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Sammanfattning
I den här uppsatsen görs en studie av vilka förväntade effekter vid en klimatförändring som kan 
drabba Stockholms kommun, hur kommunens klimatanpassningsarbete ser ut samt vilka 
prioriteringar som görs i kommunens klimatanpassningsarbete. I studien har jag valt att även ta med 
en annan aktör, Stockholm Vatten på grund av att de äger och sköter vatten- och avloppsnäten och 
vattenreservoarerna i Stockholm och är därmed en viktig aktör i Stockholms kommuns 
klimatanpassningsarbete. Syftet är att göra en studie av Stockholms kommun för att ta reda på hur 
kommunen kan komma att påverkas av en klimatförändring och hur kommunens 
klimatanpassningsarbete ser ut. För att komma fram till resultatet har en person intervjuats på 
miljöförvaltningen, mailkontakt med en person som jobbar inom Stockholm Vatten är genomförd 
och sekundära källor har också använts. I teoridelen har jag använt mig av Ekologisk hållbarhet, 
Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet samt proaktiv och reaktiv planering för att analysera 
resultatet.

En klimatförändring kan påverka Stockholms kommun på många sätt och effekterna som kan 
drabba kommunen kan bli många, bland annat en ökad nederbörd, översvämningar, utslagen 
dricksvattenförsörjning, föroreningar, ökad påfrestning på samhällsystemen, ökad risk för ras och 
skred, temperaturförändringar och påverkan på hela ekosystemet. Sverige kommer att få ett klimat 
med att få kalla dagar och många extremt varma dagar och detta är en stor hälsorisk på grund av att 
många människor inte kommer att klara av temperaturförändringen och värmen kommer även att 
göra att smittor och sjukdomar sprids lättare. Många verksamheter kommer att påverkas i andra 
länder och detta kommer i sin tur att påverka utvecklingen och behovet av anpassning i Sverige. 
Om inga åtgärder görs kommer Mälardalen år 2020 att ha en medeltemperatur som dagens Skåne.

Kommunen har tagit del av utredningar och rapporter, men än har inte klimatanpassningsarbetet 
kommit igång. De arbeten som pågår idag är främst byggandet av energieffektiva bostäder samt att 
markprover har gjorts i vissa områden för att analysera markföroreningar. De prioriteringar som 
kommunen gör i klimatanpassningsarbetet är energieffektiviseringar i byggnader samt att informera 
befolkningen för att kunna minska utsläppen genom beteendeförändringar. Slussen är även en 
prioritering eftersom att området ligger i riskzonen för översvämning och detta skulle få stora 
konsekvenser för dricksvattnet. Stockholms kommun med sin unika natur och naturvärden måste 
anpassa stadsplaneringen för en större befolkning samtidigt som en klimatanpassning måste ske och 
detta ställer höga krav på kommunens klimatanpassningsarbete. En större befolkning kommer öka 
kommunens påfrestning på miljön och åtgärder måste göras för att påfrestningen blir så liten som 
möjligt. 

Målen i det kommande miljöprogrammet, i översiktsplanen och i vision 2030 förverkligar en 
ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt en proaktiv planering som gör att 
en hållbar samhällsutveckling och samhällsplanering kan uppfyllas. Mycket arbete är dock kvar 
innan alla målen är uppfyllda och kommunen har en minimal miljöpåverkan.
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1. Bakgrund
Klimatförändringar är en otroligt viktig och aktuell fråga. Det finns flera tecken på att klimatet 
håller på att förändras. Flera extrema väderhändelser som påverkat olika samhällen har 
uppmärksammats på senare tid. Problemen och effekterna som samhällena kan komma att möta 
uppmärksammas allt mer och idag inser fler människor att vi behöver anpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Att minska utnyttjandet av jordens resurser är en utmaning både lokalt och globalt 
och stora insatser kommer att krävas för att målen ska uppfyllas och för att en anpassning av 
samhället ska ske.

Dagens samhälle är sårbart för klimatförändringar eftersom att det är anpassat till dagens klimat och 
det är därför viktigt att samhället arbetar med klimatanpassning för att minska denna sårbarhet. 
Anpassningen innebär bland annat att nya regler och åtgärder måste införas. De förväntade 
klimatförändringarna kommer att påverka samhället på många sätt, där alla kommer att drabbas och 
alla måste därför vara involverade i klimatanpassningsarbetet.1 Sedan mitten av 1900-talet har 
klimatet gradvis blivit varmare och de flesta experter är eniga om att detta beror på människan. En 
klimatförändring kommer inte att kunna undvikas och detta leder till att det kommer uppstå många 
oönskade effekter. 

För att minska sårbarheten har samhället nu börjat anpassa sig till de förväntade 
klimatförändringarna, dels genom anpassning (adaption) där olika strategier, åtgärder och mål 
mildrar eller hindrar effekterna av en klimatförändring, dels genom lindring (mitigation) där olika 
strategier och mål används för att minska utsläppen och tärandet på jordens resurser. Hur stora 
effekterna blir av en klimatförändring beror på vilka åtgärder som samhället gör och på samhällets 
beredskap.2 Klimatförändringar kan leda till både en ökad och minskad sårbarhet och kan även leda 
till sårbarhet och behovet av anpassning inom andra områden. Detta beror främst på hur kraftigt 
klimatet förändras, hur snabbt förändringen sker och hur väl förberett samhället är för att möta 
förändringarna. Bebyggelse, vatten, infrastruktur, eldistribution, naturmiljön och människors hälsa 
är de områden som kommer att påverkas mest av en klimatförändring och där sårbarheten är som 
störst. Det är även inom dessa områden som de flesta åtgärder kommer att behövas göras.

Effekterna som Stockholms kommun kan komma att behöva möta är många och det är viktigt att 
klimatanpassningsarbetet börjar redan idag. Den geografiska problemställningen är att Stockholm 
kommun måste anpassa planeringen för att tillgodose behoven för en allt större befolkning 
samtidigt som ett klimatanpassningsarbete måste ske. Dessa två måste därför gå hand i hand vilket 
ställer väldigt höga krav på kommunens planeringsarbete. Genom att Stockholm kommun sätter 
höga mål i sitt klimatanpassningsarbete, kan kommunen föregå med gott exempel och hjälpa andra 
samhällen och länder i sitt klimatanpassningsarbete och samtidigt sätta kommunen och Sverige på 
kartan. Att hjälpa andra i klimatanpassningsarbetet gynnar även Stockholms kommun.

En proaktiv planering där planeraren stakar ut vägen för samhället genom att planera för att mildra 
effekterna av en klimatförändring innan de uppstår samt för att minska samhällets sårbarhet 
förespråkas i denna uppsats. Detta på grund av att man då planerar med ett långt tidsperspektiv så 
att effekterna mildras och samhället kan anpassas på bästa sätt. Förhoppningsvis bidrar denna studie 
till att fler människor förstår allvaret av de effekter och problem som samhället kan komma att 
behöva möta samt att fler vill dra sitt strå till stacken i klimatanpassningsarbetet, för det behövs.

1 Miljöförvaltningen, 2007, ”Anpassning till ett förändrat klimat”, En rapport från Stockholms handlingsplan mot 
växthusgaser, s.5

2 Miljöförvaltningen, 2007, ”Anpassning till ett förändrat klimat”, En rapport från Stockholms handlingsplan mot 
växthusgaser, s.8-9
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1.1 Syfte
I den här uppsatsen görs en studie av vilka förväntade effekter av en klimatförändring som kan 
drabba Stockholms kommun men även hur kommunen arbetar för att motverka de förväntade 
effekterna samt vilka prioriteringar som kommunen gör i klimatanpassningsarbetet. Detta för att 
sedan kunna analysera hur väl förberedd kommunen är på en klimatförändring.

1.2 Geografisk problemställning
Genom politiska beslut verkställs Stockholms kommuns stadsplanering, och även 
klimatanpassningsarbetet. Kommunen har en unik natur och en allt större befolkningstillväxt, vilket 
gör att kommunen måste planera för en större befolkning samtidigt som en klimatanpassning måste 
ske. Dessa två motsätter varandra men kommunen måste ändå tillgodose båda dessa faktorer.

1.3 Avgränsning
Uppsatsen fokuserar endast på Stockholms kommun då en större jämförelse inte skulle hinnas med. 
Uppsatsen fokuserar på de förväntade effekterna av en klimatförändring som kan drabba 
Stockholms kommun samt på kommunens klimatanpassningsarbete. Arbetet är även avgränsat till 
att endast fokusera på två aktörer: Stockholms kommun och Stockholm Vatten. Teoridelen är 
fokuserar på ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet, men även på den 
reaktiva och den proaktiva planeringsmodellen på grund av att alla dessa teorier och modeller 
strävar efter en hållbar planering och ett hållbart samhälle.

1.4 Begreppsförklaring
Hållbar utveckling: Utvecklingen ska tillgodose dagens mänskliga behov utan att äventyra för 
kommande generationer. Gränserna för detta sätts av dagens teknologi, olika 
samhällsorganisationer, naturresurser och av jordens förmåga att stå emot effekterna av olika 
mänskliga verksamheter.3

Extrema väder: Extrema väder är kraftiga stormar, värmeböljor och köldknäppar. Dessa är oftast 
lokala men kan även vara mycket större. En del av dessa extrema väder är mycket våldsamma som 
häftiga ösregn eller stormar medan andra byggs upp genom att en väderlek dominerar under en 
längre tid, som värmeböljor och kallare väder. Extrema väder definieras utifrån att de förekommer 
sällan och att de påverkar samhället och miljön.4

1.5 Källmaterial och metod
För att ta reda på frågeställningarna har sekundär data använts. En intervju har även genomförts på 
miljöförvaltningen med Lisa Enarsson för att få en djupare inblick i kommunens 
klimatanpassningsarbete och vilka förväntade effekter som kan drabba kommunen. Mailkontakt 
med Bo Westergren på Stockholm Vatten har även genomförts för att få information om företagets 
arbete och vilka förväntade effekter av en klimatförändring som de förväntar sig. 

1.6 Källkritik
I boken G Forsberg, 2005, Planeringens utmaningar och tillämpningar är texterna skrivna utifrån 
de olika författarnas synsätt och tolkningar vilket måste tänkas på. Intervjun med Lisa Enarsson på 
Miljöförvaltningen blev avbruten ett antal gånger vilket gör att information som skulle sägas, 
kanske inte kom fram. Regeringens hemsida har använts för att få information om ekologisk hållbar 
stadsplanering vilket då är den svenska regeringens definition på ekologisk hållbar stadsplanering. 

3 Persson Göran, 2001, ”Nationell strategi för hållbar utveckling”, Regeringens skrivelse, 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/86/3e9dbedb.pdf, s.7

4 http://www.smhi.se/sgn0106/klimat/extrem.htm  
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Andra myndigheter eller företag har möjligtvis en annan definition av begreppet. Klimat och  
sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf  är skriven av experter, men det går 
inte att exakt säga hur en klimatförändring kommer att påverka vårt samhälle. Det enda som kan 
göras är spekulationer. IPCC, H-Holger Rogner, Dadi Zohu, 2007, Assessment report, s.97,  
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter1.pdf säger sig ge en objektiv 
bild av hur ett framtida förändrat klimat kan komma att påverka vår värld, men detta har idag blivit 
omdiskuterat vilket måste tänkas på när man använder sig av denna källa. Informationen i 
rapporterna behöver inte vara korrekt för att IPCC har tagit fram dem.

2. Teori
Bebyggelsen och markens användning är viktig för de grundläggande behoven i samhället och har 
även en stor inverkan på hur människor bor, arbetar, förflyttar sig och möjligheterna till vad som 
görs på fritiden.5 Genom planering kan ett hållbart samhälle och att inte försvåra för kommande 
generationer väljas. Ett hållbart samhälle handlar om ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet, där rättvisa är grundförutsättningen. Rättvisan 
sträcker sig över generationer där alla människor har rätt till drägliga levnadsvillkor. Förutsättningar 
måste därför skapas för en hållbarhet som inte sätter miljömålen emot försörjningsmöjligheter och 
goda levnadsvillkor, utan dessa ska gå hand i hand.6 Det är mycket som måste fungera i den urbana 
miljön. Det måste finnas någonstans att bo samt någonstans för försörjning och inom rimliga 
tidsramar ska det även gå att förflytta sig mellan dessa. Befolkningen måste även försörjas med gas, 
vatten och värme, avfall måste även tas om hand och grönområden, idrottsplatser, lokaler och andra 
ställen ska även finnas i närheten. På grund av detta har stadsplaneringen under 1900-talet varit 
koncentrerad på att lösa problem med fysiska strukturer, tekniska funktioner och generella system. 
Symboliska värden har blivit allt viktigare i samhällsplaneringen, under senare tid. Befolkningen 
lever olika slags liv som värderas på olika sätt och alla dessa livsstilar måste tillgodoses. Staden har 
oftast stått för det moderna och föränderliga och stadslivet för det otrygga och anonyma. Staden har 
även setts som framtiden i kontrast emot landsbygden. Städerna utbreder sig allt mer på grund av att 
allt fler människor väljer att bo i städer. Idag värdesätter många att bo i städerna med utsikt över 
vatten. Detta har blivit en ny trend.7 Ekologisk hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet 
samt den reaktiva planeringsmodellen och den proaktiva planeringsmodellen strävar efter ett 
hållbart samhälle och en minimal miljöpåverkan. Dessa definitioner på hållbarhet används därför 
för att analysera resultatet.  

2.1 Ekologisk hållbarhet
Planeringen, byggandet och förvaltningen av bebyggelsen måste utformas på ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbart sätt och samhällsplaneringen och regelverken som styr planeringen 
och byggandet ska vara anpassade att uppfylla alla dessa behov.8 Städerna blir allt viktigare för 
miljön, för den ekonomiska utvecklingen och för den sociala sammanhållningen på grund av att den 
pågående urbaniseringen innebär att allt fler människor kommer att bosätta sig i städer. På grund av 
detta kommer utvecklingen i städerna att ha en stor inverkan på hur vi kan motverka 
klimatförändringarna, andra miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor. 
Avancerad miljöteknik och hållbar stadsutveckling kommer därmed att bli viktigare. Hållbar 
stadsutveckling berör många politiska områden och myndigheter vilket gör att en klimatförändring 
kommer att drabba hela samhället.9 Det finns tydliga samband mellan en hög urbaniseringsgrad och 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/3358  
6 Forsberg G, 2005, ”Planeringsperspektiv på människan och hennes omgivning”, Planeringens utmaningar och 

tillämpningar, s.21
7 Forsberg G, 2005, ”Stadsplanering och stadsliv”, Planeringens utmaningar och tillämpningar, s.165
8 http://www.regeringen.se/sb/d/3358  
9 http://www.regeringen.se/sb/d/3358/a/66735  
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en hög ekonomisk tillväxt, men en snabb och omfattande urbanisering leder även till allvarliga 
problem och drabbar oftast de fattigaste människorna hårdast. Mer än hälften av jordens befolkning 
bor idag i urbana områden dit en stor del av energiförbrukningen, miljöproblemen och den globala 
fattigdomen koncentreras. Utbyggd infrastruktur och säkrare bostäder är därför en nödvändighet för 
att förbättra levnadsvillkoren i städerna. Urbaniseringen måste ske på ett hållbart sätt och bidra till 
en långsiktig utveckling och fattigdomsminskning. För att skapa en hållbar utveckling måste det 
finnas goda vatten – och avloppssystem, avfallshantering, kollektivtrafik samt förnyelsebar 
energiförsörjning.10 I städer ska det även finnas en god och hälsosam livsmiljö som ska medverka 
till en bättre regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska därmed byggas och 
utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. Det är även viktigt att olika natur- och kulturvärden också tas till vara.11

2.2 Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om resurser där olika ekonomiska faktorer och lagstiftning har en
stor inverkan på samhällsutvecklingen. Den ekonomiska hållbarheten handlar om val och
konsekvenserna av de val som görs. När det gäller ekonomiska val som påverkar naturen har 
människan ett moraliskt ansvar då valen även påverkar hela samhället och globalt. Begreppet 
kapital är någonting som kan ge avkastning. Det finns tre olika sorters kapital: naturkapital 
(naturresurser), realkapital (infrastruktur, maskiner) och humankapital (människors kunskaper och 
erfarenheter).12

2.3 Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om välstånd, livskvalitet, demokrati, folkhälsa och integration. 
Demografiska förändringar sker idag som inte har skett tidigare eftersom att fler idag väljer att vara 
singlar och barnafödandet går också allt högre upp i åldrarna. Detta får många konsekvenser i 
samhället då det gör att fler små lägenheter krävs och bostadsområden behöver kompletteras med 
barnomsorg och lekplatser på grund av att dessa områden inte var planerade för detta från början. 
Ett ökat singelliv och det allt senare barnfödandet gör även att områdena planeras för människor 
med fritid och pengar. Det är också viktigt att ett socialt hållbart samhälle även finns till för de 
människor som har det sämre ställt och som är mest sårbara. Livsstil och identitet byggde tidigare i 
stor grad på yrke, arbetsgivare och familjestatus medan identiteten idag istället byggs allt mer på 
andra faktorer i och med att människor oftast har många intressen. Dessa intressen styr allt mer 
människors val av yrke och fritid, vilket ställer höga krav på serviceutbudet.13 Den rumsliga 
obalansen mellan regioner, städer och glesbygd hör även till social hållbarhet och är ett av de största 
planeringsproblemen. Obalansen finns även inom städerna som segregering och utträngning. Detta 
är oftast skapat av etnisk tillhörighet, ekonomi, ålder, kön och klass och skapar migrationsströmmar 
och att människor flyttar.14

2.4 Reaktiv planeringsmodell
Planeringsmodellen innebär att tekniken ska lösa obalansen mellan miljön och människan genom att 
till sist skapa en hållbar utveckling. Motorn i den hållbara utvecklingen anses vara en stimulerad 

10 http://www.regeringen.se/sb/d/10441/a/101604  
11 http://www.regeringen.se/sb/d/3358  
12 Eriksson P, 2007, ”En studie i hållbar samhällsplanering”,  http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/4653/1/C-

uppsats%20-0En%20studie%20i%20h%C3%A5llbar%20samh%C3%A4llsplanering%20Peter%20Eriksson.pdf, 
s.14

13 Eriksson P, 2007, ”En studie i hållbar samhällsplanering”,  http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/4653/1/C-
uppsats%20-0En%20studie%20i%20h%C3%A5llbar%20samh%C3%A4llsplanering%20Peter%20Eriksson.pdf,

     s.15
14 Forsberg G, 2005, ”Planeringsperspektiv på människan och hennes omgivning”, Planeringens utmaningar och 

tillämpningar, s.41
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tillväxt som är harmonisk och förutbestämd. Framtiden är redan given och förutbestämd och 
planerarens uppgift är att underlätta och mildra förändringarna när de sker. Tekniken kommer att 
lösa miljöproblemen och planeraren löser då problemen när de uppstår, utan framförhållning. Detta 
skulle innebära att kommunen t.ex. skulle planera för en översvämning först då den uppstår. Detta 
skulle kunna få förödande konsekvenser för samhället och befolkningen.

2.5 Proaktiv planeringsmodell
Planeringsmodellen ifrågasätter vilken tillväxt som vi har idag och betonar orden moral och rättvisa.
Utvecklingen idag ses som konfliktfylld men den är valbar där det går att välja vilka intressen som 
ska styra utvecklingen.15 Planeringen är då inriktad på att förutse framtida situationer och förhindra 
någonting oönskat. Enligt staten ska polisens arbete vara proaktivt.16 Planerarens uppgift är då att gå 
före och staka ut riktningen för utvecklingen så att en hållbar utveckling kan nås.17 Detta innebär att 
samhället ska klimatanpassas och planeras för att mildra effekterna innan en klimatförändring 
uppstår. Genom att i förhand planera, kan effekterna och sårbarheten mildras.

3. Vetenskaplig bakgrund
Tre grundläggande faktorer som påverkar klimatet är strålningen från solen, den globala 
luftcirkulationen och mänsklig aktivitet.18 Strålningen genom atmosfären påverkas av partiklar och 
moln. Under en längre tid har människan använt sig av fossila bränslen som förändrar atmosfärens 
sammansättning. Växthusgaser absorberar värmestrålning från jorden och luften närmast jordytan 
blir då varmare. Människan bedriver också många aktiviteter som förändrar jordytan och påverkar 
klimatet. Den kraftiga befolkningsökningen har medfört att städer har växt och att järnvägar och 
vägar har byggts utan en tanke på naturen och miljön. Detta påverkar klimatet, både lokalt och 
globalt.19 IPCC:s rapporter visar att den globala uppvärmningen har uppgått till ca 0,7 oC de senaste 
100 åren. Uppvärmningen har gått nästan dubbelt så snabbt de senaste 50 åren och detta är till 
största delen orsakat av mänsklig aktivitet. Den globala medeltemperaturen kommer enligt IPCC 
med stor sannolikhet att öka ännu mer i slutet av detta sekel. Om kraftiga minskningar av de globala 
utsläppen görs redan idag kan temperaturhöjningarna begränsas, men en fortsatt uppvärmning 
kommer ändå att fortsätta.20 Det största problemet som alla länder måste ta itu med är utsläpp av 
växthusgaser men med dagens politiska inställningar, den globala efterfrågan på energi och att 
leveransmönster som bygger på fossila bränslen, kommer utsläppen av växthusgaser troligtvis att 
fortsätta stiga, särskilt om utvecklingsländerna kommer att fortsätta sin industrialisering.21 De 
många åtgärder som redan har gjorts är steg i rätt riktning, men det är otillräckligt för att motverka 
de totala utsläppen av växthusgaser. Att minska utsläppen av växthusgaser och minska samhällets 
sårbarhet är viktigt då de förväntade effekterna av en klimatförändring kan förvärra fattigdomen och 
motverka en hållbar utveckling, särskilt i utvecklingsländerna. Reducerande åtgärder (mitigation) 
kan förbättra en hållbar utveckling.22 En klimatförändring kommer att drabba alla. Detta betyder att 
även Sverige kommer att drabbas. Det är därför viktigt att Sverige börjar med sitt 
klimatanpassningsarbete redan idag. Mälardalens klimat kommer till slut att likna dagens klimat i 

15 Forsberg G, 2005, ”Planeringsperspektiv på människan och hennes omgivning”, Planeringens utmaningar och 
tillämpningar, s.21

16 http://www.ne.se/artikel/491764  
17 Forsberg G, 2005, ”Planeringsperspektiv på människan och hennes omgivning”, Planeringens utmaningar och 

tillämpningar, s.21
18 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6596&l=sv  
19 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6606&a=18305&l=sv  
20 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.12
21 H-Holger Rogner, Dadi Zohu, 2007, Assessment report, s.97, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter1.pdf, s.97
22 H-Holger Rogner, Dadi Zohu, 2007, Assessment report, s.97, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter1.pdf, s.98
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norra Frankrike och havsnivån riskerar att höjas ca 0,2 meter.23 

År 2005 gavs utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för 
klimatförändringar, de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt bedöma 
kostnaderna för de skador som kan uppstå.24 En svårighet är att det inte går att veta exakt hur 
framtidens klimat kommer att se ut, eller hur det kommer att påverka samhället. Alla extrema 
vädersituationer kan inte alltid relateras till klimatförändringarna och det är därför svårt att veta vad 
som är naturliga fenomen och vad som beror på mänsklig aktivitet. Eftersom klimatförändringarna 
varierar kan samma förändringar få positiva och negativa konsekvenser i olika områden. 
Klimatanpassning handlar därmed till stor del om att fatta långtgående beslut under osäkra 
förutsättningar.25 Effekterna av en klimatförändring som kan drabba Sverige är många. En 
klimatförändring kan komma att skapa en ökad nederbörd och detta kan leda till översvämningar. 
Översvämningarna kommer även att riskera att dricksvattenförsörjningen slås ut på grund av 
föroreningar som urlakas ur marken och en ökad påfrestning på grund av den ökade vattenmängden 
och en befolkningstillväxt.26 En ökad nederbörd ökar också risken för ras och skred vilket gör att 
säkring av branter vid bebyggelse och vägar måste ske.27 En klimatförändring kommer även att leda 
till temperaturförändringar och detta kommer att påverka växt och djurlivet. Vissa arter kommer att 
minska eller försvinna men vegetationssäsongen kommer att bli längre i Sverige vilket gör att vi 
kommer att kunna odla grödor längre.28 Skördarna kommer att öka i Mälardalen och man kommer 
även att kunna odla nya grödor. För djuren kommer betessäsongen att vara längre och vilket är 
positivt för jordbruken. Hela ekosystemet riskerar därmed att förändras. Många av arterna kommer 
att försvinna på grund av att de inte kommer att klara av att anpassas till det förändrade klimatet och 
våra naturtyper som anses vara ”typiskt svenska” riskerar också att förändras och försvinna. Detta 
har också skett tidigare i historien eftersom vi lever i ett dynamiskt system som ständigt förändras 
och en klimatförändring riskerar att påskynda denna process.29 

Östersjön kommer att påverkas av ett förändrat klimat då vattentemperaturen kommer att öka och 
detta kommer att göra att många marina arter kommer att minska eller försvinna helt. Risken för 
övergödning kommer även att öka med en ökad vattentemperatur. En ökad vattentemperatur 
kommer också att försämra råvattenkvaliteten och skapa en ökad urlakning av näringsämnen och 
humus.30 Sverige kommer att få ett klimat med färre riktigt kalla dagar och fler extremt varma 
dagar. Detta är en hälsorisk då ett varmare klimat kommer att påverka många människor som inte 
klarar av värmen.31 Värmen kommer även att göra att smittor och sjukdomar sprids lättare och 
matförgiftning kommer att bli allt vanligare. Även sjukdomar som sprids mellan djur kommer att 
öka på grund av värmen. I Sverige kommer vi att behöva bli bättre på att förvara och behandla 
matprodukter. Årstiderna kommer att förskjutas och den ökade nederbörden kommer att göra att 
fukt och mögelskador lättare angriper byggnaderna.32 

Klimatförändringarna kommer att påverka de grundläggande förutsättningarna inom ett stort antal 
verksamheter och anpassningen till ett förändrat klimat måste därför ske i hela samhället. Effekterna 
kommer att skapa direkta effekter och socioekonomiska effekter i andra länder och regioner och 

23 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf  s.12
24 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.3
25 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=9462&l=sv  
26 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.13
27 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.14
28 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.18
29 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.19
30 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.22
31 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.24
32 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.25
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detta kommer i sin tur att påverka utvecklingen och behovet av anpassning i Sverige.33 

Uppvärmningen till följd av en klimatförändring väntas bli större i Sverige än det globala 
genomsnittet eftersom att temperaturhöjningen främst sker vid polerna. Hur stor 
temperaturökningen blir beror på hur stora de framtida globala utsläppen av växthusgaser blir.34 Om 
inga åtgärder görs kommer Mälardalen ha en medeltemperatur som dagens Skåne år 2020.35

4. Resultat
Intervjun med Lisa Enarsson på Miljöförvaltningen, Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 
2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf samt mailkontakt med Bo 
Westergren visar att effekterna som kan drabba kommunen är många och detta kommer ställa hårda 
krav på kommunens planering. Vägar måste dras om och byggnader och ledningar måste flyttas. 
Extrem nederbörd och höga vattenflöden måste hela tiden tas med i beräkningarna då dessa kommer 
att öka. Det är väldigt viktigt att samhället anpassas till det förväntade klimatet de närmaste 100 
åren för att anpassningsåtgärder ska kunna införas. Risken finns även att naturolyckor kommer att 
öka till följd av ett varmare klimat. För att kunna möta hoten och begränsa skadorna av t.ex. stormar 
och översvämningar är det nödvändigt att arbeta både förebyggande för att skydda särskilt utsatta 
områden samt att ha en beredskap i form av övervakning, larm och olika åtgärdsplaner. Det 
förändrade klimatet kommer att ställa nya krav på den fysiska planeringen och därför måste kraven 
på byggnaders prestanda förändras och även behovet av energi. Energiåtgången för uppvärmning 
kommer att minska men istället kommer behovet av kylning att öka. Ett stort problem som kommer 
att drabba samhället är även tillgången och distributionen av dricksvatten som måste säkras. 
Verksamheter som kan förorena grundvattentäkterna vid en översvämning ska därmed inte finnas i 
närheten på grund av att risker för föroreningar. På grund av det ökade vattenflödet som kan komma 
att ske med en klimatförändring kommer även dagvattensystemet att behöva utökas med 
kraftverksdammar och andra dammar och för att inte kommunikationssystemet ska drabbas måste 
erosionskänsliga slänter skyddas mot flöden, ras och sked. Dessa områden måste därför stabiliseras 
och behovet av detta är särskilt stort i känsliga områden nära bebyggelse, vid t.ex. vattenledningar, 
vägar, järnvägar, hamnar och flygfält. 

En klimatförändring kommer även att ställa nya krav på ekosystemet. De nya klimatförhållandena 
kommer ge nya förutsättningar för vilka arter som kommer att kunna anpassa sig och vilka som 
kommer att försvinna och det är därför viktigt att samhället ser över vilka arter som är hotade och 
att en åtgärdsplan sker för dessa arter. Det är även viktigt att jordbruk och skogsbruk ser över vilka 
odlingsmetoder och skördemetoder som måste användas och även vilka grödor som kan odlas i de 
nya förhållandena. Ett förändrat klimat skapar även hälsorisker och sjukvården måste då anpassas 
till hälsoeffekter vid utdragna och kraftiga värmeböljor samt för ökade risker för smittspridning.36 

Thomas Lundén säger i Sveriges Nationalatlas: ”Stockholm är ett ovanligt tydligt exempel på en 
stad som utvecklas under inverkan, i samspel och i konflikt mellan naturförutsättningar, politiska 
ställningstaganden, ekonomiska värderingar och tekniska möjligheter”37

4.1 Stockholms kommun
33 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.31
34 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.159
35 Klimat och sårbarhetsutredningen, ”SOU 2007:60”,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/93/34/05245f39.pdf s.160
36 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Att-anpassa-samhallet/Behov-av-anpassning/  
37 Forsberg G, 2005, ”Staden och den hållbara utvecklingen”, Planeringens utmaningar och tillämpningar, s.155
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Temperaturen kommer i Stockholm att stiga ca 4-6 grader vintertid och även extrema väder kommer 
uppstå med mindre snö och mer nederbörd vintertid. Islossningen kommer att ske ca två månader 
tidigare och från år 2011 finns risken att ingen is lägger sig över huvud taget. Snön kan komma att 
ligga kvar ca 30 dagar kortare fram till år 2010 och hela 60 dagar kortare fram till år 2100. Det 
beräknas även att från år 1990-2100 kommer nederbörden att ha ökat med ca 15 % i östra Svealand. 
Detta innebär att vårfloden kommer att försvinna och sommartid kommer det uppstå extrema 
värmeböljor. Från år 2041 beräknas det att kommunen kommer att utsättas för värmeböljor varje år 
med en dygnstemperatur på över 20oC. En ökad nederbörd skulle även påverka Östersjön genom att 
vattennivån skulle stiga. Detta skulle i sin tur leda till att Mälarens vatten inte skulle kunna rinna ut, 
och till sist översvämmas. På en 100-års period beräknas det att Mälarens vattennivå kommer att 
kunna stiga ca 1,3 meter och ca 2,3 meter på 10 000 år. Mälaren skulle komma att få en väldigt låg 
vattennivå sommartid på grund av det varmare klimatet.38 Det förändrade klimatet skulle även skapa 
en högre temperatur i sjöar och hav och salthalten riskerar då att minska.39 Lokala översvämningar 
skulle ske och det skulle leda till ökade risker för skred och ras på många ställen. Grundvattnet 
kommer även påverkas av det förändrade klimatet genom ändrade vattennivåer. Ökad nederbörd 
och översvämningar skapar inte bara stora problem för bebyggelsen på grund av ras, skred, utan 
fukt och mögel kan lättare angripa fasaderna vilket är en hälsorisk.

Det förändrade klimatet skulle medföra att vissa arter skulle gynnas av det nya förändrade klimatet 
medan andra arter inte lyckas anpassa sig och därmed skulle missgynnas. Några av de arter som 
skulle missgynnas av ett förändrat klimat är blåbärsgranskogen som skulle minska och även sik, 
siklöja och torsk. Arter som skulle gynnas av ett förändrat klimat är lövträd, tall, gös, gädda och 
abborre. Några av de rödlistade arterna kan dock komma att gynnas av ett förändrat klimat och på 
så sätt få en ny chans att föröka sig. Markkemin och symbiosförhållandena skulle förändras och 
hela ekosystemet kommer att påverkas av en klimatförändring. 

Eftersom att det finns en risk för att Mälarens vattenstånd kommer att stiga har kommunen planer 
på att bygga ovanför den framtida sjö och havsnivån genom att bygga så kallat 
översvämningsanpassat. Detta skulle göra att färre byggnader skulle vara i riskzonen för 
översvämning, då man inte längre skulle bygga under den förväntade havsnivån. Kommunen 
bygger då enligt en stadsplanering som är klimatanpassad, som innebär att man bygger på platser 
som även är lämpliga efter år 2100. Man har även börjat tänka över infrastrukturen i och med att en 
översvämning som t.ex. skulle tränga ner i tunnelbanan skulle vara förödande. Efter 
rekommendationer från länsstyrelsen ska det endast under 100-års vattennivå (+1,3 meter) byggas 
garage och uthus och under 10 000-års vattennivå (+2,3 meter) ska enstaka villor och vägar med 
förbifartsmöjligheter byggas. Där det inte finns någon risk för översvämningar, dvs. över 10 000 års 
nivån kan offentliga byggnader, sammanhållen bostadsbebyggelse, riksvägar, järnvägar och 
industrier byggas. Eftersom att översvämningar även kan leda till urlakning av markföroreningar tar 
har kommunen även börjat ta markprover i de områden där risken är stor för översvämningar. 
Markprover är däremot inte tagna på alla platser så i vissa områden är det fortfarande okänt vilka 
markföroreningar som finns. Riskområden som antas bli speciellt utsatta för översvämningar är 
Mariehäll, Slussen och norra Djurgården.40 De prioriteringar som kommunen gör i 
klimatanpassningsarbetet är energieffektiviseringar i byggnaderna för att minska utsläppen. En 
annan prioritet är även att informera befolkningen för att på så sätt kunna minska utsläppen genom 
beteendeförändringar. I klimatanpassningsarbetet är Slussen även en prioritering eftersom att 
området ligger i riskzonen för översvämning och detta skulle få stora konsekvenser för 

38 Intervju, 17/11-2008, Lisa Enarsson, Klimatanpassning, Miljöförvaltningen
39  Miljöförvaltningen, 2007, ”Effekter på den biologiska mångfalden av ett förändrat klimat”, En rapport från 

Stockholms handlingsplan mot växthusgaser, s.13
40 Intervju, 17/11-2008, Lisa Enarsson, Klimatanpassning, Miljöförvaltningen
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dricksvattnet.41

Kommunen anser att det är viktigt med träd och parker för att på så sätt kunna ge skugga och svalka 
i ett varmare klimat. Forskning från Manchester University visar att vegetation tillsammans med 
vatten kyler urbana miljöer vid värmeböljor. En ökning av träd, gräs och slingerväxter med ca 10 % 
skulle kunna innebära en ca 4oC lägre sommartemperatur och detta är någonting som det tittas 
mycket på idag eftersom att områden med tät bebyggelse har en förhöjande effekt på temperaturen. 
Växterna och träden skulle även kunna ta upp de ökade regnmängderna. Eftersom att ekosystemet 
kommer att påverkas av en klimatförändring är det viktigt att skapa spridningskorridorer så att 
arterna kan spridas på ett lätt sätt, samtidigt som robusthet skapas. Det är viktigt att försöka bevara 
de viktiga naturvärdena i kommunen som anses vara ädellövskogen (gamla ekar), gammal tallskog 
och stora tallar samt de naturliga vattendragen och våtmarkerna. Det är samtidigt viktigt att skapa 
plats för nya habitat samt att behålla det naturliga ekosystemets mångfald.42

Kommunens riktlinjer är att det ska användas lämpliga material och metoder vid byggnationer, att 
det ska införas mer grönska i kommunen, ny forskning och nya rekommendationer ständigt utredas 
och tas till, byggnationer ska uppföras enligt försiktighetsprincipen och att det ska byggas 
översvämningsanpassat. Stockholms kommuns mål är att till slut uppnå ett klimat- och energismart 
samhälle.43  Kommunen har sedan år 1995 arbetat för att minska utsläppen av växthusgaser och från 
år 1990 till år 2005 har utsläppsnivån sjunkit med 25 %. Målet är att kommunen år 2050 ska vara 
helt fossilbränslefri. Kommunens riktlinje att de åtgärder som är genomförda ska åstadkomma 
utsläppsminskningar som är över de ökade utsläppen som en befolkningstillväxt kan ge. 
Kommunen har goda förutsättningar att klimatanpassas och minska utsläppen ytterligare då tätheten 
och det goda kollektivtrafiksystemet skapar goda förutsättningar för resurssnåla transporter och ett 
mer energieffektivt resande. En hög andel fjärrvärme kan också byggas ut för att fortsätta arbetet 
med att ersätta fossila bränslen med biogasbränsle för uppvärmning och elproduktion.44 För att 
hållbara transporter ska uppnås lägger kommunen energi på att bra gång- och cykelnät ska finnas, 
att det ska finnas bra kollektivtrafik nära bebyggelsen samt att bilpooler ska upprättas. För att 
minska energianvändningen byggs även, så kallade energieffektiva hus som är täta, väl isolerade 
och har solskydd för att inte så mycket energi ska användas till upphettning och kylning av 
bostaden. Husen drivs även av förnyelsebar energi som solfångare, solceller och vindkraftverk.45

Ett aktivt klimatarbete innebär många möjligheter genom att kommunen bidrar till att dämpa den 
globala uppvärmningen samtidigt som att kommunen anpassas till ett förändrat klimat. De 
ekonomiska kostnaderna minskar också på grund av energieffektivisering, driftkostnaderna minskar 
på grund av lägre energiförbrukning och Stockholm sätts på kartan som andra vill lära sig mer av. 
De pågående och de planerade åtgärderna är inriktade på att både fortsätta minska utsläppen av 
växthusgaser samt att anpassa staden till ett förändrat klimat. 

Miljöförvaltningen har den samordnade funktionen för kommunens klimatarbete där strategin är att: 
46

 Utnyttja och satsa på storstadens skalfördelar
 Arbeta aktivt inom trafik, energi, stadsplanering, avfall och konsumtion
 Arbeta aktivt inom teknikutveckling, infrastruktur, ändring av bränsle och energieffektivitet
 Använda kommunikation för att nå målen

41 Mail, 12/1-2009, Lisa Enarsson, Klimatanpassning, Miljöförvaltningen
42 Intervju, 17/11-2008, Lisa Enarsson, Klimatanpassning, Miljöförvaltningen
43 Intervju, 17/11-2008, Lisa Enarsson, Klimatanpassning, Miljöförvaltningen
44 http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Klimat/Det-har-gor-vi/Strategi-/  
45 Intervju, 17/11-2008, Lisa Enarsson, Klimatanpassning, Miljöförvaltningen
46 http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Klimat/Det-har-gor-vi/Strategi-/  
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 Samarbeta med lokala, nationella och internationella aktörer
 Samordna arbetet med bland annat energiplanen, vattendirektivet och miljöprogrammet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt miljöprogram för kommunen 2008-2011. Programmet 
innefattar sex övergripande mål som ska minska stadens miljöpåverkan. Dessa mål är:47 

 Miljöeffektiva transporter 
Ett långsiktigt hållbart transportsystem som baseras på ny teknik, bättre logistik, mer 
information och inte fossila bränslen

 Giftfria varor och byggnader
Miljöanpassade varor och tjänster ska göra att spridningen av giftiga varor förhindras. Vid 
byggande ska även miljömässiga, hållbara metoder och material användas

 Hållbar energianvändning
Effektivare energianvändning och förnybara energikällor ska minska växthuseffekten. 
Kommunen kan samtidigt minska driftkostnaderna och leda klimatanpassningsarbetet

 Hållbar användning av mark och vatten
Närheten till naturen är viktig för attraktionskraften och rekreationen. En långsiktig hållbar 
markanvändning bidrar till ekonomisk utveckling utan att miljön påverkas 

Miljöeffektiv avfallshantering
Effektiv och miljöanpassad avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur. 
Mängden avfall ska minska och återvinningen ska öka

Sund inomhusmiljö
Hälsobesvär finns i vissa byggnader. Andelen personer som besväras av problem, speciellt i 
förskolor, skolor och äldreboenden ska därför minskas.

Stockholms kommun översiktsplan:
En attraktiv stadsmiljö och god infrastruktur är viktiga faktorer för ekonomisk tillväxt och socialt 
liv. En hållbar utveckling handlar om biologisk mångfald, minskande materialmängder, 
energieffektivitet samt människans behov där gemenskap, trygghet och identitet är viktiga 
nyckelord. Utan dessa sociala värden uppstår inte någon hållbar utveckling. Stadens karaktär och 
stadsbyggnadstradition ska enligt översiktsplanen medverka till en upplevelserik, välfungerande och 
tillgänglig miljö där målen är:48

Stockholms fördelar ska tas tillvara
Krav på förändring och dynamik ska kunna mötas
Stadens kvaliteter och karaktär ska tillvaratas och utvecklas
Social balans, välfärd och sysselsättning ska främjas
Omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle 

I Stockholms kommuns översiktsplan finns vision 2030 som är ”Ett Stockholm i Världsklass”. 
Projektet är en långsiktig vision för Stockholms utveckling där målen är:49

Mångsidig och upplevelserik
Stockholm ska år 2030 vara en mångsidig och upplevelserik storstad i världsklass, med ett 
stort utbud av arbeten, utbildningar, service, kultur och nöjen. Alla människor ska kunna 
förverkliga sina drömmar och allas potential ska tillvaratas.

Innovativ och växande
Stockholm ska år 2030 vara navet i en växande Stockholm-Mälarregion och ska bli den 
främsta tillväxtregionen i Europa med ett dynamiskt och innovativt näringsliv som präglas 

47 http://miljobarometern.stockholm.se/article.asp?ar=910  
48 http://www.sbk.stockholm.se/OPtext/sf0101.htm  
49 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadsutveckling/Vision-2030/  
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av kunnande och är i samverkan med utbildning och forskning
Medborgarnas Stockholm

Stockholm ska år 2030 vara navet i en trygg region utan sociala och fysiska hinder. I 
regionen ska det finnas obegränsade möjligheter för människor att bo, mötas och resa och 
kostnadseffektiv samhällsservice av hög klass ska finnas 

4.2 Stockholm Vatten
Stockholm Vatten producerar, levererar och renar vatten till ca 1,2 miljon människor i Stockholms 
kommun och Huddinge kommun. Dricksvatten distribueras även till Nacka kommun, Värmdö 
kommun, Tyresö kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Salem kommun, Ekerö kommun, 
Lidingö kommun och en mindre del av Solna kommun. Från år 2009 kommer dricksvatten även att
levereras till Nynäshamn kommun och Strängnäs kommun. De två vattenverken Lovö och Norsborg 
producerar ca 356 000 m3 vatten per dygn där råvattnet tas från Mälaren. Bornsjön är 
reservvattentäkt och har en kapacitet på ca 150-200 000 m³ vatten/dygn i 2-3 månader eller ca 12 
Mm3 vatten/år. Dricksvattnet distribueras till kunderna från vattenverken i ett 218 mil långt 
vattenledningsnät. Medianåldern är på vattenledningsnätet är 55 år men de äldsta delarna är från år 
1859. Vattenledningsnätet innehåller 65 tryckstegringsstationer för att kunna försörja högt belägna 
områden och 12 reservoarer som motsvarar en vattenförbrukning på ca 5-8 timmar. Reservkraft 
finns på vattenverken och det finns även möjlighet att koppla in 11 mobila elverk för att driva 
tryckstegringsstationerna.50 

Stockholm Vatten tar även emot avloppsvatten från ca 1,1 miljoner människor och industrier i 
Stockholm kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Sundbyberg kommun, Nacka kommun, 
Tyresö kommun, Haninge kommun och Ekerö kommun.51 Vattnet avleds i ett ca 310 mil långt 
avlopps- och dagvattennät. Medianåldern på avloppssystemet är 50 år och men de äldsta delarna är 
från mitten av 1860-talet. I avloppsnätet ingår ca 18 mil bergtunnlar, ca 4 mil öppna vattendrag och 
204 avloppspumpstationer. Avloppsledningsnätet är uppdelat i ett kombinerat avloppssystem och ett 
delat avloppssystem. Det kombinerade systemet avleder dagvattnet och spillvattnet i samma 
avloppsledning och ligger till stor del i de äldre bebyggelseområdena som t.ex. Stockholms 
innerstad. Det delade avloppssystemet avleder spillvattnet och dagvattnet i separata 
avloppsledningar och ligger till stor del i de yngre bostadsområdena. Reglerna är bestämda utifrån 
gällande utbyggnadsperiod och höjdsättningen av byggnader, gator och avloppssystem är bestämda 
utifrån vad som gällde för respektive tidsperiod. 

Stockholm Vatten arbetar enligt verksamhetsidén 52 att ”Stockholm Vatten tillsammans med andra 
intressenter ska driva och utveckla vattenhanteringen så att den tillgodoser behovet av vattentjänster 
samt att verksamheten bidrar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling”.53 Arbetet sker också i 
enighet med visionen 54 att ”Stockholm Vatten ska vara det självklara alternativet i regionen, som på 
ett nytänkande och affärsmässigt sätt driver och utvecklar vatten- och avloppstjänster för kundernas 
och miljöns bästa”.55 Arbetet sker även tillsammans med kommunens Miljöprogram och 
Vattenprogram.56 Stockholm Vatten jobbar i det dagliga arbetet med en tidshorisont på ca 30 år 
avseende befolkningsutveckling och övrig utveckling. Hydrologiska studier görs även på 2, 10, 30 

50 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 
2007:60, s.2

51 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 
2007:60, s.2

52 http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Om-oss/Miljo--och-kvalitetspolicy/  
53 http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Om-oss/Verksamhetside/  
54 http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Om-oss/Miljo--och-kvalitetspolicy/  
55 http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Om-oss/Vision/  
56 http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Om-oss/Miljo--och-kvalitetspolicy/  
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och ibland på 100 års sikt. Mälarens nivåer och flöden studeras normalt i ett 100-årsperspektiv och i 
klimat- och sårbarhetsutredningen har man även sett till den dimensionerade nivån för dammar och 
kraftverk, 10 000års nivån. De nya bostadsområdena som idag planeras har en form av 
klimatanpassning fram till ca år 2100, avseende byggnadernas nivå över havet och Mälaren för 
anslutning av avlopp från fastigheterna med självfall till vatten- och avloppsnätet. Markytornas 
höjdsättning inom de nya områdena är också anpassade till framtida högre nivåer i Saltsjön och 
Mälaren. Stockholm Vatten jobbar även normalt med betydligt längre tidshorisonter än 30 år 
gällande t.ex. vattentäkter, speciellt Mälaren som idag är ensam vattentäkt för en stor del av östra 
Mälardalen. De vatten- och avloppssystem som direkt berörs av ett förändrat klimat och inte går att 
lösa kortsiktigt, har Stockholm Vatten en långsiktig planeringshorisont för. Det gäller t.ex. 
vattentäkter, vattenverk, avloppsverk och huvudsystem för vatten och avlopp. En grov översyn över 
vilka kunder och fastigheter som drabbas vid höjda vattennivåer i Mälaren och Saltsjön är också 
genomförd.57 

Effekterna av ett förändrat klimat kan bl.a. orsaka höga vattennivåer i Saltsjön och i Mälaren. Detta 
kan leda till stora konsekvenser och åtgärdsbehov både för Stockholm Vatten och för 
fastighetsägarna. Stockholmsregionen har idag en hög befolkningstillväxt och denna beräknas att 
fortsätta de närmaste 30 åren. Även om befolkningstillväxten avtar, kommer antalet personer som är 
anslutna till vatten- och avloppssystemen att öka till ca 2-2,5 miljoner personer år 2100. 
Vattenmängderna kommer då att öka från ca 130 Mm3 per år till ca 200-250 Mm3 per år. Detta gör 
att vatten- och avloppssystemen måste byggas ut ca 100 mil. En stor del av befolkningstillväxten 
kommer också att ske inom det kombinerade avloppssystemet, vilket kommer att öka belastningen 
på detta system då mer vatten måste tas om hand samt att vattnet måste färdas en längre sträcka i en 
varmare temperatur. En stor del av befolkningstillväxten kommer även ske vid Saltsjön och 
Mälaren vilket ökar risken för dämda avloppssystem och översvämningar.58 

En klimatförändring kommer medföra en ökad temperatur, ökad nederbörd och ändrade 
vattennivåer som direkt kommer att påverka vatten- och avloppsförsörjningen. Temperaturen 
beräknas fram till 2080-talet att öka med ca 3-5 oC och ytterligare ca 1-2 oC vintertid och detta 
skulle innebära att även temperaturen i Östersjön och Mälaren skulle öka med ca 2-4 oC. Detta 
skulle då påverka att råvattentemperaturen vid intaget till vattenverken skulle öka och ny 
reningsteknik och nya maskiner måste då införskaffas till stora summor.59 Ökad nederbörd vintertid 
och varmare och torrare klimat sommartid skulle innebära högre vattenflöden vintertid och lägre 
vattenflöden sommartid jämfört med idag. Den höga tillrinningen vintertid kan komma att medföra 
stora översvämningar.60 En kraftig minskning av flödena till och från Mälaren sommartid kommer 
att öka risken för längre perioder med nollutflöde.61 Mälaren kan komma att till slut inte kunna 
användas som vattentäkt och en ny vattentäkt måste då skapas, t.ex. i Dalälven eller Vättern. 
Förslag finns på att en tunnel kan byggas från Dalälven till Mälarregionen men detta skulle medföra 
stora kostnader och stora okända ekologiska konsekvenser. Den ökade temperaturen kan även 
komma att skapa problem med ökade humushalter, algblomning, föroreningar av mikroorganismer 
samt saltvatteninträngning och dricksvattenkvalitén kommer då att försämras. Det kan bli tvunget 
att införa kolfilter, ändra reningsteknik eller flytta reningsverken under sommaren till bl.a. 

57 Mail, Bo Westergren, 12/12-2008
58 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 

2007:60, s.3
59  Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 

2007:60, s.4
60 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 

2007:60, s.6
61 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 

2007:60, s.5
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Björkfjärden, också till väldigt stora summor på flera miljoner kronor eftersom att det kommer 
krävas fler insatser för att upprätthålla en god vattenförsörjning. Det är därmed även viktigt att se 
över hur reservvattentäkterna påverkas av en klimatförändring så att tillgången till bra vatten alltid 
finns och kan distribueras till befolkningen.62 

Tre scenarion har gjorts av Saltsjöns vattennivå som visar att vattennivån kan stiga mellan ca 0,09-
0,88 meter. Effekterna av vattennivåhöjningen kommer att mildras av den pågående landhöjningen 
som är beräknad till ca 0,30 meter fram till år 2080.63 En höjning av vattennivån i Saltsjön skulle 
öka risken för översvämningar, sämre avledning av dagvatten på grund dämning av havet in i 
dagvattensystemen samt risk för inläckage av sjövatten till avloppsledningssystemet. En höjning av 
havsnivån skulle även öka flödena till reningsverken och en ökad påfrestning skulle då ske.64 

Scenarion har även gjorts av Mälarens vattennivå som visar att vid en havsnivåhöjning på ca 0,6 
meter kommer en kraftig ökning av saltvatten i Mälaren att ske och vid en höjning av havsnivån på 
ca 0,88 meter kommer det att ske så stor saltvatteninträngning att det finns risk för att Mälaren inte 
längre kan användas som råvattentäkt.65 Ett förslag är därför att höja avtappningen i Söderström och 
skapa en ny reglering av Mälaren. Detta skulle sannolikt minska risken för saltvatteninträngning 
under många år och minska risken för väldigt höga och låga vattennivåer. 

Risken finns dock att en ny reglering av Mälaren måste till redan under slutet av detta sekel. Genom 
att undvika låga vattennivåer i Mälaren ökar säkerheten för vattentäkten och risken för 
saltvatteninträngning skulle minska. Genom att undvika höga vattennivåer skulle risken för 
omfattande översvämningar med allvarliga konsekvenser för fastighetsägare, infrastrukturen och 
vattenkvaliteten minska. Att behålla och skydda Mälaren som vattentäkt är och kommer att bli en 
prioriterad fråga.66 En höjning av havsnivån med ca 0,5 meter kommer att öka behovet av 
utpumpning av renat avloppsvatten till innerskärgården och därför måste även investeringar göras i 
Henriksdals reningsverk. En klimatförändring kan komma att påverka innerskärgården på grund av 
att förutsättningarna för avloppsvattnets intagning kommer ändras av Mälarens minskade utflöde 
sommartid och en ökad uppträngning av avloppsvatten med ökade bakterier som följs kan då ske.67 

Det är viktigt att anpassa sig till det förändrade klimatet så att inte kostsamma åtgärder görs i 
onödan. Mälaren är en riksangelägenhet och en översvämning skulle inte bara påverka Stockholm 
kommun, utan även statliga intressen och privata verksamheter skulle påverkas.68

5. Analys
62 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 

2007:60, s.9
63 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 
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64 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 
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66 Stockholm Vatten, 2007, ”Remissvar”, Remiss om slutbetänkandet av Klimat och Sårbarhetsutredningen SOU 
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5.1 Hållbar utveckling och Stockholms kommuns klimatanpassning
Stockholms kommun har börjat ta del av olika utredningar och rapporter, men än har inte 
klimatanpassningsarbetet kommit igång på allvar. Kommunen har därmed inte kommit särskilt 
långt i klimatanpassningsarbetet och är idag inte förberedd på de effekter som kan komma att ske. 
Kommunen närmar sig allt mer en ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och en social 
hållbarhet där en proaktiv planering används allt mer, men än har inte dessa hållbarheter och mål 
nåtts och det är väldigt mycket arbete kvar innan målen har nåtts och kommunen är färdig med 
klimatanpassningsarbetet. Målen som Stockholms kommun har satt upp är långsiktiga vilket gör att 
kommunen är beredd på att anpassa samhället mot ett förändrat klimat och är medvetna om de 
effekter som kan uppstå.

Många av de målen som kommunen har satt upp i det kommande miljöprogrammet uppfyller målen 
om en ekologisk hållbarhet som t.ex. miljöeffektivare transporter, bättre energianvändning, en 
sundare inomhusmiljö, giftfria varor och byggnader. Målen i översiktsplanen, att verka för 
omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle, att kunna möta kraven på förändring och 
dynamik samt att ta tillvara Stockholmsregionens fördelar är ett steg emot en ekologisk hållbarhet. I 
visionen 2030 är många av målen dock inte inriktade på en ekologisk hållbarhet.

I det kommande miljöprogrammet är det främst målen om en hållbar energianvändning, en hållbar 
användning av mark och vatten samt miljöeffektiva transporter som uppfyller kraven om ekonomisk 
hållbarhet. Marken och vattnet ska utnyttjas så att en långsiktig ekonomisk utveckling gynnas 
genom energieffektivisering och mer miljöeffektiva transporter. Detta kommer att minska 
driftkostnaderna samt påverkan på naturen. I översiktsplanen är det främst målet att främja 
sysselsättning och välfärd som är ett steg i rätt riktning mot ekonomisk hållbarhet, så kallat 
humankapital. I vision 2030 är målet att Stockholm ska vara den främsta tillväxtregionen i Europa, 
kunskapsbaserade verksamheter, hög innovationskraft och samarbete mellan utbildning och 
forskning som kan leda till en ekonomisk hållbarhet. Klimatförändringarna kommer att påverka de 
grundläggande förutsättningarna inom ett stort antal verksamheter och kommer att skapa direkta 
och socioekonomiska effekter men genom en klimatanpassning kommer många kostnader att 
minska genom ny teknik och forskning.

För att en social hållbarhet ska uppnås har kommunen i det kommande miljöprogrammet satt upp 
mål om en sund inomhusmiljö. I översiktsplanen har kommunen satt upp mål om att främja 
sysselsättning, välfärd och social balans. I vision 2030 är målen om ett stort och brett utbud av 
arbeten, utbildningar, service, kultur som ska ge alla människor möjlighet att förverkliga sina 
livsdrömmar och tar tillvara allas potential samt att kommunen ska vara en trygg region utan sociala 
och fysiska barriärer ett stort steg i rätt riktning mot en social hållbarhet.

5.1 Reaktiv och Proaktiv planering i Stockholm
Alla mål i översiktsplanen finns med i kommunens strategi för klimatarbetet och i det kommande 
miljöprogrammet. De mål som inte specifikt tas upp i miljöprogrammet är dem för vision 2030. 
Dessa är slutgiltiga mål och visioner där miljöprogrammet mer är ett steg i riktningen mot att dessa 
visioner uppfylls. Stockholm kommun går allt mer ifrån ett reaktivt planeringssätt i sitt 
klimatanpassningsarbete och använder sig istället mer och mer av en proaktivt planeringsmodell 
där man försöker planera innan effekterna uppstår. Kommunen vill planera för att minska effekterna 
av en klimatförändring för att minska sårbarheten. Målen i det kommande miljöprogrammet, i 
översiktsplanen och i vision 2030 täcker hela samhället och skulle göra att kommunen till stor del 
skulle bli klimatanpassad samt att kommunens påverkan på miljön skulle minska drastiskt. Det 
viktiga är dock att alla dessa mål uppfylls.
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Klimatanpassningen har innan varit reaktiv där kommunen arbetat med att lösa problemen efter 
hand då de uppstått men det är ett planeringssätt som inte längre fungerar. Mycket av kommunens 
planering är fortfarande reaktiv som t.ex. energianvändningen, men detta är ett problem som man 
idag försöker att lösa. Det är en process som tar lång tid att genomföra. Det går inte att anpassa 
samhället över en natt, utan det är en lång process med beslut och genomföranden. Ett proaktivt 
planeringssätt gynnas allt mer och kommunen försöker idag att planera med ett långt tidsperspektiv 
för att lösa problemen innan de uppstår för att minska sårbarheten och effekterna så mycket som 
möjligt. Kommunen försöker idag att kartlägga vilka problem och risker som kan uppstå samt hur 
kommunen ska försöka lösa dessa. Kommunen ser även över hur miljöpåverkan ska minskas för att 
på så sätt anpassa samhället och bidra till en bättre miljö, lokalt och globalt.

6. Diskussion
Stockholm kommun står inför stora förändringar och påfrestningar och det kommer att krävas 
mycket arbete innan klimatanpassningsarbetet är slutfört och kommunen har en minimal 
miljöpåverkan. Kommunen har satt upp höga mål och ambitioner för ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Klimatanpassningsarbetet mot en hållbar stadsplanering 
och samhällsutveckling har kommit igång men än krävs mycket arbete innan dessa mål är 
uppfyllda. Kommunen måste dels ta hänsyn till effekterna av en klimatförändring samtidigt som 
hänsyn måste tas till att ta hand om en större befolkning och den ökade miljöpåverkan som kommer 
med befolkningstillväxten. Kommunen måste klara av att ta hand om den större befolkningen 
samtidigt som miljöpåverkan minskar. En av de viktigaste uppgifterna och svårigheterna för 
kommunen kommer även bli att distribuera vatten och avloppstjänster till den större befolkningen 
och fortsätta använda Mälaren som vattentäkt. Detta på grund av att det verkar som att de flesta 
problemen kommer att uppstå inom detta område i form av ändrade vattennivåer, markföroreningar 
samt äldre vatten- och avloppssystem. Om effekterna av en klimatförändring skulle medföra att 
Mälaren inte skulle kunna användas som vattentäkt längre och att distributionen av vatten till 
befolkningen skulle försvåras, skulle det kunna få förödande konsekvenser. Ett av de viktigaste 
arbetena kommer även bli att bygga översvämningsanpassat så färre bostäder, sjukhus och andra 
byggnader ligger i riskzonerna för översvämning. En översvämning som skulle leda till stor 
katastrof för kommunen. På grund av detta måste kommunen arbeta mot att anpassa samhället 
samtidigt som ett arbete mot en växande befolkning ska ske. Kommunen måste klara av att ta hand 
om befolkningen. Det är viktigt att dessa åtgärder inte tar allt för lång tid. Det gäller att komma 
igång så fort som möjligt för att anpassa samhället och minska miljöpåverkan.

Effekterna av en klimatförändring blir allt mer påtagliga och många människor har inte riktigt insett 
allvaret i detta ännu. Vi har blivit vana vid en hög levnadsstandard och detta mönster är inte lätt att 
bryta. Vi har blivit så beroende av tekniska hjälpmedel att vi inte bryr oss om hur vi påverkar miljön 
och de som kommer att få betala priset för detta, är kommande generationer. Stockholm kommun 
har börjat med klimatanpassningsarbetet och har kommit längre än många andra samhällen och 
länder, men än är det långt kvar innan alla mål har nåtts. Det mesta som har gjorts idag är 
utredningar och rapporter och nu är det viktigt att själva klimatanpassningsarbetet kommer igång på 
allvar. Målen och ambitionerna är höga och kunskapen finns. Klimatanpassningsarbetet blir dock 
svårare med en allt större befolkning som måste använda sig av kommunens resurser. Att målen är 
liknande i både det kommande miljöprogrammet, översiktsplanen och visionen visar att kommunen 
är inriktad på vad som anses behövs göras och är eniga i målen. Det tyder på att kommunen vet vad 
som behövs göras. Det viktigt är att dessa mål uppfylls, så att en klimatanpassning och en mindre 
påverkan på miljön genomförs. Att ha höga ambitioner och mål som inte uppnås är till ingen nytta. 
Att kommunen är väldigt öppen för att ta till sig ny teknik och nya utredningar, gör att kommunen 
kan vara ledande i klimatanpassningsarbetet. Forskning och kunskap gynnar lärdomen om 
effekterna av en klimatförändring, klimatanpassning och kan på så sätt minska miljöpåverkan. Att ta 
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till sig nya kunskaper, gynnar även målen mot en ekologisk hållbarhet, en ekonomisk hållbarhet och 
en social hållbarhet samt en proaktiv planering. 

Effekter som kommer att kunna drabba kommunen är många och på de flesta av dessa effekter har 
kommunen strategier och mål för att motverka dessa. Det som inte framgår är hur mycket alla 
klimatanpassningsåtgärder kommer att kosta och vem som ska betala detta. I och med att det är 
svårt att säga exakt vilka effekter som kan komma att drabba kommunen och vilka åtgärder som kan 
komma att behövas göras, är det också svårt att säga hur mycket allting kommer att kosta. Det är 
viktigt att det finns en budget så att pengar kan undsättas till klimatanpassning. 

Det hjälper inte om bara Stockholms kommun minskar sin påverkan på miljön, utan alla länder och 
städer måste göra detta för att arbetet ska ge resultat. Därför är det viktigt att Stockholm kommun är 
med i den globala debatten om klimatförändringar för att informera och hjälpa andra länder med 
detta. En stor chans kan vara nu i juli när Sverige blir ordförande i EU. Då vi kan vara med och 
påverka Sverige, andra länder samt sätta Sverige och Stockholm kommun på kartan. Det är redan 
för sent att anpassa våra samhällen så att ingen klimatförändring sker, så det är viktigt att 
klimatanpassningsarbetet kommer igång på en gång så att vi minskar effekterna så mycket som 
möjligt. Effekterna som kan drabba kommunen kan man inte med säkerhet fastställa, utan alla 
rapporter är gjorda med osäkerhet och detta försvårar klimatanpassningsarbetet, men det är bättre att 
göra någonting nu innan det är försent. Att kommunen år 2050 vill vara helt fossilbränslefri är ett 
stort steg i klimatanpassningsarbetet. Man kan undra hur detta ska gå med alla bilar som finns idag 
och hur pass beroende vi är av dem idag. 

Ett av de största problemen som kommunen kommer att behöva möta är anpassningen mot ett 
förändrat klimat samtidigt som en anpassning för en befolkningstillväxt måste ske. Det är lätt att 
dessa anpassningar motverkar varandra och att en urban tillväxt anses vara viktigare än en 
anpassning mot ett förändrat klimat. En höjd temperatur riskerar att höjas ännu mer, med en större 
befolkning och kommunens befolkning är i riskzonen. En av de viktigaste uppgifterna som 
kommunen kommer att behöva möta är distributionen av vatten och sanitet. Belastningen kommer 
att öka på vatten- och avloppsnäten på grund av en befolkningstillväxt och ett klimat med en högre 
temperatur. Vatten- och avloppsnäten riskerar att slås samtidigt som vattentäkterna riskerar att 
förorenas eller ändras. Vatten är en grundläggande faktor i samhället som kan leda till stora 
katastrofer. Dessa åtgärder är viktiga att säkerställa så att inga stora katastrofer uppstår och för att 
kommunen och samhället ska fungera.

Det är förvånande att Stockholms kommun med sin höga kunskap och teknik, inte har kommit 
längre i klimatanpassningsarbetet. Effekterna av en klimatförändring blir allt tydligare och 
någonting behövs göras redan idag. En prioritering i det kommande miljöprogrammet skulle kunna 
vara att börja med klimatanpassningsarbetet inom fler områden redan idag.

7. Slutsats
I uppsatsen belyses vilka effekter av en klimatförändring som kan komma att drabba Stockholms 
kommun, vilka åtgärder som kommunen kan tvingas till samt vilka prioriteringar som Stockholm 
kommun gör i klimatanpassningsarbetet. Detta för att kunna se hur långt kommunen har kommit i 
arbetet att minska påverkan på miljön samt anpassa samhället till en framtida klimatförändring. För 
att få underlag till studien har sekundära källor, internetbaserade källor, mailkontakt med personer 
och en intervju genomförts och använts.

Vilka är de förväntade effekterna som kan drabba Stockholms kommun?
Effekterna av en klimatförändring som kan drabba kommunen är många. En klimatförändring kan 
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komma att skapa en ökad nederbörd och detta kan leda till översvämningar. Översvämningarna 
kommer även att riskera att dricksvattenförsörjningen slås ut på grund av föroreningar som urlakas 
ur marken och en ökad påfrestning. En ökad nederbörd ökar också risken för ras och skred vilket 
gör att säkring av branter vid bebyggelse och vägar måste ske. En klimatförändring kommer även 
att leda till temperaturförändringar och detta kommer att påverka växt och djurlivet. Vissa arter 
kommer att minska eller försvinna men vegetationssäsongen kommer att bli längre i Sverige vilket 
gör att vi kommer att kunna odla grödor längre. Skördarna kommer att öka i Mälardalen och man 
kommer även att kunna odla nya grödor. För djuren kommer betessäsongen att vara längre och 
vilket är positivt för jordbruken. Hela ekosystemet riskerar därmed att förändras. Många av arterna 
kommer att försvinna på grund av att de inte kommer att klara av att anpassas till det förändrade 
klimatet och våra naturtyper som anses vara ”typiskt svenska” riskerar också att förändras och 
försvinna.

Hur arbetar Stockholms kommun för att motverka de förväntade effekterna?
Det klimatanpassningsarbete som Stockholms kommun arbetar med idag och lägger stor vikt vid är 
kommunikationer, att bra gång- och cykelnät ska finnas, att det ska finnas bra kollektivtrafik nära 
bebyggelsen samt att bilpooler ska upprättas. För att minska energianvändningen byggs även, så 
kallade energieffektiva hus som är täta, väl isolerade och har solskydd för att inte så mycket energi 
ska användas till upphettning och kylning av bostaden. Husen drivs även av förnyelsebar energi 
som solfångare, solceller och vindkraftverk. Markprover tas även i riskzonerna för översvämning 
för att ta reda på vilka markföroreningar som finns och som kan spridas.

Vilka prioriteringar gör Stockholms kommun i sitt klimatanpassningsarbete? 
Prioriteringarna i kommunens klimatanpassningsarbete är att energieffektivisera byggnaderna för att 
minska utsläppen. En annan prioritet är även att informera befolkningen för att på så sätt kunna 
minska utsläppen genom beteendeförändringar. I klimatanpassningsarbetet är Slussen även en 
prioritering eftersom området ligger i riskzonen för översvämning och detta skulle få stora 
konsekvenser för dricksvattnet. Prioriteringarna i det kommande miljöprogrammet är miljöeffektiva 
transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och 
vatten, miljöeffektiv avfallshantering och en sund inomhusmiljö.

Det geografiska problemet som undersökts visar att en växande kommun som Stockholm med sin 
unika natur och naturvärden måste anpassa stadsplaneringen för en större befolkning samtidigt som 
en klimatanpassning måste ske och detta ställer höga krav på kommunens klimatanpassningsarbete. 
Åtgärder som kommunen behöver arbeta med är att naturen och naturvärdena måste skyddas 
samtidig som staden måste växa. Andra åtgärder som kommunen kommer att behöva ordna är att 
många av samhällssystemen måste ses över, repareras och byggas ut, växter och djur måste 
kartläggas för att se vilka som riskerar att försvinna och vilka som kan klara av att anpassas bättre. 
En av de viktigaste uppgifterna och svårigheterna för kommunen kommer bli att distribuera vatten 
och avloppstjänster till den större befolkningen samt att tillgodose behoven av vatten. Detta på 
grund av att det verkar som att de flesta problemen kan komma att uppstå inom detta område. En 
annan viktig uppgift för kommunen blir även att bygga översvämningsanpassat så att färre 
byggnader är i riskzonen för översvämning.

Kommunen har tagit del av många rapporter och utredningar men ännu har inte 
klimatanpassningsarbetet riktigt kommit igång. Kommunen är därmed i dagsläget inte förberedd på 
de konsekvenser som en klimatförändring kan skapa. Kommunens riktlinje att de åtgärder som är 
genomförda ska åstadkomma utsläppsminskningar som är över de ökade utsläppen som en 
befolkningstillväxt kan ge. Förutsättningar för detta är goda i och med kommunens täthet, det goda 
kollektivtrafiksystemet och att fjärrvärmen kan byggas ut ytterligare. Det är en lång bit kvar innan 
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kommunen inte har någon miljöpåverkan och samhället är helt klimatanpassat. 

Alla mål i översiktsplanen finns med i kommunens klimatarbetsstrategi och i det kommande 
miljöprogrammet. Detta tyder på att kommunen är enhetlig i sina mål och har en lång tidsplan för 
dem. De mål som inte specifikt tas upp i miljöprogrammet är de för vision 2030 gällande, 
mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande och medborgarnas Stockholm. Dessa är 
slutgiltiga mål och visioner där miljöprogrammet är ett steg i riktningen mot att dessa visioner ska 
uppfyllas. Stockholms kommun har höga mål för att minska påverkan på miljön och för att anpassa 
kommunen till ett förväntat klimat, men än är inte mycket gjort. Kommunen arbetar allt mer med en 
proaktiv planering där målen för ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet 
finns, men mycket arbete kvarstår innan dessa mål är uppfyllda. Klimatanpassningsarbetet har än så 
länge bara börjat.

Över hela världen blir effekterna av en klimatförändring allt mer synliga och frågan om 
klimatanpassning uppmärksammas mer och mer. Fler människor börjar nu inse allvaret med ett allt 
mer förändrat klimat och att en anpassning av samhällena måste börja. Alla kommer att drabbas av 
effekterna som en klimatförändring kan komma att ge och Stockholm kommun vill därför bidra till 
att förbättra miljön för att föregå med ett gott exempel och vara ett föredöme för andra länder och 
städer. Att leda vägen för andra kan även sätta Stockholm kommun och Sverige på kartan. Att 
hjälpa andra samhällen och länder i klimatanpassningsarbetet kommer även ge fördelar för 
Stockholms kommun i form av mindre påverkan på naturen samt ekonomiska fördelar. Det krävs 
mycket arbete och planering för att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att alla måste 
hjälpa till i klimatanpassningsarbetet för att en förändring ska kunna ske. Om inte alla länder och 
samhällen försöker anpassa sig till ett förändrat klimat, kommer effekterna av en klimatförändring 
att bli allt mer tydliga. 
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