemötande av havsnivåhöjningen. Samtliga kom med förslag som är 
en kombination av reträtt och försvar (se avsnitt 7.5), även om vissa av de intervjuade 
hade en större viktning gentemot att försvara de befintliga landytorna. Det var 
egentligen bara Strategen som förde resonemang som påminde om att det var möjligt att 
också se klimatanpassningarna som en möjlighet och förde en diskussion som gränsade 
mot strategin attack. Att blanda de olika strategierna kan vara en effektiv lösning och att 
den mest effektiva hanteringen får avgöras område för område enligt rapporten IPCC 
response strategies working group reports (1990). Det viktiga är att länder med 
kustremsa i god tid börjar anpassa sig till de stigande havsnivåerna. Om detta skjuts upp 
för länge riskerar de att missa de fördelar som finns med att agera tidigt. För att kunna 
lösa detta på ett hållbart sätt ökar förutsättningarna att lyckas om alternativens för- och 
nackdelar börjar utredas i god tid.  
 
Vilket alternativ som är bäst ur ett ekologiskt perspektiv är svårt att ens spekulera kring 
i detta skede. I S:t Petersburg avbröts uppförandet av barriären under pågående 
verkställande för att det rådde stora osäkerheter kring vilka effekter den skulle ha på 
miljön. Det är svårt att veta exakt vilka de ekologiska effekterna blir av en barriär i 
skärgården, men ska det byggas en sluss eller barriär bör i alla fall olika scenarier av 
effekter vara väl utredda. I många fall anses nollalternativet vara det bästa för naturen. 
Stora exploateringsprojekt har ofta en väldigt stor inverkan på ekosystem och biologisk 
mångfald. Så skulle det bästa vara att låta havet stiga och låta Mälaren övergå till att bli 
en havsvik? Som Länsstyrelserna (2011) skriver i Mälaren om 100 år så finns det 
negativa ekologiska effekter även av det, som att en högre vattennivå skulle kunna leda 
till att förorenad mark urlakas och gifter sprider sig ut i vattnet.  
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Vilket alternativ som än blir aktuellt så kommer det finnas ett behov av att se till att 
negativ påverkan på naturen blir så liten som möjligt. Att inte göra någonting är inget 
alternativ. Det är mycket sannolikt att det är vi människor som själva satt oss i denna 
situation. Vi har ett ansvar att lösa detta på bästa sätt, även om det känns som att vi har 
tagit oss vatten över huvudet. Fel val nu kommer att drabba kommande generationer. 
Kunskapen kring miljö, ekosystem och för människan livsnödvändiga ekosystemtjänster 
har blivit mycket mer omfattande och ny kunskap tillkommer hela tiden. Det finns 
oerhört mycket kunskap, men det gäller att ta den tillvara och framförallt se till att det 
finns tid att ta in kunskapen och värdera den. 
 
Under intervjuerna var det långt ifrån alla som berörde den ekologiska aspekten i något 
sammanhang. Miljöaspekter har en given plats i planeringen av alla stadsbyggnads- och 
infrastrukturprojekt i dag men vad som är avgörande i slutänden är den ekonomiska 
aspekten. Detta var tydligt under intervjuerna att angående värden att skydda (se avsnitt 
7.5) så avslutades de flesta resonemang med konstaterandet att det i slutänden kommer 
att bli en samhällsekonomisk fråga. Det börjar dock bli allt vanligare att sätta monetära 
värden även på miljön. Om denna trend håller i sig och utvecklas i en riktning som 
hållbart avspeglar miljöns värde på ett rättvist sätt så kommer åtgärder som bedöms ur 
ett ekonomiskt perspektiv i större utsträckning ta hänsyn till de ekologiska värdena. 
 
Länsstyrelsens (2014) handlingsplan Ett robust samhälle – regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Stockholms län vittnar om en önskan om ett tåligt och 
motståndskraftigt Stockholm. Visionen att ha en robust dricksvattenförsörjning blir en 
knäckfråga i sammanhanget oavsett vilken strategi för Mälaren som sätts i verket. Vad 
som är en robust lösning beror helt eller delvis på tidsperspektivet. Nya Slussen kanske 
är en robust lösning för att säkra dricksvattentäkten i 100 år, men i ett längre 
tidsperspektiv ses den bara som tillfällig. En barriär i skärgården kanske säkrar 
dricksvattentäkten i ytterligare hundra år men ett fortsatt stigande hav kommer att kräva 
ytterligare åtgärder. Om en barriär är förenad med risker kan den då ses som en robust 
lösning? Att leda vatten från Vättern medför också risker och bör inte heller ses som en 
robust lösning. För att citera Kletz (1978)  – “Det man inte har, kan inte läcka”. 
 
I dagsläget är tillgången på rent vatten mycket god i Stockholm. Denna goda tillgång är 
en stor bidragande faktor till att Stockholm Vatten kan hålla nere priserna till 
slutkonsumenten. Samtliga av de intervjuade erkänner Mälaren som en stor tillgång för 
Stockholm stad i form av dricksvattentäkt, även om vissa dessutom väljer att belysa att 
det går att hitta andra mer eller mindre innovativa källor för att förse stadens invånare 
med detta grundläggande behov. I dag är tillgången på rent vatten inte en klassfråga i 
Stockholm, alla medborgare har både råd med och tillgång till detta basala behov. Det 
går att spekulera i framtidsscenarier med förändrade omvärldsfaktorer där dessa 
förutsättningar skulle kunna förändras, till exempel olika scenarier där en lokal 
dricksvattentäkt kan resultera i att tillgången på rent vatten skulle kunna bli en 
klassfråga. Att kommunen väljer att satsa på att behålla denna vattentillgång i längsta 



 38 

möjliga mån tror vi är det rätta valet ur både ett ekonomiskt och socialt 
hållbarutvecklingsperspektiv. 

8.5 KUNSKAPEN HOS POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN 

Samtliga intervjuade ansåg att tjänstemännen besitter den kunskap och har de resurser 
som krävs för att bereda underlag inför en förhöjd havsnivå. Det är därför lite 
förvånande att de inte ansåg att politikerna besitter den kunskapen och har de resurser 
som krävs då tjänstemännen bör räknas som ett av kommunpolitikernas verktyg i 
politikernas kommunala arbete. Detta tolkade vi som att de ansåg att politikerna inte 
besitter kunskapen som krävs men har tillgång till nödvändiga resurserna. Orsaken till 
detta kan grunda sig i att frågan är relativt ny och att den kunskapen som tjänstemännen 
besitter inte har kommit politikerna tillgodo eftersom de aldrig har varit i en situation 
där det har uppfattats som relevant att ta del av den kunskapen. 
 
Strategen var i sina resonemang inne på politikernas och allmänhetens brist på kunskap 
i frågan och menade att frågor som denna ibland är i behov av en “fundraising activity”. 
Att något drastiskt inträffar för att öppna allmänhetens och därmed politikernas intresse 
i frågan. Om exempelvis översvämningen som skedde i Mälaren år 2000 faktiskt hade 
resulterat i att stora vattenmassor hade letat sig ner i tunnelbanesystemet hade de 
konsekvenserna varit så pass stora att staden hade varit tvungna att agera snabbare och 
mer kraftfullt. Med lite tur blev inte konsekvenserna så omfattande och politikerna 
behövde därmed inte agera lika drastiskt. I ett scenario där vattenmassorna letat sig ner i 
tunnelbanesystemet skulle denna studie mest troligt ha visat på att politikerna hade 
högre kunskapsnivå och att arbetet med klimatanpassning kommit längre. Den ökade 
avtappningsmöjligheten som nya Slussen kommer att resultera i minskar radikalt risken 
att vattennivån når upp till den kritiska gränsen. Detta medför också att “möjligheten” 
för en ”fundraising activity” minskar och därmed den injektion i intresse från 
politikernas sida som skulle kunna vara önskvärd ibland. 

8.6 ANSVARSFRÅGAN 

Sex av tio bland de intervjuade förespråkade att det även i fortsättningen bör vara så att 
havsnivåfrågan löses mest praktiskt genom en samordning mellan de olika aktuella 
myndigheterna. Det rådde delade meningar om det är en i huvudsak statlig eller 
kommunal fråga, men endast två av de sju intervjuade politikerna ansåg att det var en 
självklar kommunal fråga.  Det fanns en generell förvirring bland de intervjuade var 
ansvaret ligger och var det bör ligga. De resonemang som fördes var ofta 
motsägelsefulla, otydliga och sökande och detta ser vi som problematiskt. Bland de 
intervjuade planerarna fanns det däremot en enighet om att det behövs en tydligare 
statlig inblandning. 
 
Vid ett skarpt framtida läge när besluten ska fattas behöver det finnas tydliga ramar. I 
dagsläget landar det finansiella ansvaret på kommunerna och Miljökonsulten trodde att 
detta resulterar i att kommuner, i rädsla för att skapa praxis, avstår från att genomföra 
klimatåtgärder (se avsnitt 7.6.2). Små kommuner utan den finansiella kapaciteten och 
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kunskapen som kommer att krävas kommer att få väldigt svårt att hantera dessa 
klimatanpassningsåtgärder på egen hand. Stockholms stad är dock en förhållandevis 
ekonomiskt stark kommun och klarar troligtvis att genomföra flera av de nödvändiga 
åtgärderna. Men en stor del av de åtgärder som kan bli aktuella är stora och 
kommunöverskridande där Stockholms stad inte kan väntas bära hela finansieringen. 
Det krävs tydliga ramar och regler för att förtydliga vem som har ansvaret. Den 
passivitet som osäkerheten kring var ansvaret ligger kan inte anses vara 
samhällsekonomiskt lönsamt och vi anser att den måste tydliggöras. 
Klimatanpassningsplanen som är under arbete kommer förhoppningsvis resultera i mer 
klarhet i frågan och flera av de intervjuade hade också den förhoppningen. 

8.7 FELKÄLLOR 

Vilket perspektiv de intervjuade utgick ifrån när de svarade på intervjufrågorna skiljde 
sig åt. Vissa av de intervjuade ansträngde sig till det yttersta för att svaren väl skulle 
representera partiets hållning i frågan. Eftersom partierna, i stor utsträckning, inte har 
behandlat dessa frågor blev resultatet att dessa svar blev något mindre detaljerade och 
att representanterna i vissa fall hade svårt att yttra sig i frågan. Andra partirepresentanter 
utgick, helt eller delvis, ifrån sina egna perspektiv och hur de själva ställde sig i frågan. 
Dessa representanter kunde därmed mer fritt spekulera i svaren och komma med tankar 
som kanske inte alltid stämmer överens med hur partiet kommer att ställa sig i frågan. 
Vissa representanter förekommer av denna anledning mer frekvent än andra i resultatet 
och har därmed en inverkan på utfallet. Dessutom kan detta leda till att det från 
resultatet blir något svårare att göra vidare jämförelser.  

8.8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

• Det rådde konsensus bland stadens planerare och politikerna om att en förhöjd 
havsnivå är att vänta och att det är viktigt att börja planera i god tid.  

 
• Konsensus rådde även i hög utsträckning att alternativen som finns måste 

utredas mer grundligt. Frågan är fortfarande relativt ny och diskuteras 
fortfarande mer på ett spekulativt stadium, men samtliga anser ändå att det är en 
fråga som bör få fokus och som de respekterar. 

 
• Det rådde konsensus om att de grundläggande basala funktionerna för att 

människor ska kunna leva och verka i Stockholm först ska säkerställas. Det 
fanns en grundinställning att försvar är den primära strategin att använda sig av 
för att förhålla sig till den stigande havsnivån.  Samtliga var också generellt av 
uppfattningen att en samhällsekonomisk analys i slutänden kommer att få avgöra 
vad, när och hur något ska genomföras. 

 
• Det förelåg olika uppfattningar angående hur närliggande hotet är och hur 

angeläget det är att börja planera. En del uttryckte att det är något som bör 
hanteras skyndsamt medan andra såg hotet som mer avlägset. 
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• Det rådde delade meningar gällande vilken myndighet som ska bära 

huvudansvaret för klimatanpassning. Majoriteten lutade åt att det är en fråga 
som hanteras bäst genom samordning mellan de aktuella myndigheterna, medan 
andra menade att det skulle vara bra om det fanns en myndighet som hade ett 
uttalat huvudansvar. MSB nämndes som exempel. 

 
• Det rådde delade meningar bland politikerna huruvida det är en i huvudsak 

statlig eller kommunal fråga. Samtliga av planerarna lutade åt att det behövs en 
tydligare statlig inblandning. 

8.9 REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE UNDERSÖKNINGAR 

En framtida studie som undersöker och presenterar en samlad bild av hur olika städer, 
eller motsvarande kommuner, i andra länder kring Östersjön planerar att hantera det 
stigande havet skulle vara av stort värde. Dels för att dela kunskap och idéer hur 
problemet kan hanteras men även för att se om en landsöverskridande gemensam 
åtgärd, som exempelvis en barriär i Öresund, är något som diskuteras som ett möjligt 
alternativ. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
  

1. I vilken utsträckning anser ni frågan om hanteringen av havsnivåhöjningen i 
Stockholms stad är relevant i dagsläget? 

2. Vad ser ni som det största hotet för Stockholms stad med en höjd havsnivå? 
3. Bör dagens strandskydd förändras på något sätt i Stockholms stad? 
4. Slussen beräknas klara en 50 cm havsnivåhöjning, men en rapport från 

Länsstyrelserna pekar på att hotet eventuellt enbart elimineras i 50 år med denna 
ombyggnad. Vad tycker ni om nya Slussen? 

5. I vilken utsträckning ska Stockholms stad göra ansträngningar för att försvara 
strandlinjen vid havsnivåhöjningar (även strandlinje mot saltsjön)? 

6. I vilken utsträckning anser ni att kommunpolitiker i Stockholm har tillräcklig 
kunskap/resurser för att hantera frågan kring framtida havsnivåhöjning? 

7. I vilken utsträckning anser ni att stadens planerare har tillräcklig 
kunskap/resurser för att hantera frågan kring framtida havsnivåhöjning? 

8. Vilken myndighet anser ni är mest lämpad för att hantera frågan kring 
havsnivåhöjningen? 

9. I ovan nämnda rapport från länsstyrelserna så finns även några alternativ 
uppräknade för att möta havsnivåhöjningen varav ett är att med vallar och 
barriärer göra saltsjön till en insjö. Är det något som diskuteras som ett 
realistiskt alternativ och hur ställer ni er till detta i så fall? 

10. Tycker ni att lagstiftningen behöver förändras på något sätt med tanke på 
havsnivåhöjningen? 

11. Bör havsnivåhöjning vara en fråga som kravmässigt ska behandlas i 
översiktsplanen? 

12. Finns det några speciella värden i Stockholm som ni anser är extra viktiga att 
skydda? 

13. Saltvatteninträngning och ökade gifter i Mälaren antas påverka vattenkvaliteten 
på invånarnas dricksvatten. Är beredskapen tillräcklig gällande försörjningen av 
stockholmarnas dricksvattenbehov? Kan det bli aktuellt med ett nytt synsätt på 
vattenanvändningen i Stockholm? 

14. Tycker ni att politikerna i Stockholm i dag lägger tillräckligt med fokus på att 
förhindra konsekvenser till följd av klimatförändringar? 

 


