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Förord 
 
 
Ett varmt tack till de intervjupersoner som så generöst har delat med sig av sina 
perspektiv på och erfarenheter av planering, riskhantering och klimatanpassning 
ur ett kommunalt respektive nationellt perspektiv. Ett särskilt tack till Hans-Åke 
Ström och Gerth Roos (Kristianstad) samt Ulf Henriksson (Falun) för tillgång 
till kommunala kartor.  
 
Författaren har den stora glädjen att vara en del av den konstruktiva och härliga 
forskningsmiljön vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings 
universitet, som med ett aldrig sinande kollegialt engagemang och stöd 
navigerar framåt i både mot- och medvind.  
 
Forskningen har finansierats med medel från Mistras klimatforskningsprogram 
Clipore. Resultat från studien presenteras även i artikeln ”Governing Climate 
Change at the Local Arena: Challenges of Risk-Management and Planning in 
Sweden” som publiceras i Local Environments specialnummer ”Cities and 
Climate Change” under hösten 2007. 
 
 
 
 
Sofie Storbjörk 
 
Norrköping 2006-03-01 
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1. Inledning 
 
Internationell klimatforskning och de slutsatser som dras av IPCC m.fl. om 
framtida klimatförändringar klargör behovet av att anpassning behandlas som ett 
viktigt komplement till Kyotoprotokollets fokus på utsläppsreduceringar. 
Oavsett scenario, hur stora åtaganden som görs i Kyotoprocessen och hur stora 
reduceringar i utsläpp av växthusgaser som faktiskt sker så väntas förändringar i 
vårt framtida klimat.1 Inom den internationella klimatforskningen kan följakt-
ligen noteras ett ökande antal artiklar om klimatanpassning och samhällets 
kapacitet att möta klimatförändringar, trots att forskningen fortfarande tydligt 
domineras av ett fokus på analyser av klimateffekter och, gällande klimat-
politiken, utsläppsreduceringar.2 Anpassningskapacitet handlar specifikt om hur 
länder, regioner, kommuner osv. är rustade att hantera klimatförändringens 
konsekvenser, dvs. deras möjlighet att svara på förändringar och initiera 
åtgärder. Enligt IPCC definieras anpassningskapacitet som: 
 

…the ability of a system to adjust to climate change (including 
climate variability and extremes) to moderate potential damages, to 
take advantage of opportunities, or to cope with the consequences.3

 
Det handlar således om hur samhället bemöter eller svarar mot väntade klimat-
förändringar. Denna kapacitet bedöms ofta vara beroende av faktorer såsom 
ekonomiska resurser, teknologisk utveckling, organisatoriska/institutionella 
möjligheter, utbildning och kunskap, erfarenhet osv.4 Anpassning kan vidare 
vara av olika slag. Smithers och Smith har i linje med detta föreslagit ett antal 
distinktioner mellan olika anpassningsstrategier och aktiviteter, kopplat till: 1. 
avsikt (oavsett eller resultat av avsiktliga beslut), 2. styrning (privat eller 
offentligt, direkt eller indirekt statligt inflytande), 3. skala (lokal, 
sektorsorienterat eller nationellt, individer som beslutsfattare eller kollektiva 
processer), 4. timing hos responsen (före, under eller efter en händelse), 5. 
tidsperspektiv (kortsiktig/ akut eller permanent/ långsiktig), 6. form (teknolo-
gisk/ ingenjörsmässig eller beteendeorienterad/ institutionell) och, slutligen, 7. 
effekt (att underhålla ett system eller möjliggöra en transformation till ett nytt 
tillstånd).5 På FN-arenan har behovet av att erkänna klimatanpassning som en 
viktig policyfråga varit en stor angelägenhet för utvecklingsländerna6 även om 
klimatanpassning idag ses som en viktig angelägenhet i mer generell mening. 
Inom begreppet klimatanpassning ryms vidare såväl anpassning till samtida 
                                                 
1 IPCC 2007, p 20. Jfr IPCC 2001, Pielke 2003, s 16f och Pielke 1998, s 159. 
2 Simonsson-Forsberg, Hjerpe och Foltescu (kommande). 
3 IPCC 2001, Burton et al 2002, s 146.  
4 Fenech et al 2004, s 5ff. 
5 Smithers och Smith 1997, s 139ff, Dang et al 2003, s 83. 
6 Linnér och Jacob 2005, Burton 2004, Dayton-Johnson 2004. 
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klimatvariationer som till framtida klimatförändringar. Kunskap om hur 
klimatrelaterade risker hanteras idag och de utmaningar som finns för en sådan 
hantering ses ofta som ett nödvändigt första steg för att möjliggöra en mer 
generell klimatanpassning. Att lärdomar från riskhantering av samtida 
extremhändelser är viktig för samhällets framtida anpassningskapacitet lyfts 
även fram i den senaste IPCC-rapporten som en ny slutsats med mycket hög 
konfidens.7

 
Samtida erfarenheter av de samhälleliga konsekvenser som extrema väder-
händelser såsom torka, översvämningar, stormar osv. för med sig visar klara 
begränsningar i beredskap och riskhantering i olika delar av världen. I praktiken 
handlar anpassning exempelvis om att skapa möjligheter att integrera hänsyn till 
samtida klimatvariationer och framtida klimatförändringar i samhälleliga verk-
samheter, investeringar och beslut på olika nivåer.8 En dylik integrering krävs 
såväl när det gäller befintliga samhällsstrukturer som strukturer under utveckling 
vilket medför att klimatanpassning behöver hanteras inom ramen för samhälls-
planering och samhällets riskhantering. Antaganden görs inte sällan om att 
anpassning är en huvudsakligen underifrånstyrd process, där regionala och 
lokala förhållanden snarare än beslut ovanifrån styr vad som görs.9 Vidare finns 
antaganden om att anpassning sker som en kollektiv process av att definiera vad 
som utgör acceptabla risker i samhället.10 Dessa utgångspunkter problematiseras 
bland annat av föreliggande studie. Vanligtvis antas vidare att länder som 
Sverige och övriga Norden har jämförelsevis goda möjligheter att anpassa sig 
till och möta väntade förändringar. Tidigare studier i en nordisk kontext visar 
dock tydligt ett antal institutionella barriärer och utmaningar för anpassning till 
samtida klimatvariationer. Naess et al betonar exempelvis utifrån en norsk studie 
hur frågan om centralisering vs. decentralisering av ansvar, lokala makt-
strukturer, personligt snarare än institutionellt och organisatoriskt lärande osv. 
försvårar klimatanpassning på lokal nivå.11 En viktig slutsats är att det finns ett 
generellt behov av att analysera villkor för klimatanpassning i olika delar av 
världen och i olika nationella, regionala och lokala sammanhang.  
 
I Sverige har frågan om samhällets sårbarhet inför väderhändelser hamnat mer 
på den nationella dagordningen sedan stormen Gudrun i januari 2005. Den 
svenska regeringen har till exempel nyligen tillsatt en sårbarhetsutredning med 
syfte att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för väntade klimatföränd-
ringar och dess regionala och lokala konsekvenser. I uppdraget ingår även att 
föreslå åtgärder som minskar samhällets sårbarhet.12 Ett visst tidigare kart-
                                                 
7 IPCC 2007, 10. Jfr Burton 1997, s 190, Brooks 2003, s 10, UNDP 2004. 
8 Burton 2004, UNDP 2004. 
9 Rayner 2000, s 285. 
10 Estrela et al 2001, s 35. 
11 Naess et al 2005. 
12 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Dir. 2005:80. 
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läggningsarbete har genomförts av SMHI genom en enkätstudie riktad till ett 
antal myndigheter, branschorganisationer, företag och forskningsfinansiärer.13 
Initiala studier om samhällsvetenskapliga aspekter av klimatanpassning har 
förutom detta projekt – som genomförts vid Centrum för klimatpolitisk 
forskning, Linköpings Universitet – även genomförts av Ylva Uggla och Rolf 
Lidskog vid Människa, teknik, miljö och Centrum för stadsmiljöforskning, 
Örebro Universitet.14 Den studie vars resultat redovisas här tar sitt avstamp i 
behovet att studera samtida erfarenheter och strategier för att arbeta med 
klimatanpassning med ett uttryckligt fokus på betydelsen av implementering och 
beroende av policy kontext. Frågor om organisatoriska/ institutionella villkor 
och vad som begränsar respektive möjliggör klimatanpassning – exempelvis hur, 
när, varför och under vilka förhållanden klimatanpassning äger rum, vilken och 
vems kunskap används, vilken roll osäkerheter spelar osv. – lyfts särskilt fram. 
Ett klargörande av roller och interaktion mellan olika aktörer och perspektiv, 
institutionella förhållanden, kunskapsbehov osv. – planeringens ”black-box” – 
bedöms således vara angeläget för att komma till rätta med samhällets 
riskhantering av samtida klimatvariationer och i förlängningen framtida 
klimatförändringar. Härmed möjliggörs även en bättre förståelse för vad som 
främjar respektive begränsar samhällets anpassningskapacitet.15  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att analysera den samtida dagordningen för 
klimatanpassning i Sverige på nationell och lokal nivå med fokus på beredskap, 
roller, prioriteringar, kunskap och villkor för implementering av klimathänsyn. 
Empiriskt ligger fokus på nationella myndigheter som ansvarar för klimatfrågor, 
fysisk planering och riskhantering samt två lokala fallstudier i kommuner som 
har varit utsatta för återkommande höga flöden och översvämningar och som 
valt olika strategier för att bemöta dessa risker. Studien är explorativ till sin 
karaktär och har som huvudsakligt mål att få en överblick över hur centrala 
aktörer på nationell och lokal nivå ser på, förhåller sig till och hanterar frågan 
om risker kopplat till samtida klimatvariationer och – i förlängningen – framtida 
klimatförändringar. Specifika frågeställningar som väglett studien rör: 
 

• Vilken betydelse spelar klimat- och väderrelaterade risker/sårbarheter och 
på vilket sätt samt genom vilka processer hanteras dessa frågor idag: 
vilken beredskap och vilka anpassningsstrategier kan urskiljas? 

                                                 
13 Rummukainen et al 2005. 
14 Även om projekten formulerats helt fristående från varandra har en koordinering gjorts vid valet av lokala fall 
för att undvika överlappningar och också möjliggöra jämförelser studierna emellan. 
15 Smithers and Smith 1997, s 129, Stehr 2004, s 10ff, Burton et al 2002, s 153, Yohe and Dowlatabadi 1999, s 
320, Adger et al 2002, Adger 2001, s 13. 
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• Hur fördelas roller och ansvar samt vilken interaktion och samverkan 
förekommer mellan olika aktörer? 

• På vilket sätt sammankopplas riskhanteringen till en vidare klimatpolitisk 
dagordning och till andra mål/prioriteringar? 

• Vilken roll spelar kunskap, expertbedömningar och osäkerheter för 
möjligheten till klimatanpassning?  

• Vilka drivkrafter, villkor och utmaningar för klimatanpassning kan 
identifieras? 

 
Dessa frågeställningar belyses empiriskt genom ett antal intervjuer och 
dokumentanalyser. 
 
 
1.2 Metod 
 
Studien är explorativ till sin grund och bygger på kvalitativ forskningsmetodik 
genom huvudsakligen individuella och seminstrukturerade forskningsintervjuer. 
Att arbeta med halvstrukturerade intervjuer med en s.k. kumulativ frågeguide – 
där nya frågor kommer till successivt och nya insikter tas tillvara – bestående av 
öppna frågor lämnar större friheter åt intervjupersonerna att ge sin bild av ett 
givet problem och att ta upp egna angelägenheter som ett komplement till 
intervjuarens forskningsfrågor. Det går samtidigt inte att bortse från att 
intervjupersonernas utsagor utgör svar på den specifika situation och relation 
som etableras mellan intervjuare och intervjuperson under samtalets gång.16 
Specifika intervjufrågor sändes inte i sin helhet till intervjupersonerna innan 
utan istället sändes en lista på ett antal frågeområden för att ge exempel på vad 
jag som forskare ville att samtalet skulle handla om. I utskicket betonades vidare 
att frågeområdena inte skulle vara allena styrande för samtalets utformning. 
Under intervjun var ambitionen att vara lyhörd för olika perspektiv och 
reaktioner samt att följa upp trådar genom följdfrågor och andra uppmaningar. 
Totalt genomfördes 16 intervjuer som varade mellan 1 och 1 ½ timme, 7 på 
nationell nivå, 5 i Kristianstad och 4 i Falun. Av sammanlagt 16 intervjuer var 3 
av de intervjuade kvinnor och 13 män. 
 
Nationella myndigheter spelar en central roll i svensk klimatpolitik och för 
hantering av väder- och klimatrelaterade risker i samhället. Intervjuer har 
följaktligen genomförts med representanter för myndigheter som ansvarar för 
klimatfrågor, fysisk planering och riskhantering, i bokstavsordning Boverket 
(The National Board of Housing, Building and Planning), Krisberedskaps-
myndigheten (The Swedish Emergency Management Agency), Naturvårds-
verket (The Swedish Environmental Protection Agency), Räddningsverket (The 

                                                 
16 Kvale 1997, Briggs 1987, Mishler 1987. 
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Swedish Rescue Services Agency), SGI (The Swedish Geotechnical Institute) 
och SMHI (The Swedish Meteorological and Hydrological Institute). Detta är 
myndigheter som i nationella sammanhang tagit åtminstone vissa initiativ 
alternativt har en utpekad roll i delar av frågorna som behandlas här. Urval av 
myndighetsrepresentanter har gjorts via en initial internetsökning och efter-
följande e-post där syftet med studien och den speciella problematik som avser 
att behandlas presenterats. Vid denna kontakt har frågor ställts gällande vem 
som bör intervjuas från myndighetens sida. Även om det ofta funnits en önskan 
att kunna prata med flera myndighetsrepresentanter vid samma myndighet för att 
få ytterligare bredd, har urvalet utifrån de inledande kontakterna varit tämligen 
givet. 
 
Anpassningsfrågor riktar samtidigt ett tydligt fokus mot en lokal kontext17, där 
kommunen utgör en central aktör för implementering av klimatpolitik och 
förebyggande riskhantering genom sitt utpekade ansvar för såväl fysisk 
planering som kommunala risk- och säkerhetsfrågor. För att belysa klimat-
anpassningens lokala dimensioner har två specifika fallstudier relaterade till 
översvämningar genomförts, en i vardera Falun och Kristianstad. Förändrade 
nederbördsförhållanden och höga vattenflöden utgör exempel på specifika hot 
och risker som påverkar samhällets sårbarhet såväl för samtida klimatvariationer 
som för framtida klimatförändringar. Översvämningar har utpekats som den ur 
ett europeiskt perspektiv mest problematiska av naturkatastrofer.18 De två fall 
som här studerats uppvisar både likheter och olikheter i förutsättningar. Båda 
kommuner har en lång historik i att vara utsatta för höga flöden och över-
svämningar där vattnet i olika utsträckning dikterat villkor för stads-
utvecklingen.  
 
Kristianstads översvämningsproblematik och problemen med befintliga invall-
ningar har för närvarande resulterat i ett storskaligt åtgärdsarbete, i huvudsak 
inriktade på tekniska åtgärder kombinerat med principer om planerade över-
svämningar. Fokus ligger primärt på att hantera risker kopplade till befintlig 
bebyggelse men också möjliggöra eventuellt nya bostadsområden. Åtgärdernas 
beroende av statsbidrag gör att detta är en process som inbegriper en tydlig 
interaktion mellan nationella myndigheter och lokala aktörer. Falun har likaledes 
lång historik med återkommande översvämningar kopplade till vattenflöden i 
Dalälven, Faluån och Svärdsjövattendraget, varav det senare utgör underlag för 
denna studie. Det kommunala riskhanteringsarbetet har styrts upp under senare 
år och hanteringen vid Svärdsjövattendraget bygger på en utpräglat lokal process 
som har initierats under senare år, där planen är att framgent söka statsbidrag.19 

                                                 
17 Kousky och Schneider 2003, Elander et al 2003, Lorentzoni et al 2000, s 57, UNDP 2004. 
18 Estrela et al 2001, p 18ff och 26. SGI handlingsplan. 
19 Riskhanteringen för Dalälvsproblematiken är starkt beroende av den s.k. Dalälvsgruppen, ledd av länsstyrelsen 
och för vilken vattenregleringsföretagen och samverkan med andra kommuner spelar en betydande roll.  
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Planeringen är fokuserad på att skydda det befintliga samt möjliggöra sunda 
överväganden i samband med ny bebyggelse där det också finns ett tydligare 
exploateringstryck än i Kristianstad. Att möjliggöra planerade översvämningar 
och satsa på temporära invallningar utgör kommunens huvudstrategi. I båda 
fallen har specifika intervjupersoner identifierats via en initial internetsökning 
och efterföljande e-post till relevanta enheter i vilka syftet med studien och den 
speciella problematik som avser att behandlas presenterats, kombinerat med en 
förfrågan om namn på relevanta personer att kontakta för en intervjuförfrågan. I 
båda fallen har intervjuer gjorts med tjänstemän som har ett utpekat ansvar för 
klimatfrågor, fysisk planering, riskhantering och åtgärdsarbete kopplat till det 
senare. 
 
Utgångspunkten är att vi kan dra vissa initiala lärdomar om villkor för 
klimatanpassning utifrån dessa två fall. Det är dock viktigt att notera att urvalet 
bygger på kommuner som tvingats hantera översvämningsrisker i sin vardag och 
därmed inte nödvändigtvis kan ses som ”genomsnittskommunen”, om någon 
sådan skulle kunna identifieras. Studiens explorativa karaktär får vidare 
konsekvensen att intervjuerna spänner över en mängd olika frågeställningar. De 
nationella intervjuerna har behandlat frågeteman som 1. klimatfrågornas 
betydelse och innebörd, 2. ansvar och samverkan, 3. sårbarhet och anpassnings-
åtgärder, 4. kunskapsproduktion och osäkerheternas betydelse samt. 5. 
utmaningar. De kommunala intervjuerna har behandlat frågeteman som 1. 
klimatrisker och sårbarhet, 2. ansvar, beredskap och åtgärder, 3. kunskaps-
underlag: säkerhet och osäkerhet, 4. klimatförändringarnas betydelse, 5. 
utmaningar. Det har inte funnits möjlighet att följa upp nya trådar som 
aktualiserats under arbetets gång genom uppföljningsintervjuer. Exempelvis 
hade det i Falun varit angeläget att fördjupa analysen av Dalälvsproblematiken 
med ett särskilt fokus på kommunens interaktion med länsstyrelsen, vatten-
regleringsföretagens roll och kommunal risksamverkan. Vidare berörs endast 
översvämningar som problem och fallstudierna rör enbart två av landets 
kommuner. Det hade exempelvis varit angeläget att utgå från risker såsom 
stranderosion, ras- och skred, samt att fokusera på kommuner som inte i lika stor 
utsträckning varit utsatta. Studier av kommuner som veterligen försöka upp-
skatta effekterna av framtida klimatförändringar och därefter har infört utökade 
skyddszoner i riktlinjerna för fysisk planering hade också varit värdefulla att 
studera. Den parallellt pågående studien vid Örebro Universitet som likaledes 
varit inriktad på lokal hantering av klimatrisker och klimatanpassning ger dock 
möjlighet till viss extern validering och analytisk generalisering av resultaten.  
 
Bearbetningen av nationella och lokala intervjuer byggde på att samtalen 
bandades, transkriberades i sin helhet samt därefter analyserades stegvis. 
Analytiskt gjordes först en grov bearbetning av transkriptionsmaterialet som 
efter ett antal genomläsningar kodades efter olika teman som dök upp under 

9 



   

samtalen, för att tillåta såväl meningskoncentrering som meningskategorisering. 
Temana var relaterade till de frågeställningar som är centrala för studien samti-
digt som det fanns en öppenhet för nya aspekter och infallsvinklar som föreföll 
angelägna ur intervjupersonernas perspektiv. De olika kodade intervjuerna har 
därefter ställts i relation till varandra och bearbetats under ett antal rubriker som 
motsvarar rapportens upplägg. I denna analysprocess sker naturligt nog en 
successiv reducering och urval av data som behandlas. Ambitionen har varit att 
lyfta fram såväl generella drag (där intervjusvaren överensstämmer) och särdrag 
genom att använda citat och referat för att belysa olika förhållningssätt och 
perspektiv. Att merparten av det empiriska materialet utgörs av intervjuutsagor 
präglar givetvis analys och resultat. De slutsatser som dras baseras således 
huvudsakligen på intervjupersonernas utsagor, där deras erfarenheter, tolk-
ningar, synsätt, uppfattningar osv. i frågor om sårbarhet, risker och klimat-
anpassningens drivkrafter, villkor och utmaningar i Sverige lyfts fram. Analy-
serna av intervjusvar har i vissa avseenden kompletterats med analyser av 
dokument som samlats in vid intervjuerna. Dock har ingen systematisk 
genomgång av kommunala arkiv och dokument genomförts. För flera av de 
frågor som ställs inom ramen för studien finns heller inte skriftlig 
dokumentation tillgänglig som skulle möjliggöra ett kompletterande av 
intervjusvaren.  
 
I analysen har intervjuerna till viss del avidentifierats. Jag har valt att inte ange 
namn på de intervjupersoner som står bakom olika citat utan istället att i vissa 
fall lämna mer allmänna upplysningar kring olika utsagor, exempelvis om 
yttrandet görs av en representant för en nationell myndighet eller en lokal 
tjänsteman från kommunen. I fotnoterna hänvisar jag i dessa fall till de 
respektive intervjupersonerna genom en siffra (intervju 1, 2 osv.) för att undvika 
identifiering. I de fall jag särskilt anger att det är en representant för en specifik 
myndighet eller enhet på kommunen – där en sådan hemvist bedöms vara av 
betydelse för ett visst citat eller referat – figurerar inte de anonyma siffrorna i 
fotnoten, för att undvika identifiering i övriga delar av rapporten. 
 
 
1.3 Rapportens upplägg 
 
Efter detta inledande avsnitt är rapportens empiriska delar uppdelat i två avsnitt 
där det första utgör en analys av intervjuerna med nationella myndigheter och 
det andra en analys av vad som framkommit vid de två lokala fallstudierna vilka 
behandlas separat. Rapporten avslutas med att resultat från de två empiriska 
avsnitten knyts samman och också relateras till tidigare forskning på området. 
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2. Nationella myndigheter 
 
Nationella myndigheter spelar en central roll i svensk klimatpolitik och för 
hantering av väder- och klimatrelaterade risker i samhället. Resultat från de 
genomförda intervjuerna med representanter för sex myndigheter med ett 
särskilt ansvar för klimatfrågor, riskhantering och fysisk planering presenteras 
här under följande övergripande teman: 1. roller och ansvar, 2. sårbarhet inför 
väder och klimatförändringar samt 3. anpassningsåtgärder: villkor, drivkrafter 
och utmaningar. I fokus för analysen står myndighetsrepresentanternas 
tolkningar, synsätt, perspektiv och erfarenheter av ovanstående teman. Det första 
temat blir mer av myndighetsspecifika redovisningar för att tydliggöra de 
respektive myndigheternas uppdrag och ansvar samt i vilken mån frågan om 
anpassning till framtida klimatförändringar hamnat på den egna agendan än de 
senare där det centrala har varit att lyfta fram tolkningar, synsätt och perspektiv 
på frågorna om sårbarhet samt viktiga villkor, drivkrafter och utmaningar för att 
få till stånd en klimatanpassning i Sverige. 
 
 
2.1 Roller och ansvar 
 
Boverket är den nationella myndigheten för boende, byggande, stadsutveckling 
och samhällsutveckling. Mycket av det praktiska ansvaret för ovanstående 
frågor ligger dock på landets kommuner. I Plan- och bygglagen (PBL) anges att 
kommunerna i sina översiktsplaner ska redovisa:  
 

de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden.20  

 
Översvämningar, ras och skred är exempel på risker som den fysiska 
planeringen ska ta hänsyn till. Att avgöra lämpligheten hos en specifik lokalise-
ring är genom det kommunala planmonopolet en kommunal uppgift samtidigt 
som länsstyrelserna utövar tillsyn över den kommunala planeringen.21 
Länsstyrelsen har även till uppgift att tillhandahålla underlag och råd kring 
miljö- och riskfaktorer. Länsstyrelsen har dessutom rätt att ingripa och pröva 
kommunala planbeslut om bebyggelsens skydd mot olyckor inte tillgodoses.22 
Boverket som myndighet har i sitt konkreta arbete inte någon nära kontakt med 
kommunerna och lämnar heller inte synpunkter i specifika planärenden. Enligt 
vår informant är det dock önskvärt att hänsyn till framtida klimatförändringar tas 
inom ramen för den fysiska planeringen och dessa frågor förtjänar mer 
uppmärksamhet än de hittills har fått hos myndigheten. Boverkets ansvar skulle 
                                                 
20 4 kap. 1 § första stycket PBL. 
21 1 kap. 7 § PBL samt 1 kap. 8 § PBL. 
22 4 kap. 4 § PBL. 
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härvidlag kunna ligga i att uppmärksamma regeringen och att se till att frågorna 
kommer in i planeringen och beaktas vid samhällsbyggnad av olika slag samt att 
ta fram metoder och vägledning för detta. Idag finns dock inte några sådana 
initiativ, strategier eller rekommendationer utpekade när det gäller klimatfrågor i 
översiktsplaneringen. Av intervjun framgår vidare att Boverket tidigare produce-
rat ett antal rapporter om riskhantering kopplat till fysisk planering23 men att 
myndigheten under de senaste åren har tappat kompetens om just riskhantering 
på grund av minskade personalresurser. Myndigheten har även deklarerat att 
riskfrågor har en jämförelsevis låg prioritet på den egna agendan. Tillsammans 
med Räddningsverket har möjligheten att föreskriva säkerhetshöjande åtgärder i 
detaljplaner kartlagts som ett instrument för att stärka riskhänsynen. Trots att 
riskfrågor kopplat till klimat tycks ha en ganska ringa prioritet hos myndigheten 
idag är samtidigt bilden att frågan om riskhantering relaterat till översvämningar 
aktualiseras med jämna mellanrum, senast i och med ett regeringsuppdrag 2002 
att kartlägga hur risker hanteras inom den kommunala översiktsplaneringen där 
kartläggningen bl.a. visade att översvämningsrisker tenderar att få en styv-
moderlig behandling i flertalet översiktsplaner.24 Sammantaget kan sägas att 
arbetet med riskhantering hos Boverket idag bedrivs mer genom att represen-
tanter för Boverket bevakar frågor om översvämningar, ras, skred och strand-
erosion. Frågorna lyfts dock inte i Boverkets regleringsbrev och myndigheten 
skapar heller inte aktivt något eget handlingsutrymme på området. 
 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har till uppgift att vara sektorsövergripande 
för krishanteringsfrågor och samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen 
i det svenska samhället. Som uppgift ingår för myndigheten att 1. fördela pengar 
i planeringssystemet inom ramen för sex samverkansområden25, 2. ge olika 
typer av direktstöd till länsstyrelser och kommuner i form av expertråd, 
utbildningar och tekniskt stöd, och 3. stödja kunskapsuppbyggnad genom 
forskning och omvärldsanalys. Inom ramen för arbetet har bl.a. ett antal 
rapporter kring risk- och sårbarhetsanalyser publicerats.26 Den kontinuerliga 
omvärldsanalysen lyfter fram hot och risker av relevans för krisberedskapen i 
Sverige i syfte att minska samhällets sårbarhet. I avsnittet extrema natur- och 
väderhändelser diskuteras stormar, snöoväder, översvämningar och deras tänk-
bara konsekvenser för samhället, där samverkan och samordning av personliga 
och materiella resurser exempelvis lyfts fram som centrala förutsättningar för en 
fungerande krishantering.27 I rapporten från 2004 nämns inte framtida 
klimatförändringar men arbetet med hot- och riskrapport 2005 har enligt vår 
informant aktualiserat frågan att i avsnittet om extrema natur- och väder-
                                                 
23 Boverket 1990, 2000 och 2001. 
24 Boverket 2002. 
25 1. Teknisk infrastruktur, 2. Transporter, 3. Spridning av farliga ämnen, 4. Ekonomisk säkerhet, 5. Områdesvis 
samordning, samverkan och information samt 6. Skydd, undsättning och vård. 
26 KBM 2003a, 2003b, Hallin et al 2004, Abrahamsson 2005, Enander et al 2004, Laksjö et al 2004. 
27 KBM 2004.  
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händelser även inkludera kopplingen till framtida klimatförändringar. Enligt vår 
informant är klimatfrågan ny för myndigheten och har lyfts in det senaste 
halvåret. Det är samtidigt inte klimatförändringen som isolerat fenomen med 
utsläpp av växthusgaser och förhöjd medeltemperatur som bedöms vara en fråga 
för KBM, däremot blir just följdeffekter i termer av mer frekvent och mer 
omfattande extremväder som klimatförändringarna väntas leda till relevanta som 
”en fråga man i framtiden kommer att behöva förhålla sig till”. Trots att frågan 
om anpassning till framtida klimatförändringar bedöms vara viktig att förhålla 
sig till ur ett krisberedskapsperspektiv är detta, enligt vad som framkommit 
under intervjun, inte en särskilt utpekad strategisk fråga för myndigheten idag.  
 
Naturvårdsverket är ansvarig klimatmyndighet enligt miljömålet “Begränsad 
klimatpåverkan” och ansvarar för den svenska nationalrapporten om klimat-
förändringar till IPCC. Sedan 2002 administrerar Naturvårdsverket klimat-
investeringsprogrammen som är inriktade på att minska utsläppen av växt-
husgaser och där landets kommuner kan söka medel för projekt. Sammantaget 
fördelades nästan 800 MSEK i bidrag 2003 och 2004.28 Mellan 2002 och 2003 
var verket även ansvarig för att informera om klimatfrågor genom den s.k. 
klimatkampanjen med en sammantagen budget på 60 MSEK.29 Klimat-
förändringar är idag ett av tre prioriterade områden för verket att arbeta med, 
varav de två övriga är havsmiljö samt människa och natur. Effekter av klimat-
förändringar och sårbarheter för ekologiska och tekniska system har utvärderats 
inom ramen för arbetet med de svenska nationalrapporterna till FN:s klimat-
konvention samt inom ramen för framtidsstudien ”Sverige 2021”.30 Av de två 
intervjuer som genomförts med representanter för Naturvårdsverket framgår 
samtidigt att frågan om klimatanpassning är relativt ny för myndigheten som 
idag inte har ett utpekat ansvar för klimatanpassning. Naturvårdsverket ser sig 
dock själv, enligt intervjuerna, som en viktig aktör eller nod i ett första steg när 
det gäller att initiera samverkan och samarbete bland berörda myndigheter i 
samhället. Risken att alla myndigheter avvaktar och väntar sig att någon annan 
ska ta första steget i den typen av tvärsektoriella frågor bedöms annars vara stor. 
Med tanke på frågornas karaktär kan klimatanpassning dock aldrig vara en enda 
myndighets ansvar, menar informanterna. För Naturvårdsverkets del aktualiserar 
klimatanpassning framför allt frågor om klimatförändringarnas konsekvenser för 
naturmiljön, biologisk mångfald, vatten, föroreningar relaterade till översväm-
ningar, urlakning av miljögifter i industrier etc. Den f.d. chefen för Natur-
vårdsverkets klimatenhet är idag huvudsekreterare för regeringens offentliga 
utredning om effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för 
dessa kan minska.31 Naturvårdsverket har vidare initierat studier om klimat-
                                                 
28 Naturvårdsverket 2004a. 
29 Naturvårdsverket 2004b. 
30 Miljödepartementet Ds 1994:121, Naturvårdsverket 1995, Miljödepartementet Ds 1997:26, Naturvårdsverket 
2001, Miljödepartementet Ds 2001:71 
31 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Dir. 2005:80. 
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anpassning, bl.a. genom en enkätstudie som SMHI genomfört (se nedan), en 
kartläggning om svensk forskning kring sårbarhet och anpassning utförd av 
Inregia samt genom utlysningen av medel för ett forskningsprogram om 
sårbarhet och anpassning.32

 
Statens Geotekniska Institut (SGI) är statens expertorgan på geoteknik och har 
ett samlat ansvar för uppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap vilket 
betyder att man bl.a. ska tillhandahålla geoteknisk rådgivning till statliga 
myndigheter. Särskilt utpekat är risker för ras och skred. Enligt vad som fram-
kommer i intervjun ingår i uppgifterna även övervakning av Västra Götaland 
och Göta älv vilket bland annat innebär att granska byggnader och bygglov, 
rådgivning till länsstyrelser och kommuner i planeringsfrågor, att bistå Rädd-
ningsverkets arbete med förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kartering av 
stabilitetsförhållanden, akut utryckningsberedskap i samband med naturkata-
strofer samt kunskapsförmedling. Myndigheten har således tydliga kontaktytor 
utåt i samhället och direkt in i planprocesser. Forskning bedrivs vidare kring 
riskanalyser och beslutsstöd. SGI har de senaste åren kommit att spela en roll 
när det gäller identifiering av geotekniska konsekvenser av klimatförändringar 
och framtida kunskapsbehov, varav det mest aktuella arbetet är ett regerings-
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förutsäga och förhindra naturkata-
strofer i ett förändrat klimat, beroende på förändrade nederbördsförhållanden.33 
Geotekniska frågor som särskilt utpekas i detta avseende rör inverkan på slänt-
stabilitet, inverkan på erosion och översvämningar samt inverkan på föro-
reningsspridning från deponier, industriområden och vägvatten. Myndigheten 
ser det härmed som betydelsefullt att vi i samhället förbereder oss för att möta 
klimatförändringarnas effekter, vilket även påtalats i samband med regerings-
uppdraget att kartlägga erfarenheter av översvämningar i Sverige sommaren 
2004. SGI påpekar här framför allt två strategier, dels att öka ansträngningarna 
för att bättre skydda befintliga byggnader och infrastruktur, dels att ny 
bebyggelse och infrastruktur planeras på ett säkert sätt.34

 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har ett utpekat 
ansvar att informera samhället om meteorologiska och hydrologiska för-
hållanden vilket exempelvis betyder att man följer utvecklingen i landets vatten-
drag baserat på väderprognoser och hydrologisk modellering, varnar när 
bestämda varningskriterier uppnås samt tillhandahåller planerings- och besluts-
underlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten har tidigare 
genomfört översvämningskarteringar på uppdrag av Räddningsverket. SMHI:s 
ansvar för väder och vatten betyder att man, som vår informant uttryckte saken, 
inte kan “ducka” för klimatfrågorna. Sedan 1992 har SMHI därmed medvetet 
                                                 
32 Rummukainen et al 2005, Inregia 2005. 
33 Bengt Rydell et al 2001, SGI 2003, SGI 2005. 
34 SGI 2004. 
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tagit sig en roll när det gäller klimatforskning med det tidigare SWECLIM-
projektet om regional modellering av klimatscenarier för Nordeuropa liksom 
den fortsatta forskningen vid Rossby Centre. Tidigare studier byggde på 10-30 
års simulering av dagens klimat som referens och scenariosimuleringar av 
klimatet 2100. Idag möjliggörs simuleringar av klimatets utveckling från idag 
till 2100 vilket innebär en möjlighet att uppskatta gradvisa förändringar. 
Successivt har man vid myndigheten även blivit mer intresserad av tillämp-
ningar, konsekvenser och anpassning och i SMHI:s regleringsbrev sägs idag 
explicit att myndigheten har till uppgift att informera samhället om klimat-
förändringens effekter. SMHI har idag enligt egen utsago ett nära samarbete 
kring klimatfrågor med kraftindustrin kring dammsäkerhet, försäkrings-
branschen och vissa kommuner. Efterfrågan på kunskapsunderlag i samhället 
bedöms vara stort. I intervjun beskrivs SMHI:s roll att vara en naturvetenskaplig 
rådgivare som levererar underlag och kunskap om regionala klimatscenarier till 
olika samhälleliga aktörer utan att ge specifika handlingsrekommendationer eller 
fatta beslut. Det är en distinktion som betonas noga. Under hösten 2004 fick 
SMHI ett uppdrag av Naturvårdsverket att översiktligt kartlägga pågående 
arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsbehov och anpassningsåtgärder i 
Sverige genom en enkätstudie riktad till ett antal myndigheter, bransch-
organisationer, företag och forskningsfinansiärer.35  
 
Räddningsverket (SRV) har haft ett utpekat ansvar för att förebygga natur-
olyckor sedan Tuvekatastrofen 1977 och är idag central förvaltningsmyndighet 
för frågor om olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt Lagen om skydd 
mot olyckor.36 Fokus ligger på att skapa ett säkrare samhälle med förbättrad 
beredskap vid störningar. Konkret betyder detta att förse landets kommuner med 
översiktlig stabilitetskartering och översiktlig översvämningskartering, att 
administrera statsbidrag för förebyggande åtgärder m.m. mot jordskred, över-
svämningar och erosion osv. i byggda miljöer, att bevaka riskutvecklingen inom 
myndighetens verksamhetsområde och verka för att åtgärder vidtas för befolk-
ningens skydd och förebyggande av olyckor. Häri ingår även råd och vägledning 
till kommuner och länsstyrelser i arbetet med riskhantering.37 I arbetet ingår 
även ett observatörsuppdrag vilket betyder att Räddningsverkets personal 
skickas till olika platser i Sverige och världen för att samla erfarenheter om 
naturolyckor. Aktuellt för myndigheten i det avseendet är etablerandet av en 
databas för erfarenhetsåterföring av naturkatastrofer vilken dokumenterar vilka 
katastrofer som har inträffat, hur de hanterades, kostnader osv. Räddningsverket 
deltar även aktivt i internationellt samarbete inom räddningstjänstområdet kring 
humanitära insatser vid katastrofer samt kring EU:s samordnande aktiviteter. En 
representant för myndigheten beskriver det som att Räddningsverket ”är upp-
                                                 
35 Rummukainen et al 2005. 
36 Lagen om skydd mot olyckor 2003:778. 
37 Räddningsverket 2000, 2002 och 2004. 

15 



   

märksamma” på klimatfrågorna. För Räddningsverkets del är det angeläget att 
veta vad klimatförändringen får för konsekvenser när det gäller översvämningar, 
ras och skred och samhällets beredskap. Även om verket enligt intervjun menar 
att klimatproblematiken generellt måste börja hanteras tydligare så utgår det 
planeringsunderlag man från myndigheten idag hanterar och förmedlar från 
dagens klimat. Räddningsverket har heller inte någon uttalad strategi för 
hantering av klimatfrågor idag och har inte gjort specifika analyser på området. 
Aktuella diskussioner kring naturolyckor kopplas inte heller explicit till frågan 
om framtida klimatförändringar, enligt vad intervjun vittnar om. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med att inkorporera hänsyn till 
framtida klimatförändringar i myndigheternas vardag generellt som bäst kan 
sägas vara i sin linda. Svaren präglas av att myndighetsrepresentanterna å ena 
sidan tillskriver frågorna stor relevans och betydelse för sitt respektive ansvars-
område men å andra sidan att den relativt stora osäkerheten kring ansvarsför-
delning mellan myndigheter och på vems bord frågor om sårbarhet och 
samhälleliga konsekvenser av klimatproblematiken kommer att hamna medfört 
att få konkreta initiativ kan urskiljas idag. Handlingsutrymmet upplevs uppen-
barligen som väldigt olika bland myndigheterna som huvudsakligen kan delas in 
i två läger. Å ena sidan finns de myndigheter som tar initiativ och å andra sidan 
finns de som intar en mer avvaktande ställning i väntan på direktiv i 
regleringsbrev och liknande. Till den första kategorin räknas myndigheter som 
Naturvårdsverket, SGI och SMHI, vilka medvetet tagit initiativ och anser sig ha 
en viktig roll att spela på området. Det är också framför allt dessa tre myndig-
heter som – av de här intervjuade myndigheterna – har en roll att producera 
kunskapsunderlag om klimatförändringarnas påverkan och samhälleliga 
konsekvenser i bred eller mer specifik mening och förmedla denna kunskap utåt 
i samhället till berörda sektorer. För de övriga myndigheterna – Boverket, 
Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket – beskrivs klimatfrågorna 
som angelägna frågor samtidigt som få konkreta initiativ tagits hittills. Dessa 
myndigheter kan i större utsträckning väntas ha en roll när det gäller 
implementering och möjligheten att integrera klimathänsyn i exempelvis fysisk 
planering, riskhantering och krisberedskap. En slutsats som kan dras är härmed 
att betydelsen av kunskap om klimatförändringarnas effekter och påverkan i 
samhället är mer uppmärksammad och initierad bland myndigheter i Sverige än 
betydelsen av hur dessa insikter i nästa steg kan integreras i samhälleliga 
beslutsprocesser, planer och riskhantering där flera myndigheter intar en mer 
avvaktande ställning.38 Denna distinktion i två olika förhållningssätt visar sig 

                                                 
38 I en kommentar till analysen förtydligar en representant från en mer aktiv myndighet att handlingsutrymmet 
och möjligheten att ta initiativ i en fråga är större när myndigheten kan se att frågan direkt eller indirekt faller 
inom myndighetens ansvarsområde samt att det ger betydligt starkare incitament och möjligheter att få till stånd 
ett målinriktat och prioriterat arbete om ansvar och uppdrag förtydligas i instruktion eller regleringsbrev. 
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ofta ha betydelse för responsen till intervjufrågorna och frågan om sårbarheter 
och klimatanpassning. 
 
I intervjuerna med nationella myndighetsrepresentanter diskuterades vidare 
frågan om Sveriges sårbarhet inför väder och klimatförändringar samt vilken 
beredskap och vilket allmänt riskmedvetande som kan spåras i samhället som ett 
centralt tema. 
 
 
2.2 Sårbarhet inför väder och klimatförändringar 
 
Olika länder och regioners sårbarhet inför framtida klimatförändringar är en 
central fråga inom dagens klimatforskning. Vanligtvis görs en skillnad mellan 
biogeofysisk och social sårbarhet, där den förra avser förekomst och konse-
kvenser av väder och klimatrelaterade händelser och den senare socioeko-
nomiska faktorer som avgör människors förmåga att hantera risker, konse-
kvenser och påverkan.39 Vissa representanter för nationella myndigheter som 
tagit initiativ på klimatområdet betonade under intervjuerna att vi i Sverige är 
sårbara redan för dagens klimatvariationer i form av väderextremer och deras 
konsekvenser i samhället och att väntade framtida klimatförändringar läggs till 
detta och förstärker sårbarheten.40 SGI påpekar exempelvis i flera rapporter att 
man under de senaste åren märkt ett ökat behov av akuta myndighetsinsatser i 
samband med stora vattenflöden och kraftiga regn i vattendrag, vilket man även 
länkar till iakttagelser gjorda av Europeiska Miljöbyrån.41 Den förhärskande 
uppfattningen är samtidigt att Sverige i ett globalt perspektiv är mindre sårbart 
för väntade klimatförändringar än vissa andra länder. En intervjuperson 
förtydligar: 
 

Det jag tänker på är de länder där man har brist på vatten idag, länder 
som är fattiga och ligger nära havsnivån och de öar som faktiskt 
försvinner om havet stiger. Vår sårbarhet är trots allt mindre än 
deras.42

 
Samtidigt framgår tydligt av intervjuerna att sårbarhet och anpassning inte är 
något som enbart rör andra länder. Klimatförändringarna beräknas få stora 
konsekvenser även i Sverige där det exempelvis, som vissa påtalar, kommer att 
kosta väldigt mycket att komma till rätta med problemen.43 Av de myndigheter 
som har intervjuats inom ramen för denna studie är det särskilt Naturvårds-
                                                 
39 Brooks 2003, s 2ff. Se även Folke et al 2002, s 13 och 34, Dayton-Johnson 2004, Kelly och Adger 2000, s 
329f. 
40 Informant 11 och 13. 
41 SGI 2004, s 10 och 2005, s 16. Europeiska Miljöbyrån 2004. 
42 Informant 11. Liknande resonemang fördes även av informant 14. 
43 Informant 13 och 10. 
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verket, SGI och SMHI – som hittills haft en roll att spela för såväl produktion 
som förmedling av klimatrelaterad kunskap i samhället – vilka i sitt agerande 
har markerat betydelsen av sårbarhetsfrågor kopplat till framtida klimat-
förändringar. Naturvårdsverkets generaldirektör gick exempelvis efter stormen 
Gudrun ut i media och sade att vi är dåligt rustade i landet för att möta den typen 
av naturkatastrofer. Naturvårdsverket har vidare initierat studier och forskning 
på området.44 Likaså har SGI i såväl rapporter som media tydligt markerat risker 
för försämrad markstabilitet till följd av klimatvariationer och väntade 
klimatförändringar.45 Av de övriga intervjuade myndigheterna är det endast 
Krisberedskapsmyndigheten som i pågående arbeten noterar frågan om 
samhällets sårbarhet för framtida klimatförändringar.46 Att sårbarhet inför 
klimatförändringar samtidigt långt ifrån är en fråga som idag styr samhällets 
utveckling och utformning, vittnar intervjuerna vidare tydligt om.  
 
Först kan dock konstateras att den sårbarhet som diskuteras hos de intervjuade 
myndighetsrepresentanterna primärt rör utsatthet för extremt väder såsom 
stormar, översvämningar och hantering av ökad vattenföring samt stigande havs-
vattennivåer vid kusterna.47 Endast två informanter introducerade frågan om 
sårbarhet inför gradvisa temperaturförändringar och menade att extremhändelser 
är mer allvarliga för samhället medan gradvisa förändringar är mer allvarliga för 
naturmiljön.48 I diskussionerna kring samhällets sårbarhet för klimatförändringar 
är en tydlig bedömning bland de myndigheter som tagit en mer aktiv roll i 
samhället kring frågan om framtida klimatförändringar att samhällets infra-
struktur – exempelvis dammarna för vattenkraftproduktion, vägar, broar osv. – 
är underdimensionerade och således otillräckliga för att möta klimatföränd-
ringarna.49 När det gäller dammsäkerhet betonar en informant från SMHI 
exempelvis att flera svenska dammar har visat sig ha underdimensionerad 
avbördningskapacitet även för dagens klimatförhållanden, något som i värsta fall 
kan leda till dammbrott.50 Centralt i diskussionerna om sårbarhet och utsatthet 
för ett förändrat klimat är vidare lokalisering av samhällelig verksamhet och 
bebyggelse i riskbenägna områden. Informanten från SGI påtalade exempelvis 
att såväl bristande markstabilitet och skredbenägna jordar i olika delar av landet 
som att industrier är lokaliserade så att risken för föroreningsspridning i mark 
och vatten ökar, vilket utgör tydliga tecken på samhällets sårbarhet. I praktiken 
betyder detta en bristande beredskap i samhället: 
 

                                                 
44 Informant 13. 
45 Intervju representant för SGI. 
46 Intervju representant för KBM. 
47 Informant 11, 13, 14 och 15. 
48 Informant 13 och 14. 
49 Informant 10 och 11. 
50 Intervju representant för SMHI. 
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 Det ligger ju tickande miljö- och säkerhetsbomber som alla är 
medvetna om men som ingen orkar ta tag i och lägga det på det egna 
ansvaret.51

 
Flera myndigheter påtalade vidare att det idag inte alltid är klart i samhället att 
vi bygger i riskfyllda områden, vilket riskerar att kräva framtida insatser och 
åtgärder. Att inte heller vår medvetenhet om risker och sårbarheter kan tas för 
given betonas såväl i intervjuerna som i olika rapporter. Följande citat här-
stammar från SGI:s handlingsprogram: 
 

Flera svenska städer är lokaliserade till låglänta, strandnära områden, 
vilket gör att risken för översvämning är stor. Medvetenheten om detta 
är många gånger otillräcklig bland beslutsfattare och allmänhet. Enligt 
SCB ligger 426 000 (ca 12%) av Sveriges totalt 3.5 miljoner bygg-
nader inom 100 meter från kust- eller strandlinjen.52

 
När det gäller den kommunala arenan, vilken är av avgörande betydelse när det 
gäller planering och beslut om lokalisering av samhälleliga verksamheter och 
bebyggelse är det de nationella myndigheternas uppfattning att kommunernas 
medvetenhet om risker och sårbarheter för väder och klimat idag är klart 
varierande. Vissa kommuner bedöms vara väl riskmedvetna och för debatt i 
frågorna, andra omedvetna och ytterligare andra bedöms blunda för proble-
men.53 Svårigheten tycks således vara enligt denna tolkning att sprida 
riskmedvetenhet och även omsätta denna i praktisk handling. En intervjuperson 
ger sin personliga bild av de särskilda svårigheter som finns med risker och 
händelser som sällan inträffar: 
 

Dessvärre blir man varje gång överraskad när en stor katastrof händer, 
hur kunde det hända här? Trots att samma typ av händelser har 
inträffat tidigare, här eller i andra länder, lever det kvar att vi har 
någon form av specialskydd i Sverige och att hemska saker inte 
händer här. Det återkommer varje gång när man arbetar med risk-
förebyggande åtgärder, i synnerhet när det gäller händelser som 
inträffar ganska sällan.54

 
I de fall en riskmedvetenhet finns i samhället väcks vidare frågan om vilka 
risker som vi i samhället är villiga att acceptera och inte vilket också kan 
variera. Som en informant från Räddningsverket uttrycker saken: 
 

                                                 
51 Intervju representant för SGI. 
52 SGI 2005, s 6. Liknande resonemang fördes även av informant 10 och 12. 
53 Informant 10, 12 och 16. 
54 Informant 15. 
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Ska vi klara översvämningar vart tionde eller tjugonde år eller 
lokalisera någon annanstans, ha det torrt och slippa hantera riskerna? 
/…/ Ska vi göra erosionsskydd för att byggnader ska kunna stå nära 
vattnet och att vi tar den risken i samhället?55  

 
Kontentan av utsagorna är att riskhanteringens innehåll är något som behöver 
förhandlas och avgöras i konkreta situationer i samhället där centrala frågor är 
vilka risker vi sammantaget är beredda att ta och hur stora säkerhetsmarginaler 
vi behöver utgå från i hanteringen. Detta är även något som har betonats i en 
EU-rapport om översvämningar och riskhantering: 
 

Det bör finnas en överenskommen och accepterad risk i samhället. 
Åtgärder kopplade till översvämningsrisker bör relateras till en 
specifik skadenivå som har accepterats gemensamt och till en specifik 
och önskad skyddsnivå som har definierats gemensamt i samhället.56

 
Detta beskrivs således som en kollektiv, gemensam process. Av de två kommu-
nala exempel som lyfts fram i rapporten (se avsnitt 3) framgår tydligt att denna 
gemensamma process kan se olika ut, å ena sidan framförhandlad i samverkan 
mellan berörda aktörer utifrån nivåer som anses rimliga, alternativt att rimliga 
skyddsnivåer ses som något som i stor utsträckning fastställs genom styrning 
från nationella myndigheter där uppfattningen om vad som anses rimligt kan 
variera. Flera informanter på lokal nivå framhåller vidare den beklagliga 
avsaknaden av generella råd och tydliga direktiv och riktlinjer från nationellt 
håll om hur den här typen av klimat- och väderrelaterade risker bör hanteras. 
Dessa utsagor aktualiserar således frågan om ansvar för att sprida medvetenhet 
och kunskap om såväl risker och sårbarheter som lämpliga åtgärder och den 
tydliga förväntan som finns på nationella myndigheters initiativtagande, 
kunskapsproducerande och rådgivande roll.  
 
Trots att dagens medvetenhet och beredskap tenderar att beskrivas som 
sammantaget vacklande ställs samtidigt stora förhoppningar bland de nationella 
myndigheterna till samhällets kapacitet att hitta strategier och identifiera 
åtgärder som möter de väntade klimatförändringarna. När risker och sårbarheter 
väl tas på allvar i samhället bedöms vi ha goda möjligheter att också hantera 
dessa. Följande två citat belyser denna tilltro: 
 

Vi är ett tekniskt utvecklat land och har stora möjligheter att minska 
sårbarheten.57

 
                                                 
55 Intervju representant för SRV. 
56 Estrela mfl. 2001, s 35. 
57 Informant 11. 
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Vi har förutsättningarna för att hantera detta. Det ena är en förändrad 
planering och sen kan man göra konkreta åtgärder i marken, klassiska 
geotekniska åtgärder som jordspikning, schaktning, förändra tryck-
förhållanden osv. /…/ Det här är något som man kan hantera i ett 
modernt samhälle. Det krävs dock en rejäl insats, att vi uppmärk-
sammar problemen och tar tag i det men vi kommer inte att kollapsa.58

 
Tilltron till det svenska samhällets anpassningskapacitet har i intervjuerna 
således sin grund i bedömningar om såväl samhällets ekonomiska välstånd som 
dess tekniska utvecklingsnivå och är något som i större eller mindre utsträckning 
betonades i samtliga intervjuer med nationella myndighetsrepresentanter. Dock 
nämner ingen informant i detta avseende den sociala sårbarheten och exempelvis 
olika institutionella och andra villkor som påverkar samhällets anpassnings-
kapacitet. Utgångspunkten är snarast att vi generellt har kapacitet och möjlighet 
att hantera frågorna genom vår ekonomiska styrka samt möjligheten att utveckla 
tekniska lösningar och expertis på området. Under intervjuernas gång lyfts dock 
i andra sammanhang ett antal villkor fram av myndighetsrepresentanterna, 
faktorer som bedöms kunna fungera som drivkrafter och vara nödvändiga för att 
få till stånd konkreta anpassningsstrategier och åtgärder och som likaledes kan 
begränsa eller utmana denna möjlighet eller kapacitet. Dessa faktorer ger 
sammantaget en bredare bild av den sociala sårbarheten och de organisatoriska, 
institutionella och andra villkor som utgör en del av vardagen hos myndigheter 
och aktörer i samhället som har till uppgift att genom olika typer av 
implementeringsåtgärder och riktlinjer minska samhällets sårbarhet för samtida 
klimatvariationer och väntade framtida klimatförändringar. 
 
 
2.3 Anpassningsåtgärder: drivkrafter, villkor och utmaningar 
 
När intervjuerna med de nationella myndigheterna betraktas samlat kan ett antal 
empiriskt genererade drivkrafter, villkor och utmaningar för förändring och 
främjande av anpassningsåtgärder urskiljas utifrån diskussionerna. Utgångs-
punkten är således faktorer vilka lyfts fram som betydelsefulla i intervjuerna. 
Dessa presenteras i det följande – utan inbördes rangordning – som, för det 
första, politiskt stöd, praktiskt genomförande och prioriteringar, för det andra 
intressekonflikter, säkerhet och det befintliga, för det tredje långsiktighet, 
händelser och förebyggande arbete, för det fjärde kunskapsunderlag, osäkerhet 
och kommunikation samt, slutligen, uppdrag, ansvarsfördelning och resurser. 
 
 
 

                                                 
58 Informant 10. 
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Politiskt stöd, praktiskt genomförande och prioriteringar  
 
Flera informanter betonar i olika sammanhang betydelsen av politiskt stöd, 
initiativ och erkännande av relevansen hos problematiken kring framtida 
klimatförändringar och de sårbarheter denna ställer samhället inför. Politiskt 
stöd bedöms i detta avseende påverka såväl policyinriktning och mål att 
inkludera hänsyn till framtida klimatförändringar i konkret politik och planering 
som faktisk resurstilldelning för att överhuvudtaget ges möjlighet att kunna 
arbeta med frågorna.59 Insikten att det krävs mer än ett uttalat politiskt stöd för 
att saker ska hända i praktiken betonas av vissa informanter där den så viktiga 
kopplingen mellan policyformulering och att frågorna därefter får ett genomslag 
i praktiskt genomförande aktualiseras. Implementeringsproblematiken är avgö-
rande för klimatanpassning och bedöms i detta avseende handla mycket om ”det 
grå muddrandet”, att nöta in frågan så att klimatperspektiv konkret inkluderas i 
viktiga planer, strategier, beslut och investeringar snarare än att det blir en fråga 
för sig.60 Exempelvis blir det viktigt att det som görs inom klimatområdet passar 
in i en allmän hållbarhetsutveckling i samhället och att vi får en bättre förståelse 
och kunskap om hur en sådan implementering kan komma till stånd.61 Denna 
implementeringsproblematik har vidare ett tydligt genomslag i de handlings-
rekommendationer och checklistor som brittiska UKCIP formulerat.62 En 
försvårande faktor i detta avseende rör samtidigt behovet av politiska 
prioriteringar, vilket en informant tydliggör: 
 

De som fattar beslut lever ju i en politisk verklighet där man måste 
göra hårda prioriteringar. Som en kommunpolitiker sa, ’ingen vinner 
ett val på att sätta pengar på beredskapsfrågor utan då är det skola, 
vård och omsorg’ och det finns goda argument för att de områden ska 
ha huvuddelen men samtidigt är många andra frågor viktiga och har 
svårt att få plats på agendan.63

 
Att möjliggöra en ökad hänsyn och prioritet för frågor om riskhantering och att 
minska sårbarheten för väntade framtida klimatförändringar ställer således stora 
krav på det politiska systemet. När det handlar om riskhanteringens prioritet och 
praktiska genomförande blir vidare frågan om samhällsbyggande och lokalise-
ring av industrier och byggnader viktig. Denna väcker samtidigt en del 
utmanande frågor enligt de nationella myndigheterna. 
 
 
 
                                                 
59 Informant 10, 11, 13 och 15. 
60 Informant  10, 13 och 15. 
61 Informant  13. 
62 UKCIP2003. 
63 Informant 15. 
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Intressekonflikter, säkerhetsmarginaler och det befintliga 
 
Klimatanpassning kräver nya hänsyn i den fysiska planeringens beslut och 
avgöranden. Av intervjuerna framgår att frågan om intressekonflikter är central i 
diskussioner om villkor för att integrera klimathänsyn i samhällsbyggnads-
processer. När det gäller planering av mark och vatten samt bedömningar om 
lämplighet i lokalisering av industrier och bebyggelse med hänsyn tagen till 
olika risker spelar kommunerna genom det kommunala planmonopolet en 
central roll. I intervjuerna beskriver de nationella myndighetsrepresentanterna en 
ständigt närvarande konflikt i den fysiska planeringen mellan att å ena sidan 
bygga säkert och riskmedvetet och att kommunen å andra sidan vill erbjuda 
tomter i attraktiva lägen för strand- eller kustnära bebyggelse:   
 

Det finns ju konflikter med andra intressen. Kommunerna vill ofta 
locka till sig nya invånare genom att erbjuda tomter i attraktiva 
sjönära lägen och då kan det ju finnas en risk vid högt vattenstånd som 
man kanske inte alltid beaktar och som man kan behöva se på 
närmare. Det är inte så enkelt alla gånger för beslutsfattarna.64

 
Här riskerar således intressekonflikter att uppstå. Konflikten mellan säkerhet och 
bebyggelse i attraktiva lägen var också något som diskuterades i de kommunala 
fallstudierna liksom detta med att identifiera rimliga säkerhetsmarginaler i 
planeringen och här finns uppenbarligen utrymme för olika bedömningar och 
avvägningar (se avsnitt 3). Intervjuerna med de nationella myndigheterna vittnar 
tydligt om att den kommunala planeringen hittills med några få undantag bygger 
på underlag om samtida klimatvariationer utifrån historiska data snarare än 
scenarier som inkluderar framtida förändringar. Exempelvis gäller detta över-
svämningskarteringen som dessutom ses som en allt för grov databas som kan 
användas mer för att ge antydningar om risker och sårbarheter. Utmaningen 
framgent bedöms vara att identifiera lämpliga verktyg som även inkluderar 
hänsyn till framtida klimatförändringar och här finns idag relativt få exempel i 
landet på kommuner som har tagit ett sådant steg.65 En representant från SMHI 
förtydligar dock hur detta kan göras: 
 

Varje gång man gör en stor investering ska man titta mycket 
noggrannare på dagens klimatvariationer. Det är hur lätt som helst att 
ta reda på hur mycket en sjö kan stiga. Dessutom ska man fråga sig 
vad som händer om nu dessutom klimatet förändras och så ska man 
lägga på det. Vi kan inte ge exakta värden men man kan lägga på 
marginaler i alla led som en slags skälighetsbedömning.66  

                                                 
64 Informant 16. Liknande resonemang fördes även av informant 10, 11, 12 och 14. 
65 Informant 10, 11, 12 och 14. 
66 Intervju representant för SMHI. Liknande resonemang fördes även av informant 14 och 16. 
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Lösningen som föreslås är således extra säkerhetsmarginaler vid ny bebyggelse-
planering och kommunal riskhantering, även om dessa inte kan vara exakta. 
Med de begränsade rekommendationer och riktlinjer för hänsyn till framtida 
klimatförändringar inom ramen för den fysiska planeringen och karaktären på 
det kunskapsunderlag som är tillgängligt för kommunerna i detta avseende följer 
dock att samhället i sitt förebyggande arbete huvudsakligen anpassar sig till 
dagens klimat.67 En annan utmaning för att få ett tydligare gehör för riskhänsyn i 
den fysiska planeringen när det gäller säkerhetsmarginaler för översvämningar 
har vidare att göra med den omfattande regleringen av dammar i vattenkraft-
produktionen. Dagens reglering bidrar inte sällan till att en falsk känsla av säker-
het etableras i kommunerna, vilken påverkar den fysiska planeringens risk-
taganden och beredvillighet att dels lägga på säkerhetsmarginaler, dels överväga 
alternativa lokaliseringar av bebyggelse och industrier. En informant förtydligar: 
 

Det är ett hasardspel med naturen att använda dammar för att reglera 
flöden. /…/ Det är klart att kommunerna vill ju exploatera strandnära 
områden och ligger det en stor damm ovanför så tänker de att då blir 
det inga flöden eller det händer ingenting förrän vart tjugonde år och 
tidigare hände det varje år. Egentligen är det exempel på att klimat-
frågan, de mänskliga ingreppen och tron på att vi kan kontrollera saker 
inte är i harmoni.68  

 
Exemplet länkar vidare till den distinktion som Sarewitz et al gör mellan 
åtgärder som minskar risker respektive sårbarhet. Åtgärder som minskar den 
sociala sårbarheten för exempelvis översvämningar leder även till minskade 
risker men åtgärder som primärt inriktar sig på att minska risken för att något 
ska inträffa leder inte automatiskt till minskad sårbarhet och ökad anpassnings-
kapacitet. Detta har att göra med antaganden om begränsningarna hos den 
prediktiva kunskapen och processen att kvantifiera sannolikheter. Att använda 
sådana data som en huvudsaklig grund för riskhantering är vanligt samtidigt som 
det kan visa sig problematiskt på längre sikt. Ett ökat beroende av tekniska 
åtgärdssystem och riskhanteringsaktiviteter i översvämningsbenägna områden 
har exempelvis i vissa fall tenderat att öka snarare än att minska sårbarheten just 
eftersom en fortsatt byggnation och utveckling av ett ”skyddat” område ofta ses 
som berättigat. Sarewitz et al föreslår istället att åtgärder för att minska sårbarhet 
bör vila på kunskap om tidigare erfarenheter, generell vetenskapliga insikter om 
specifika områden osv. som ofta drabbas av översvämningar och en allmän 
försiktighetsprincip var det är klokt att bygga och inte.69 När det gäller 
riskhantering kopplat till fysisk planering och samhällsbyggande identifierar 
                                                 
67 Informant 11, 12, 14 och 15. 
68 Informant 11. 
69 Sarewitz et al 2003, s 805ff, Rayner 2000, s 283, Willows et al 2003, s 50ff. 
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vissa informanter en ytterligare problematik som förtjänar uppmärksamhet: att ta 
hänsyn och göra kloka överväganden i samband med nybebyggelse är en sak, att 
hantera risker i samband med det befintliga en annan. En informant förtydligar: 
 

Det svåra är allt befintligt. Med ny bebyggelse finns frihetsgrader.70  
 
Att förändra ett befintligt system ses således som besvärligare och vad som ofta 
diskuteras i den fysiska planeringen är säkerhetsmarginaler och zoner just för 
nybebyggelse. När hänsyn till framtida klimatförändringar tydliggörs av 
kommuner så sker detta likaledes i resonemang kring nybebyggelse snarare än 
riskhantering kopplat till befintlig bebyggelse, vilket framgår av såväl tidigare 
kartläggningar som i de lokala fallstudier som genomförts inom ramen för detta 
projekt (se avsnitt 3). En ytterligare viktig och utmanande faktor för möjligheten 
att få till stånd en klimatanpassning i samhället som diskuteras bland de 
nationella myndighetsrepresentanterna har att göra med kopplingen mellan 
tidsperspektiv och riskhantering. 
 
 
Långsiktighet, händelser och förebyggande arbete 
 
När det gäller tid som villkor för klimatanpassning betonas framför allt två olika 
aspekter, varav den ena gäller behovet av att få in en långsiktighet i tänkandet i 
aktuell politik, planering, strategiarbete och investeringar, att få frågorna att 
betyda något här och nu för såväl offentliga som privata aktörer. En intervju-
person förtydligar: 
 

Det handlar inte om att rycka ut när det händer något utan vardags-
frågor, hur ska man planera samhällen så de står emot såna här 
risker?71

 
Det handlar härmed om att ”få folk att tänka annorlunda” och uppmana ett 
långsiktigt ansvarstagande i samhällsbyggande och investeringar, inte minst 
eftersom viktiga och långsiktiga investeringar ständigt görs i samhället: 
 

När infrastruktur ändå ska bytas ut det är då man måste tänka till och 
det är dem man gärna skulle vilja nå ut till för det byts ju hela tiden. 
Det är inte så att allt byts om 40 år.72

 
Informanterna ser således stora vinster att baka in hänsyn i samband med 
investeringar när de ändå görs snarare än i efterhand. Åter betonas hur nya 
                                                 
70 Informant 16. Liknande resonemang fördes även av informant 13. 
71 Informant 16. 
72 Informant 13. Liknande resonemang fördes även av informant 11 och 12. 
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investeringar innebär större frihetsgrader än hantering av befintliga strukturer 
och bebyggelsemönster i samhället. Detta är även något som brittiska UKCIP 
betonat i sina handlingsrekommendationer.73 Den andra aspekten som lyfts fram 
i intervjuerna gäller svårigheten att skapa prioritet för frågor som inträffar sällan 
eller kanske inte ens har inträffat i en viss kommun exempelvis. Uppfattningen i 
intervjuerna är tydlig: beredskaps-, risk- och säkerhetsfrågor har generellt svårt 
att få gehör. Detta bedöms bland annat sammanhänga med behovet av 
händelser: 
 

Det är svårt med frågor som återkommer vart 100:e år att tänka på vid 
beslut i långsiktiga frågor. /…/ Det är frågor som poppar upp när det 
händer något, dessemellan så sover de så gott som.74  

 
Ett problem här är just att utvecklingen i samhället när det gäller riskhantering, 
beredskap och säkerhet som förebyggande arbete styrs mycket av akuta 
situationer och händelser som s a s ”talar för sig själva” och mer omedelbart 
påkallar samhällets uppmärksamhet, vilket flertalet informanter betonar: 
 

Utvecklingen är väldigt händelsestyrd, man väntar i princip tills något 
har inträffat och då avsätter man resurser. Stormen Gudrun startade ju 
en del diskussioner och med lite tur kanske man kan ta tillvara det här 
momentumet och göra något men generellt när det gäller beredskaps-
frågor är det väldigt händelsestyrt och tyvärr väldigt mycket reaktion 
istället för förebyggande.75

 
Det förefaller således som om behovet och möjligheten att föra in ett långsiktigt 
och förebyggande resonemang i den konkreta vardagen hos centrala i aktörer är 
påtagligt utmanande. Länkat till detta diskuteras ofta betydelsen av mer relevant 
kunskap och hur osäkerheter i kunskapsunderlaget påverkar vad som görs och 
inte i hanteringen av risker och sårbarheter. 
 
 
Kunskapsunderlag, osäkerhet och kommunikation 
 
Frågan om vetenskap och kunskapens roll generellt kopplat till klimat-
anpassning var ett centralt tema under intervjuerna, där kunskap bedöms spela 
en potentiellt möjliggörande såväl som en potentiellt begränsande faktor för att 
få till stånd klimatanpassning. Klimatfrågans generella kunskapsberoende på-
talades i intervjuerna och att vetenskapliga genombrott och relevant veten-
skaplig kunskap i mångt och mycket spelar en huvudroll i sammanhanget, 
                                                 
73 UKCIP 2003. 
74 Informant 16. 
75 Informant 15. Liknande resonemang fördes även av informant 11, 13, 14 och 16. 
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oavsett om det gäller internationella sammanhang eller konkreta sårbarhets- och 
anpassningsfrågor på nationell eller lokal nivå. För att möjliggöra anpassnings-
processer i samhället behövs dock, menade informanterna ett mer utvecklat, 
begripligt och användarvänligt kunskapsunderlag. Underlaget behöver vidare 
vara mer detaljerat, noggrant och precist, där globala och regionala klimat-
scenarier förmår skalas ner och specifika risker kan förtydligas: 
 

Det är fortfarande kunskapsbrist och klimatförändringen känns nog 
osäker för många: vad betyder det här för mig? Vad kommer troligtvis 
att inträffa? Hur stor är sannolikheten? I praktiken utgår man idag mer 
från erfarenheten av vad som har hänt, det vi har märkt av med 
extremväder och det vi reagerat på. Klimatscenarier behöver mer av 
sannolikhetsvärdering, riskvärdering och fler scenarier för olika 
stabiliseringsnivåer.76  

 
Enligt dessa synpunkter krävs således mer av kunskapsunderlaget för att det ska 
fungera i praktisk politik och planering för klimatanpassning. Ett problem som 
lyftes i flertalet intervjuer var samtidigt att det fortfarande bedöms finnas en 
tveksamhet och en osäkerhet över att inte riktigt veta allvaret i klimatbudskapet. 
En informant från en myndighet som ännu inte tagit initiativ kopplat till frågan 
om klimatförändringar utvecklar sin syn på den generella osäkerheten kring 
klimatförändringarnas konsekvenser: 
 

Forskningen har inte varit tydlig, jag är inte 100% säker: vad visar 
forskningen om fem år? Säkerhet i kunskapsunderlaget är viktigt om 
man ska kunna jobba strategiskt med frågorna. Var stormen en 
västanfläkt eller är det så det kommer att bli i framtiden?77

  
I resonemangen antyds även hur upplevda osäkerheter kan verka handlings-
förlamande och således ha en negativ påverkan på agerandet i klimatfrågor: 
 

Finns det en liten osäkerhet är det lätt att hålla sig kvar i det och att vi 
inte behöver satsa en massa pengar. /…/ Det är ju inte så roligt att 
satsa pengar på att bygga en stor vall, den har man ju bara nytta av i 
tråkiga situationer.78

 
Vissa informanter hade dock en annan syn på osäkerheternas roll i samhället och 
menade att det finns en risk att man tenderar att överdriva betydelsen av att veta 
mer ”exakt” vilka konsekvenserna blir för att kunna agera, medan det centrala 
istället är att se på de övergripande trenderna. Den kunskap som finns i 
                                                 
76 Informant 14. Liknande resonemang fördes även av informant 10, 12, 13 och 16. 
77 Informant 12. 
78 Informant 15. 
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dagsläget torde enligt detta perspektiv vara tillräcklig för att motivera ett ökat 
agerande. En informant på en myndighet som idag tagit en mer aktiv roll i 
frågan om framtida klimatförändringar förtydligar: 
 

Osäkerheter finns i precis allt. Man ska känna till under vilka 
förutsättningar man diskuterar saker men när det går till handling har 
det ingen betydelse för osäkerheten handlar ofta om en liten tuning på 
en skala, trenden är densamma. Redan två grader är för mycket så det 
är egentligen ointressant om det visar sig vara tre grader, två är ändå 
för mycket. Sen har vi försiktighetsprincipen att falla tillbaka på.79

 
Det handlar således enligt detta perspektiv mer om att klargöra vad vi faktiskt 
kan säga som ett underlag för handlande och där befintliga principer i samhället 
motiverar agerande. En nära länkad fråga i diskussionen om kunskapsunderlag 
och vetenskapens roll handlar vidare om kommunikation av kunskap om väntade 
klimatförändringar i samhället och hur detta låter sig göras. Det bedöms i 
intervjuerna vara en intrikat pedagogisk fråga att hitta ett sätt att föra ut den 
kunskap som finns och att i ett och samma andetag visa angelägenheten och 
behovet att ta frågan på allvar och samtidigt peka på osäkerheter i scenarierna 
och förändringarnas konsekvenser. Myndigheter som har en tydlig roll att agera 
i samhället på klimatområdet som kunskapsproducenter och kunskapsförmedlare 
förtydligar att det handlar om en ständig utmaning att förmedla budskap i 
samhället som varken är ”urvattnade eller alarmistiska” och att det för att få folk 
att tänka annorlunda är viktigt att nå ut i samhället i dialog och inte komma med 
pekpinnar.80 Andra myndighetsrepresentanter som intagit en mer avvaktande 
hållning till klimatproblematiken påpekar att just osäkerheterna och de olika 
budskapen som finns i samhällsdebatten medför att ”etik och moral hos den som 
presenterar budskapet” är centralt för att undvika trovärdighetsproblem.81 
Länkat till frågan om kommunikation av budskap ligger vidare frågan om 
uppdrag, ansvarsfördelning och resurser i det nationella arbetet med anpassning 
till klimatförändringarnas konsekvenser. 
 
 
Uppdrag, ansvarsfördelning och resurser 
 
Som antytts i avsnittet om roller och ansvar för klimatanpassning upplever flera 
myndigheter att en avgörande faktor för möjligheten att få till stånd nya 
åtgärder, initiativ och hänsynstaganden är ett klart och utpekat uppdrag som 
tydliggör en fungerande och genomtänkt ansvarfördelning mellan myndigheter 

                                                 
79 Informant 13. 
80 Informant 11 och 13. 
81 Informant 12. 
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och mellan myndigheter och övriga samhället.82 Synen på de egna handlings-
möjligheterna i förhållande till utpekade uppdrag skiljer sig samtidigt åt mellan 
myndighetsrepresentanterna. Myndigheternas regleringsbrev upplevdes av 
myndigheter som ännu inte tagit några tydligare initiativ kopplat till klimat-
förändringarnas effekter i samhället och möjligheten till klimatanpassning som 
avgörande instrument för att förtydliga och peka ut ansvar för klimatanpassning 
i samhället. Nya och ännu inte utpekade frågor bedömdes annars ha svårt att få 
gehör på myndigheternas agenda i konkurrens med de sedan tidigare definierade 
och explicita uppdragen.83 Flera av de myndigheter som idag tagit mer av 
initiativ på klimatområdet betonade snarast att det kan finnas relativt goda 
möjligheter att påverka den egna dagordningen och handlingsutrymmet för 
myndigheterna att göra frågor till sina.84 Vissa myndigheter har vidare en 
tydligare uppgift att bedriva omvärldsbevakning och identifiera viktiga 
framtidsfrågor.85 Som i de flesta fall när villkor för implementering listas dyker 
även frågan om resurser upp som en begränsande faktor: 
 

Det handlar om pengar, det kostar att beakta och bygga på ett risk-
säkert sätt.86

 
Resursfrågan bedömdes påverka såväl de nationella myndigheternas möjligheter 
att ta till sig frågorna och exempelvis de kommuner som ytterst vidtar konkreta 
anpassningsåtgärder. De två lokala fall som analyserats inom ramen för denna 
studie pekar tydligt på behovet av de nationella statsbidragen som Räddnings-
verket administrerar för att kunna agera mot översvämningar. 
 
Sammanfattningsvis kan noteras att ett antal empiriskt genererade drivkrafter, 
villkor och utmaningar för förändring och främjande av anpassningsåtgärder 
kopplat till samtida klimatvariationer och väntade framtida klimatförändringar 
kan urskiljas utifrån intervjuerna med nationella myndigheter. Myndigheternas 
perspektiv och synsätt kopplat till dessa skiljer sig ibland åt där en skiljelinje 
ofta kan dras mellan de myndigheter som redan i dagsläget intagit en mer aktiv 
hållning och har en mer eller mindre utpekad roll att tillhandahålla kunskaps-
underlag i samhället än de myndigheter som intagit en mer avvaktande hållning. 
Det finns även stora likheter bland myndigheterna i förhållningssätt och 
perspektiv kring vad som främjar klimatanpassning och var de stora knäck-
frågorna ligger. Flera av de aspekter som berörts i det ovanstående framträder 
också som betydande faktorer för den lokala hanteringen av väder- och 
klimatrelaterade risker. Det är dags att ägna fokus åt de två lokala fallstudier 
som genomförts inom ramen för denna studie: Kristianstad och Falun. 
                                                 
82 Informant 10, 12, 14 och 16. 
83 Informant 12, 15 och 16. 
84 Informant 10, 11 och 14. 
85 Informant 15. 
86 Informant 11 och 16. 
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3. Den kommunala nivån 
 
Av plan- och bygglagen (PBL) framgår att kommunerna i sina översiktsplaner 
ska redovisa och därefter beakta miljö- och riskfaktorer såsom översvämningar, 
ras och skred vid lokaliseringsbeslut i den fysiska planeringen.87 Det är 
kommunen som avgör lämpligheten hos en specifik lokalisering medan läns-
styrelsen utövar tillsyn över den kommunala planeringen samt tillhandahåller 
underlag och råd kring miljö- och riskfaktorer.88 Det kommunala riskhanterings-
arbetet ser dock olika ut i olika kommuner beroende på de särskilda risk- och 
sårbarhetsperspektiv som aktualiseras. Vidare berörs vanligtvis ett flertal 
kommunala avdelningar och enheter i arbetet med att hantera risk- och säker-
hetsfrågor kopplade till såväl klimatvariationer som, i förekommande fall, 
framtida klimatförändringar. De två fallstudierna bygger på intervjuer med 
tjänstemän som ansvarar för säkerhetsfrågor, räddningstjänst, fysisk planering 
och kommunalt klimatarbete. 
 
 
3.1 Fallet Kristianstad89  
 
 
Risker, sårbarhet och tidiga skyddsåtgärder 
 
Staden Kristianstad grundades på en halvö 1614 av den danska kungen Christian 
IV med det huvudsakliga syftet att utgöra en försvarsanläggning. Mellan 1859 
och 1868 påbörjade engelska ingenjörer en invallning mellan Hammarbysjön 
och Nosabysjön för att skapa mer jordbruksmark runt staden. En väg byggdes på 
tryckbanken på vallens insida och ett järnvägsspår på den nya vallen och i den 
efterföljande expansionen av staden kom den tidigare Nosabysjön successivt att 
bebyggas.90 Området som staden är grundad på karaktäriseras generellt av dåliga 
markförhållanden med ständiga sättningar vilket medfört att risken för 
översvämningar har utgjort en återkommande och viktig planeringsförutsättning 
för staden Kristianstad. Ständigt pendlande vattennivåer har inneburit att 
kommuninvånarna tvingats leva med risken för översvämningar som en del av 
vardagen.91

 
 
 
 

                                                 
87 4 kap. 1 § första stycket PBL. 
88 1 kap. 7 §, 1 kap. 8 § samt 4 kap. 4 § PBL. 
89 En tidigare analys av fallet Kristianstad redovisas i Storbjörk 2005. 
90 Wettemark et al 2003, s 53. 
91 Informant 5 och 6. 
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Karta 1: Kristianstad. Publiceras med tillstånd från Kristianstad kommun. 
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Under de senaste 25 åren har Kristianstad upplevt tre översvämningar med en 
återkomsttid på 100 år: år 1980, år 1995 och år 2000.92 Återkomsttid är ett 
begrepp som fokuserar på sannolikheter och innebär ett medelvärde som 
uttrycker ”frekvensen för vilken en översvämning av en viss storlek väntas”.93 I 
fallet hundraårsflöden är sannolikheten 63 % att ett sådant flöde upplevs inom 
100 år.94 Att tala om hundraårsflöden innebär således inte att ett sådant flöde 
inträffar vart hundrade år, ett missförstånd som skapat viss förvirring i 
samhället.95

 
Risker och sårbarheter i Kristianstad är kopplade till flera aspekter, varav en 
viktig sådan är att staden är lokaliserad på låglänt mark med 500 hektar under 
havsvattennivån. Sveriges lägsta punkt – 2.41 meter under havsvattennivån – 
finns i centrala Kristianstad. Vid exceptionella vattenflöden och ett genombrott 
av vallen finns en risk att stora delar av staden översvämmas. Översväm-
ningsrisken gäller sammantaget dels höga vattennivåer i Hammarsjön och Helge 
å, dels kraftig nederbörd eller s.k. parkerande regn inom det skyddade 
området.96 Inflödet till Helge å kommer från Småland och vid snösmältning 
stiger vattennivåerna relativt omgående.97 Vid omfattande nederbörd och höga 
vattennivåer finns även ett behov av ökad pumpkapacitet inom vallarna, för att 
transportera bort vattnet. Trots dessa identifierade risker har det översvämnings-
hotade området i centrala Kristianstad kommit att rymma viktiga samhälls-
funktioner och faciliteter såsom väg E22, centralsjukhuset, räddningstjänst och 
brandstation, reningsverk, boendeområden, dagis, skolor och äldrevård.98 
Känslan av säkerhet bakom de gamla vallarna har uppenbarligen varit stark i 
staden och de återkommande höga flödena gav under lång tid inte upphov till 
några särskilda ifrågasättanden av denna säkerhet, enligt intervjuerna.99  
 
Representanter för stadsarkitektkontoret hävdar samtidigt att de fysiska kontak-
tytorna mellan vattnet och staden trots allt är mindre i Kristianstad jämfört med 
många andra städer eftersom de pendlande vattennivåerna har varit en tydlig 
begränsning för bebyggelse och utveckling av staden. Flera tänkbara plan-
områden har följaktligen aldrig bebyggts, beroende på en kombination av dåliga 
markförhållanden, pendlande vattennivåer och stadens omfattande våtmarker 
vilka skyddas som naturreservat.100 Vad var det då som ledde till att säkerheten 
trots allt började ifrågasättas och till de omfattande åtgärder i form av nya och 
förbättrade vallar som för närvarande planeras och byggs? 
                                                 
92 Informant 6. 
93 Estrela et al 2001, s 34. 
94 Bergström 1994, s 116ff. 
95 Pielke 1999, s 416. 
96 Wettemark et al 2003, Kristianstad 2004. 
97 Informant 7. 
98 Wettemark et al 2003, s 53. 
99 Informant 5 och 6. 
100 Informant 5 och 8. 
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Behovet av utökade åtgärder 
 
Trots att känslan av säkerhet bakom vallarna länge präglat staden började 
tjänstemän på länsstyrelsens försvarsenhet och SMHI att på sina respektive 
fronter se över översvämningsproblematiken för Kristianstad tätort efter det 
höga flödet 1980. Kommunen upplevde åter höga flöden 1995 och på kommunal 
nivå intensifierades därefter arbetet med risker och översvämningsskydd bland 
en tjänstemannagrupp som genom sitt arbete fick oroväckande signaler om 
kommunens säkerhet. Enligt chefen för skydds- och säkerhetsavdelningen på 
Räddningstjänsten så var tiden då dock ännu inte mogen att ge frågan någon 
tydligare politisk prioritet: 
 

Man var fortsatt förvissad om sin trygghet och säkerhet bakom de här 
150 år gamla vallarna och man hade väl ingen riktigt klar bild av hur 
pass dåliga de var egentligen.101  

 
Undersökningar och provborrningar om den gamla vallens konstruktion och 
stabilitet i slutet av 1990-talet och början av 2000 avslöjade att jordlagren under 
vallen skiftade snabbt och att vallens sammansättning var otillräcklig ur ett 
geotekniskt perspektiv.102 Under sommaren 2000 sökte kommunen därför 
statsbidrag för att bygga om vallarna, baserat på kalkylerade effekter av fem-
hundraårsflöden. Åtgärder föreslogs rörande ökad höjd, förstärkning och 
utbyggnad av den gamla vallen liksom tillbyggnad av nya partier.103 År 2001 
återkom Räddningsverket med studier gjorda tillsammans med SMHI och SGI 
som visade att de planerade åtgärderna var otillräckliga: 
 

Då kom ju myndigheterna med sina rön om den faktiska hotbilden 
som vi kunde börja köra i datamodeller för att titta på hur det ser ut.104  

 
Medan undersökningarna fortgick drabbades Kristianstad 2002 åter av höga 
flöden.105 Under översvämningshotet 2002 blev stabilitetsproblemen i den gamla 
vallen uppenbara: vatten sipprade ut och SGI varnade för otillräcklig säkerhet 
och påtalade risken för att vallen skulle braka samman. Situationen bedömdes 
enligt intervjuerna som ”fruktansvärt allvarlig” och Räddningstjänsten hade 
sammantaget fyra dagar på sig att förstärka den befintliga vallen med 48 000 ton 
sprängsten, parallellt med andra akuta och temporära åtgärder.106 Denna 
händelse förändrade enligt intervjuerna på ett definitivt sätt den politiska viljan 
och uppfattningen om det numera akuta behovet av nya åtgärder för att skydda 
                                                 
101 Intervju med chefen för skydds- och säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten. 
102 Tyréns infrakonsult 2000-06-27, Wettemark et al 2003, s 53, Informant 6 och 7. 
103 Räddningstjänsten 2000-07-05. 
104 Informant 6, personlig kommunikation med informant på SMHI 2005-05-17 och SRV 2005-05-17. 
105 Kristianstad 2002. 
106 Kristianstad 2002, intervju med representant för SGI. 
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staden mot höga vattenflöden och stundande översvämningar. En tjänsteman ger 
sin syn på saken: 
 

Högvattnet 2002 har hjälpt oss oerhört mycket för allting kom på 
bordet såväl politiskt som för allmänheten. Vi kunde beskriva för-
hållandena och det var helt plötsligt väldigt gångbart att prata i termer 
av hot och behov av skyddsåtgärder. Sedan dess har jobbet gått 
mycket lättare och vi har fullständig politisk sanktion för allt vi gör.107

 
Det tidigare initierade utredningsarbetet om risker, sårbarhet och Kristianstads 
skyddande vallar gjorde att kommunen var relativt väl förberedd för att hantera 
akutinsatserna i samband med de höga flödena 2002 och det konkreta arbete 
som startade därefter. Bilden är generellt den bland de intervjuade 
tjänstemännen att man tack vare de utredningar som genomförts har en 
sammantaget god bild av Kristianstads utsatthet och behov av förebyggande 
åtgärder.  
 
Beräkningar gjorda av Danmarks Hydrologiska Institut (DHI) med den s.k. 
MIKE-11-modellen har visat att vid exceptionella vattenflöden eller s.k. 
dimensionerande flöden i Helge å riskerar vattnet att stiga + 3 meter i 
Hammarsjön och leda till en översvämning av vallarna. Som mest riskerar 12 
000 människor att översvämmas.108 Dimensionerande flöden är ett väldigt 
extremt flöde som baseras på den värsta tänkbara kombinationen av kritiska 
meteorologiska och hydrologiska förhållanden som kan urskiljas kopplat till 
nederbörd, snösmältning, markfuktighet osv.109 Det dimensionerande flödet 
används därefter i datamodeller som visar vattnets utbredning. Modellen som 
används i Kristianstad har visat en överensstämmelse med endast några 
centimeters avvikelse mot faktiskt uppmätta vattennivåer vid översvämningen 
2002, och anses därför vara högst tillförlitlig lokalt.110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Informant 6. 
108 Wettemark et al 2003, DHI 2001. 
109 Bergström 1994, personlig kommunikation med informant på SMHI 2005-04-27 
110 Kristianstad 2003. 
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Karta 2: Vattnets utbredning vid dimensionerande flöden utan åtgärder. 
Publiceras med tillstånd från Kristianstad kommun. 
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Karta 3: Avsnitt där åtgärder behövs för att skydda staden. Publiceras med 
tillstånd från Kristianstad kommun. 
   
Byggandet av de nya vallarna startade 2003 och beräknas fortgå till och med 
2012. Vallarna är dimensionerade för att hålla i ett långt tidsperspektiv av flera 
hundra eller, vilket vissa intervjuer indikerar, tusentals år.111 Strategin i 
Kristianstad har parallellt med invallningen varit att hålla vattnet borta från 
staden genom att låta vattnet flöda fritt ut på våtmarkerna utanför stadskärnan 
snarare än att försöka kontrollera och styra in vattnet i diken. Det senare ses som 
ett mer svårhanterligt och utmanande angreppssätt och våtmarkerna beskrivs i 

                                                 
111 Kristianstad 2004, s 2, informant 6 och 7. 
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intervjuerna som det vattenmagasin som har möjlighet att rädda stadens 
överlevnad.112 Vallar ses generellt som ett jämförelsevis effektivt sätt att 
reducera sårbarhet för höga flöden, också enligt intervjuer med representanter 
för nationella myndigheter: 
 

Det bästa exemplet är Kristianstad, byggt under havsnivån. Det är 
möjligt att skydda sig, att bygga vallar. Vi ser det i Holland. Du kan 
bygga hur höga vallar som helst bara du vet vad du gör.113

 
I planeringsprocessen diskuterades olika sträckningar och tekniska lösningar för 
vallarna och jämförelser baserades på funktionella, geotekniska, miljömässiga 
och ekonomiska överväganden. Den lösning som slutligen valdes var en vall 
fylld med jord och sten.114 Risker för sättningar och minskad stabilitet har 
övervägts med hjälp av ett s.k. worst-case scenario samtidigt som behovet av 
uppföljande analyser kring stabilitet anses stort.115 Åtgärderna som idag planeras 
utgörs av den 500 meter långa Uddevallen, den 1300 meter långa Hammars-
lundsvallen där en ny vall byggs på insidan av den gamla vatten, ytterligare 
höjdjusteringar av nya vallkonstruktioner och kompletteringar av existerande 
skydd längs en sträcka av 8000 meter och, slutligen, byggandet av två nya och 
ombyggnation av tre gamla pumpstationer. Det förändrade höjden på de nya 
vallarna i jämförelse med den gamla sträcker sig från ett par decimeter till 2 
meter, vid olika platser. I vissa avsnitt hamnar den nya vallen 4.2 meter ovanför 
havsvattennivån.116 Pumpkapaciteten kommer enligt planerna att ökas från 6000 
liter per sekund till 10000 liter per sekund.117 Permanenta åtgärder kompletteras 
vidare, i vissa delar, med tillfälliga skyddsåtgärder vid höga flöden.118 Den nya 
invallningen byggs med hjälp av statsbidrag, vilket kan täcka upp till 80 % av 
den totala kostnaden för åtgärderna vilka idag beräknas till 200-300 miljoner 
SEK. Statsbidragen administreras av Räddningsverket medan teknisk väg-
ledning, bedömningar och utvärderingar görs av myndigheter såsom SMHI och 
SGI. 
 
Så långt den generella bakgrunden till projektet. Vad kan då sägas om fallet i 
relation till frågan om klimatanpassning och den roll kunskap, expertbedöm-
ningar och osäkerheter spelar? Enligt lokala tjänstemän är byggandet av de nya 
vallarna beroende av geoteknisk och hydrologisk kunskap för sitt förverk-
ligande. Projektet baseras i detta avseende på en blandning av datamodeller, 

                                                 
112 Informant 6. 
113 Informant 11. 
114 DHI 2001, Wettemark et al 2003. 
115 Wettemark et al 2003, s 54ff. 
116 DHI 2001. 
117 Informant 6. 
118 Zerpe sammanfattning, Informant 7. 
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expertbedömningar och tidigare lokal kunskap och erfarenheter av över-
svämningar i staden.119 Det hävdas också i centrala dokument att: 
 

Höga krav på kvalitet, säkerhet och beständighet utmärker de 
skyddskonstruktioner för vilka Räddningsverket beviljar bidrag.120

 
Vilka åtgärder som bedöms som säkra och beständiga är dock inte helt 
odiskutabelt och grunden för de siffror som används och de antaganden de 
faktiskt baseras på framstår inte som alltigenom genomskinliga för de 
inblandade. Frågan om roller i avgörandet av säkerhetsmarginaler och i den 
generella riskhanteringsprocessen är vidare av betydelse, när olika intervjusvar 
ses samlat. Å ena sidan framstår riskhanteringsarbetet i Kristianstad som en 
huvudsakligen lokal process vilken i stor utsträckning bygger på lokal kunskap, 
å andra sidan visar sig ett starkt beroende av riktlinjer och direktiv från 
nationella myndigheter. Dessa aspekter utvecklas i det följande. 
 
 
Säkerhetsmarginaler och fördelning av roller och ansvar 
 
Valet av säkerhetsmarginaler för att möta stadens översvämningshot baseras 
generellt på en kombination av utredningar och bedömningar av vad som anses 
rimligt. Lokal kunskap i form av framtaget kartmaterial, höjddata, 
flygkarteringar osv. spelar en viktig roll, kompletterat bland annat med 
beräkningsmodeller från DHI vilka anlitats som konsulter. En tjänsteman 
utvecklar sin syn på den kunskap som använts: 
 

Det är helt lokalt med våra egna mätstationer som har byggts ut och vi 
har skiktat hela Helge å för att exakt veta hur sedimentsförhållanden 
och allt ser ut. Vi vet precis hur vattnet rör sig vid olika flöden.121

 
Trots att den lokala kunskapen ofta framhålls i intervjuerna finns parallellt en 
tydlig tonvikt på de nationella myndigheternas roll när det gäller att avgöra vilka 
flöden som anses tillräckliga att basera kalkylerna på. De skyddsvärden som 
föreslogs i den första ansökan om statsbidrag från Kristianstad bedömdes 
härvidlag som otillräckliga: 
 
 
 
 

                                                 
119 Informant 5, 6 och 7. 
120 Zerpe sammanfattning, Kristianstad 2004. 
121 Informant 6. 
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Vi tyckte att vi hade gått in med rejäla skyddsvärden av uppåt 500 
kubikmeter i sekunden i Torsebro. Det var ju dubbelt så mycket som 
vi någonsin upplevt men så fick vi besked tillbaka från Räddnings-
verket att vi ska planera för 738 så i stort sett en tredubbling av det 
värsta vi någonsin upplevt.122

 
De lokala tjänstemännen fick således tänka om säkerhetsmarginalerna och lägga 
på ytterligare 200 m3 per sekund, för att ta hänsyn till det dimensionerande 
flödet såsom de nationella myndigheterna föreslagit. För att få någon slags 
uppskattning om vilka flöden detta avser så uppskattas ett femhundraårsflöde till 
380 m3 per sekund.123 De numeriska grunden för skyddsåtgärderna är 
beräkningar från SMHI som därefter används av DHI i deras modeller: 
 

Flödet på 738 m3 i sekunden har då körts i datamodeller och visar 
sammanvägt med våra höjdkurvor var vi behöver bygga vallar för att 
skydda bakomliggande intressen och till vilken nivå det här måste 
byggas.124

 
I början av 2005 kom ett brev till stadens tjänstemän om att siffran numera har 
sänkts till 527 m3 per sekund pga. ökad precision i kalkylerna där de tidigare 
flödesnivåerna sågs som preliminära.125 Detta fick dock inte så stora effekter på 
vallbygget, förutom smärre sänkningar på ca 2 decimeter i vissa partier som 
ännu inte byggts.126

 
Fördelningen av roller och ansvar mellan lokala tjänstemän och nationella 
myndigheter löper som en röd tråd genom intervjuerna. Gällande kunskaps-
beräkningar och slutsatser om vilka nivåer som antas säkra eller inte i bygg-
processen, dvs. vilka flödesnivåer som avgör höjden och placeringen av 
vallarna, uttrycks ett starkt beroende av nationella myndigheter hos de lokala 
tjänstemännen: 
 

Det är ju inte vi som har bestämt detta i kommunen utan det är ju 
SMHI som räknar ut ett flöde utifrån Helge å och utifrån detta flöde 
får man nivåerna. Vi har bara använt siffrorna som vi har fått och kan 
inte själva plocka fram maxmängder. /…/ Vi har inte egna spekula-
tioner utan hela grunden för vårt jobb med detta är ju siffrorna vi 
får.127

 
                                                 
122 Informant 6. 
123 DHI 2001. 
124 Informant 6. Siffran inkluderar vidare en ökad havsvattennivå med 1.5 meter. 
125 Personlig kommunikation med informant vid SMHI 2005-04-27. 
126 Informant 6. 
127 Informant 7. Liknande kommentarer gjordes av informant 5 och 6. 
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Dessa siffror uppfattas som icke-förhandlingsbara och inte som något lokala 
tjänstemän ska diskutera, ifrågasätta eller spekulera om. Att acceptera de siffror 
som anges från nationellt håll ses vidare som en förutsättning för att få 
statsbidrag för de nya och kostsamma vallarna.128 I detta perspektiv är det 
framför allt nationella myndigheter som tillhandahåller direkt input i avgörandet 
av vad som är säkert eller inte i hanteringen av kommunens översvämnings-
risker. Nationella myndigheter har dock en delvis annan syn på saken. Rädd-
ningsverket framhåller att man alltid besöker kommuner som ansöker om 
statsbidrag och diskuterar rimligheten i de föreslagna skyddsåtgärderna dvs. 
huruvida de skyddar vad de avser att skydda. Eftersom Kristianstad betraktas 
som ett högriskfall där mycket står på spel gav Räddningsverket med hjälp av 
SMHI och SGI specifik information om vattenflöden, i samråd med lokala 
tjänstemän. När man på myndighetsnivå diskuterade vilka flöden som kunde 
tänkas vara aktuella föreslog SMHI att dimensionerande flöden, som används 
för s.k. Klass 1-dammar, kunde användas. Detta föreslogs sedermera för 
Kristianstad men inte, enligt Räddningsverket, som ett villkor för att få 
bidrag.129 Räddningsverket betonar vidare att riskhantering och planering av 
skyddsåtgärder är en huvudsakligen lokal angelägenhet där kommunerna själva 
behöver ta ansvar för vad som ska skyddas och hur, detta är inget som nationella 
myndigheter beslutar om.130 En representant för SMHI tydliggör i linje med 
detta att myndighetens roll är att leverera beslutsunderlag men att undvika att ge 
direkta handlingsrekommendationer: 
 

Vår roll är den naturvetenskapliga rådgivarens. /…/ Det är viktigt att 
dra en gräns. Vi fattar inga beslut.131

 
Enligt detta perspektiv ombads myndigheten göra beräkningar och leverera 
siffror där det dimensionerande flödet framställs mer som vägledning än som 
tvingande norm.132 Olika tolkningar kan göras utifrån dessa olika perspektiv. I 
en tolkning är kontakterna med nationella myndigheter baserade på en direkt 
maktutövning och styrning ovanifrån där de nationella myndigheternas väg-
ledning är något som inte kan ignoreras. Ett generellt beroende av ovanifrån 
styrda och auktoritativa riskhanteringsprocesser har tidigare setts som en del av 
den svenska politiska och administrativa kulturen.133 I en annan tolkning är 
denna maktutövning oavsedd men fortfarande en upplevd realitet från de lokala 
tjänstemännens sida. De nationella myndigheternas självbild av att ge råd utan 
att tala om vad som ska göras brister, vilket indikerar att någonstans på vägen 
blir de vägledande expertbedömningarna auktoritativa och tvingande normer. 
                                                 
128 Informant 6 och 7. 
129 Personlig kommunikation med informant vid SRV 2005-05-17 
130 Personlig kommunikation med informant vid SRV 2005-05-17 
131 Intervju representant för SMHI. 
132 Personlig kommunikation med informant vid SMHI 2005-05-17 
133 Sundqvist 1991, s 111ff. 
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Detta kan ske av olika anledningar, allt från förväntningar utifrån politisk och 
administrativ kultur till mer avsiktliga val. Oavsett avsändarens intention händer 
något med budskapet som transformeras och tolkas annorlunda: vägledande 
bedömningar blir icke-ifrågasättbara normer eller villkor. En ytterligare tolkning 
är att det också kan vara bekvämt för kommunerna att luta sig mot den 
auktoritativa rösten hos nationella myndigheter som ett sätt att få legitimitet för 
beslut som fattats och de ibland knepiga prioriteringsfrågor som följer med 
dessa. Det handlar exempelvis om att lokalt legitimera de nya vallarnas höjd och 
utbredning, vilka tenderar att komma i konflikt med andra lokala intressen 
såsom estetik, rekreation och känsla av närhet till vatten. Vissa lokala politiker 
eller tjänstemän kan således, enligt denna tolkning, välja att överbetona 
expertbedömningarnas myndighetsutövande och styrande karaktär.  
 
Oavsett vilken tolkning som är mest rimlig, vilket intervjuerna sammantaget inte 
ger någon tydligare vägledning om, framstår det som ovedersägligt att de 
nationellt identifierade siffrorna får en stark betydelse i den lokala 
riskhanteringsprocessen och att interaktionen mellan lokala aktörers kunskaper 
och nationella experter blir central för utfallet av riskhanteringen. Frågan om 
ansvar för de planerade åtgärderna blir onekligen central som en följd av denna 
diskussion: vem ansvarar för att de planerade åtgärderna är tillräckligt säkra? 
Om siffrorna kommer ovanifrån torde ansvaret också ligga på nationell nivå, om 
det huvudsakligen är en lokal process för riskhantering torde denna lokala nivå 
utgöra grunden för ansvarsutkrävande. De kommunala tjänstemännens bild är 
tydlig: 
 

Vi har inte kompetensen att ifrågasätta hur man ska få fram en sådan 
siffra och sen frågar man sig om någon har det. Någon får ju ta på sig 
det ansvaret för det är mycket bedömningar och ganska mycket 
gissningar i detta.134

 
Den process som legat till grund för riskhanteringen i Kristianstad förskjuter 
enligt denna tolkning ansvaret till de nationella myndigheternas bord. Ansvars-
frågan har samtidigt en tydlig lokal förankring i och med kommunernas 
utpekade ansvar för riskhantering där de nationella myndigheterna uppfattar sig 
själva mer som rådgivande än ansvariga. Självbilderna och beskrivningarna går 
tydligt isär. 
 
 
 
 
 

                                                 
134 Informant 7. 
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Överväganden och antaganden bakom siffrorna? 
 
Intervjuerna avslöjar också olika uppfattningar om vilka överväganden och 
antaganden som ligger bakom siffrorna som används i beräkningarna av 
skyddsvallarnas höjd och utbredning. Utgångspunkten är dock i generell mening 
högsta säkerhetsnivå: 
 

Det är den högsta säkerhetsnivån som gäller för Kristianstad stad. Det 
är ju något som inte får hända att vallarna går för översvämning för då 
hamnar ju halva Kristianstad och vitala delar under vattennivån.135

 
Samtidigt väcker intervjuerna viktiga frågor om vad man egentligen anpassar sig 
till: dagens klimatvariationer eller också framtida klimatförändringar. Chefen för 
skydds- och säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten betonar att utgångs-
punkten är: 
 

Det absolut värsta tänkbara som vi överhuvudtaget kan begripa och 
tänka i de termerna. Allt djävulskap på en gång. Det är SMHI:s 
forskares framtidsbild av klimatförändringar, högre medelhavsnivåer, 
dimensionerande nederbörd alltså 100-årsregn, 200-årsregn och 
parkerande regn, svåra förhållanden upp över hela Småland som 
tillrinningsområde med djup tjäle och snabb snösmältning. Nu finns 
det heller inga skogar kvar som kan ta upp vattnet efter stormen 
heller.136

 
Citatet visar en tydlig blandning av tidsperspektiv och olika synsätt på vilket 
slags flöde som vallarna är designade att hålla för finns samtidigt bland de 
lokala tjänstemännen där vissa talar om hundraårsflöden, andra om 
femhundraårsflöden och ytterligare andra om tusenårsflöden.137 Generellt är 
dock bilden den att man jobbar med mycket omfattande och långsiktiga 
perspektiv som ska skydda staden ”för all framtid”. Vissa tjänstemän uttrycker 
också en besvikelse med ambitioner som finns uttryckta hos nationella myndig-
heter som säger att kommunerna bör arbeta med hundraårsflöden i samband med 
förebyggande säkerhetsåtgärder mot översvämningar: 
 

När myndigheter går ut och säger att kommunerna ska säkerställa sig 
för 100-årsflöden menar vi att ambitionsnivån är för låg. En kommun 
som har upplevt tre hundraårsflöden på tjugo år jobbar med helt andra 
ingångsvärden än kommunerna generellt.138

                                                 
135 Informant 7. Liknande resonemang fördes även av informant 5, 6 och 8. 
136 Intervju med chefen för skydds- och säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten. Liknande kommentarer 
gjordes av informant 7. 
137 Informant 5, 6 och 7. 
138 Informant 6. 
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Hur höga ambitionerna faktiskt är i Kristianstad och vilka flöden man konkret 
jobbar med kan också kopplas till frågan om framtida klimatförändringar ingår i 
kommunernas riskhantering. Skydds- och säkerhetschefen betonar att baserat på 
flödeshistoriken i kommunen så känns kopplingen given: 
 

Vi har haft tre hundraårsflöden på tjugo år och då kan man fundera i 
termer av klimatförändringar och annat.139

 
Frågan om klimatförändringar kopplas samtidigt inte explicit samman med de 
risker och sårbarheter för översvämningar som kommunen hanterar idag och 
klimatförändringar är heller inget motiv i debatten för att satsa på de nya 
vallarna.140 Kanske har sådana kopplingar heller inte varit nödvändiga med 
tanke på de övriga starkt motiverande faktorerna. Kommunens projektledare för 
klimatinvesteringsprogrammet och klimatstrategin har istället använt översväm-
ningsproblematiken som en pedagogisk motor för att öka medvetenheten om 
behovet av att arbeta med utsläppsreduceringar, vilket är vad det lokala klimat-
arbetet uteslutande fokuserat på.141 Översvämningsproblematiken ses således 
mer som en fråga för Räddningstjänstens förebyggande riskhantering. Detta 
betyder inte att bilden, som redan antytts, inte är att hänsyn till framtida 
klimatförändringar tas genom de dimensionerande flöden och de beräkningar 
som används i modellerna. En tjänsteman förtydligar: 
  

SMHI påstår ju att de tar alla hänsyn vad de kan skåda och vad 
forskningen medger för framtiden och då pratar vi om tusenårs-
händelser och utifrån det utgår jag naturligtvis från att även hänsyn 
med klimatförändringar har tagits med mer nederbörd, blötare höstar, 
varmare somrar, att medelhavsvattennivån kan stiga mellan 20-80 cm 
i framtiden, Skåne sjunker och så vidare.142

 
Utgångspunkten är diskussionerna att vallarna genom projektets omfattning ska 
hålla för all framtid och att myndigheterna har tagit fram värden för vad som 
anses säkert och inte när det gäller flödesnivåer, vilka rimligtvis borde inkludera 
hänsyn till väntade klimatförändringar. Detta är något man lokalt sett utgår från. 
Viktigt att notera är vidare att kommunen i andra delar av sin fysiska planering 
uppmärksammat klimatriskernas betydelse, även om också ett stort fokus legat 
på fysisk planering och utsläppsreducering. Exempelvis påtalar representanterna 
för stadsarkitektkontoret hur man i samband med framtagandet av en ny 
fördjupad översiktsplan för kustområdena ner mot Åhus nyligen uppmärk-
sammat det värdefulla att belysa hur en ökad växthuseffekt kan påverka 

                                                 
139 Intervju med chefen för skydds- och säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten. 
140 Informant 5, 6, 7, 8 och 9. 
141 Intervju med kommunens projektledare för klimatinvesteringsprogrammet och klimatstrategin. 
142 Informant 6. Liknande synpunkter framfördes även av informant 5, 7, 8 och 9. 
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kustbebyggelsen genom stigande havsvattennivåer, erosionsrisker och liknande. 
Motivet till den nya planverksamheten ligger i de politiska önskemålen om en 
ökad exploatering och en mer generös syn på kustnära bebyggelse, varvid 
planerarnas utgångspunkt enligt intervjuerna är att försiktighetsprincipen måste 
gälla.143 I jämförelse med de lokala intervjusvarens bild av hur frågan om 
framtida klimatförändringar kommer till uttryck i den lokala riskhanteringen, 
pekar dock de nationella myndigheterna i intervjuerna tydligt på vad som ingår 
och inte i de flödesberäkningar som har använts. I en nyligen utgiven rapport av 
SMHI framgår det exempelvis att: 
 

I Kristianstad pågår stora insatser att för att minska risken för 
översvämningar, dock utifrån dagens hotbild. Klimatfrågan har 
diskuterats i detta sammanhang, men det förefaller inte ha föranlett 
några konkreta förändringar av projektets utformning.144

 
Av citatet antyds snarast att man i Kristianstad medvetet avstått från att 
inkludera klimathänsyn i riskhanteringen vilket åter antyder bilden av en lokal 
process kring riskhantering och att det är kommunen själv som fastställer vad 
som ska ingå och inte. Här finns, som tidigare erfarits, diametralt olika 
uppfattningar bland de inblandade aktörerna. Såväl litteratur som intervjuerna 
klargör att begreppet dimensionerande flöden såsom det används idag de facto 
inte tar hänsyn till framtida klimatförändringar utan istället baseras på 
klimatvariationer under det senaste århundradet. Trots detta diskuteras samtidigt 
en återkomsttid på ca 10 000 år i de uppskattningar och ”översättningar” som 
görs, vilket betyder att sannolikheten är ca 1 % att flödet överstigs under en 
hundraårsperiod.145 Med tanke på att många anpassningsåtgärder idag kopplas 
till s.k. översvämningskarteringar vilka baseras på återkomstperioder på 100 år – 
med 63 % sannolikhet att de inträffar under samma hundraårsperiod – är det 
rimligt att fastslå att de åtgärder som planeras i Kristianstad ändå är beräknade 
att kunna motstå relativt stora påfrestningar relaterat till vattenflöden, även om 
framtida klimatscenarier ännu inte varit en del av beräkningarna. Detta uttrycks 
också av de nationella myndigheternas sida, vilka betonar att kommunen 
genomfört sin riskhantering efter konstens alla regler såsom de är skrivna idag: 
 

Beräkningarna har en god säkerhetsmarginal. Vi kan inte förvänta oss 
att de ska göra mer.146

 
När dessa olika citat betraktas tillsammans får vi dock en ganska splittrad bild 
med olika bilder av vilka siffror, hänsynstaganden och antaganden som de 
                                                 
143 Informant 5 och 8. 
144 Rummukainen et al 2005, s 19. Liknande resonemang framträder även i intervju med representant för SMHI 
och personlig kommunikation med informant vid SRV 2005-05-17. 
145 SMHI et al 1990, s 18ff och 31. Personlig kommunikation med informant vid SMHI 2005-05-04. 
146 Personlig kommunikation med informant vid SMHI 2005-05-17. 
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aktuella åtgärderna utgår från. De nationella myndigheternas bild är en, de 
lokala tjänstemännens bild en annan. Åter kan olika tolkningar göras av detta, 
som antingen indikerar problem med att kommunicera vad de olika siffrorna 
egentligen står för och att detta är en i huvudsak ovanifrånstyrd process eller en 
strategi där de lokala tjänstemännen ser detta som en fråga för den nationella 
expertisen. Frågan om vad som är en tolerabel risk att anpassa sig till verkar 
sammantaget inte ha avgjorts som en kollektiv och gemensamt överenskommen 
process utan det tycks, utifrån vad intervjuerna visat, finnas en hel del 
frågetecken kring vad den flödesnivå som är de nya vallarnas utgångspunkt 
faktiskt utgår från och bygger på.  
 
 
Osäkerhet, säkerhet och estetik 
 
Riskhantering för att komma till rätta med klimatvariationernas effekter väcker 
vidare den viktiga frågan om vilken roll osäkerheter spelar. I arbetet med 
scenarier och prediktioner för framtiden finns alltid osäkerheter, vilket Stewart 
klargjort på följande sätt: 
 

Givet vår nuvarande kunskap finns det alltid en mängd olika tänkbara 
framtida samhällstillstånd.147

 
Osäkerheterna finns vidare på olika plan och i olika steg av planeringsarbetet.148 
I intervjuerna indikerar vissa av informanterna att själva riskhanteringsprocessen 
alltid inkluderar ett visst mått av ”kvalificerat spekulerande och gissande”, vilket 
är ett sätt att tala om inblandade osäkerheter. Osäkerheterna antas i detta 
avseende vara relaterade till de data som används i modeller och simuleringar, 
vilket lyfts fram i en intervju: 
 

Det finns alltid en osäkerhet eftersom saker ska matas in i 
modellerna.149

 
Denna typ av osäkerhet i beräkningar och modeller indikerades dock bara av en 
kommunal tjänsteman. Det generella intrycket från intervjuerna är snarast att de 
lokala tjänstemännen känner sig väl förnöjda med projektets befintliga 
kunskapsbas. Lokalt finns en stor tilltro till beräkningarna och den modell som 
har använts har också visat sig väl överensstämma med faktiskt uppmätta flöden 
och nivåer under 2002 års höga flöden. De många undersökningar som gjorts 
genom åren och de erfarenheter som finns från tidigare höga flöden ses som ett 

                                                 
147 Stewart 2000, s 41. 
148 Sarewitz et al 2000. 
149 Informant 7. 
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tecken på att riskerna är väl kända och att kunskapen om vattnets utbredning vid 
olika flöden är stor liksom hur riskerna kan hanteras idag och i framtiden: 
 

Vi känner att det är väldigt väldimensionerat för all framtid. För vad 
man vet idag och så långt man kan sia idag har alla hänsyn tagits och 
sedan lite råge till. /…/ Alla vallar är påbyggbara så om ett par 
decimeter saknas i någon del så kan vi hantera det.150

 
Att de siffror som används kan inkludera osäkerheter diskuteras dock inte. Det 
faktum att extra höjd kan läggas till på alla vallar om säkerhetsnivån bedöms 
vara för låg i framtiden verkar ytterligare öka känslan av säkerhet. Slutsatsen 
som dras av stadsplanerarna är vidare att när vallarna är på plats 2012 är 
området säkert att ytterligare bebygga och utveckla, i enlighet med den fysiska 
planeringen.151 Översvämningsrisken har i en mening haft ett långvarigt 
inflytande på vilka områden som är attraktiva att bebygga och det har varit klart 
att staden måste ”växa inom sina ramar”. Som tidigare påtalats har våtmarkerna, 
jordbruksmarken och de dåliga markförhållandena tillsammans med över-
svämningsrisken utgjort viktiga begränsningar för den fysiska planeringen.152 
Frågan om osäkerheter kopplade till de nya vallarna är dock av mindre betydelse 
enligt intervjuerna. I en intervju indikeras till och med att det kan vara politiskt 
inkorrekt och besvärande att väcka frågor om osäkerhet med tanke på de stora 
investeringar som görs och resulterande behov av försäkringar om korrektheten 
hos åtgärderna. Kritiska diskussioner kan vara ett hinder för ett fortsatt stöd och 
legitimitet från politiker och allmänhet.153 Frågan om säkerhet visar sig vidare 
vara tydligt länkad till frågan om estetik, utsikt och närhet till vatten. 
 
Av intervjuerna framgår att vallbyggandet inte enbart är en fråga om att öka 
säkerheten för invånarna i Kristianstad utan det rör också miljövärden av 
nationellt intresse eftersom Hammarsjöns strand anknyter till våtmarkerna i 
Kristianstad Vattenrike. Uppskattningsvis halva vallen går igenom bebodda 
stadsmiljöer vilket innebär starka intressen kopplade till rekreation, estetik, 
utsikt och närhet till vatten. I vissa fall uttrycks konflikter mellan säkerhet och 
estetik i intervjuerna. En lokal tjänsteman förklarar problemet: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150 Informant 6. 
151 Informant 5 och 8. 
152 Kristianstad 2005, s 2ff. 
153 Informant 9. 
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Det är inte så käckt att vi kommer och drar en vall och folk undrar ju 
varför det måste vara så stora skyddsvallar. Vi är ju inne i existerande 
bostadsmiljöer. 30-40 procent av vallen går i riktigt känsliga miljöer i 
centrum, attraktiva bostadsområden och flerfamiljshus nära rekrea-
tionsändamål. På vissa håll uppfattas det kanske inte som en vall för 
då är det ett par decimeters höjning och på andra är det två meter.154

 
Känslan av närhet till vattnet krockar härmed till viss del med de planerade 
säkerhetsåtgärderna. Det uppfattas även att förståelsen för och legitimiteten hos 
vallens omfattning är begränsad bland invånarna med en ständig diskussion att 
vallarna tar mycket plats. Det är primärt höjden och utbredningen av vallarna 
som utgör kärnfrågan där de bedömningar och scenarier som vallbygget vilar på 
utsätts för ifrågasättanden, inte byggandet av vallarna och säkerhetshöjande 
insatser i sig själva. Attityderna till de nya vallarna bedöms vidare ha skiftat 
under årens lopp alltsedan de höga flödena 2002, vilket projektledaren på C4-
teknik betonar: 
 

2002 och 2003 fanns en stor förståelse för de åtgärder som planerades 
från invånarna men det svalnar av. Nu hör man när man är ute på stan 
vissa som kommer fram och säger att det här skräckscenariet som 
kommunen målar upp det kommer nog aldrig att komma till stånd. Det 
är ju tilltaget extra och de som har bott här länge tycker att det här har 
aldrig inträffat och de köper det inte riktigt.155

 
Den konflikt som finns inbyggd i de planerade åtgärderna är således den att 
antingen tillämpa en riskhantering baserad på försiktighetsprincipen där en hög 
vall leder till ökade säkerhetsmarginaler eller att i möjligaste mån försöka 
minska höjden på vallarna vilket leder till en bättre stadsmiljö, åtminstone när 
frågor som estetik, rekreation, utsikt och närhet till vatten sätts i fokus. Att föra 
det senare till sin ytterlighet kan dock riskera att innebära en ökad över-
svämningsrisk vilket inte är förenligt med de ambitioner som finns i övrigt i 
kommunen. Bilden generellt i intervjuerna är att man inte kompromissar med 
säkerhetsfrågan samtidigt som det, som de lokala tjänstemännen uttrycker saken, 
handlar om en återkommande balansakt och att ”tänka två gånger”: 
 

Vi tar ju tillvara på varje chans att- jag menar sitter man på en 
marklägenhet nära Helge å och vill ha vattnet så betyder en två 
decimeter lägre vall framför ögonen rätt mycket för tillgängligheten 
till vatten.156  

 
                                                 
154 Informant 6. Liknande synpunkter framkom även hos informant 5, 7 och 8. 
155 Intervju med projektledaren på C4-teknik. 
156 Informant 6. Liknande resonemang fördes även av informant 7. 
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Var de specifika gränserna går för säkerhetshänsynen avgörs således mycket 
från situation till situation, med de tidigare beräkningarna som tydlig 
utgångspunkt. 
 
 
Sammanfattningsvis 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att byggandet av nya vallar för att hantera 
Kristianstads översvämningsrisker är en del av en lokal anpassning till samtida 
klimatvariationer som motiveras av tidigare identifierade risker och erfarenheter. 
Arbetet baseras såväl på dessa tidigare lokala kunskaper om sårbarhet och olika 
utredningar som gjorts lokalt kring dessa som på worst-case scenarier och 
flödesnivåer framtagna av nationella myndigheter och experter. Frågan om 
framtida klimatförändringar har dock inte utgjort någon bas i arbetet även om 
man lokalt förutsätter att sådana hänsyn ingår, med tanke på det långa 
tidsperspektiv som arbetet utgår från. Den medvetna och långsiktiga planeringen 
liksom fastställandet av vad som utgör tillräckliga säkerhetsmarginaler baseras 
på en intrikat interaktion mellan lokala tjänstemän, konsulter och nationella 
myndigheter. Lokala tjänstemän betonar beroendet av tekniska beräkningar och 
icke-ifrågasättbar kunskap från nationell expertis vilket indikerar en stark 
styrning ovanifrån och ett beroende i processen där nationella myndigheter i sin 
myndighetsroll talar om vad som ska göras. Detta går på tvärs med antagandet 
om att anpassning naturligt nog är underifrånstyrda processer. Vidare antyds att 
scenarier, beräkningar och bedömningar någonstans längs vägen förvandlas till 
benhårda fakta som styr praktiska beslut om säkerhetsmarginaler och nöd-
vändiga åtgärder för att skydda staden från översvämningar. Nationella myndig-
heter tenderar å sin sida att se dessa riskhanteringsprocesser som primärt lokala 
angelägenheter där politiker och tjänstemän lokalt måste avgöra vad som är 
rimliga säkerhetsnivåer, vad som ska skyddas och vilka åtgärder som därmed är 
rimliga. Myndigheterna påtalar att de själva besitter viktig kunskap och således 
har en roll att spela i sammanhanget men att denna roll snarast inbegriper att ge 
input eller bistå med information i dialog. Någonstans mellan dessa bilder kan 
ett gap urskiljas. Viktigt att poängtera är dock att intervjupersonerna själva på 
intet sätt beskriver interaktionen mellan nationella myndigheter och lokala 
tjänstemän som konfliktfylld eller problematisk utan tvärt om framhåller bilden 
av en fungerande samverkan mellan olika myndighetsnivåer. Onekligen väcker 
dock intervjuerna frågor om ansvarsutkrävande i riskhanteringen. 
 
Så långt fallet Kristianstad och de kritiska frågor som analytiskt uppmärk-
sammats utifrån intervjuerna. Kristianstad framstår på många sätt som ett ganska 
unikt fall med tanke på de stora insatser som för närvarande planeras. Såväl 
likheter som skillnader i den lokala riskhanteringens form och innehåll kan 
spåras i Falun. 
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3.2 Fallet Falun 
 
 
Översvämningsrisker och kommunal sårbarhet  
 
Falu kommun ligger i den östra delen av Kopparbergs län. Centralorten Falun är 
lokaliserad i det nordvästra hörnet av sjön Runn, med sjön Tisken som 
sammanbindande länk. Inom kommunen finns närmare 300 sjöar med en 
sammanlagd areal på närmare 235 km2.157 Falun har en lång historik av 
översvämningar bakom sig, vilket historiska inristningar vid broar och i gamla 
husgrunder i staden tydligt vittnar om. Det finns huvudsakligen tre vägar för 
vattnet att nå staden: antingen via Dalälven sydväst om Runn, via Faluån i 
centrum eller via Svärdsjövattendraget norr om staden.158  
 
I Falun är man som en kommuntjänsteman uttrycker saken ”helt styrd egentligen 
mest av vad som kommer Dalälven ned” med Våbäcksforsen som den kritiska 
punkten.159 Dalälven är i praktiken nivåsättande för Tisken, Runn och Falu 
tätort. Detta innebär att med höga flöden i Dalälven riskerar vattnet att tryckas 
upp bakvägen i Runn som stiger snabbt, driver vidare upp till Tisken och så 
småningom upp till Faluån.160 Ett sådant scenario med bakvattentryck av 
kalibern 100-årsflöde har dock inte inträffat sedan Dalälven reglerades efter 
1916 års översvämningar, men finns i kommuntjänstemännens medvetande som 
en potentiell risk:  
 

”Skulle det handla om ett dammbrott eller nåt i den stilen då handlar 
det om mer än ett hundraårsflöde, fast väldigt snabbt och plötsligt”161  

 
Beroendet av Dalälvens reglering för kommunens säkerhet är således tydlig. 
Svärdsjövattendragen har en rörlig vattenvolym som motsvarar vattenvolymen i 
Siljan och dess flöde är bl.a. beroende av hur mycket det regnar i Hälsingland 
och flödesnivåerna i Ljusnan.162 I avrinningsområdet finns 17 vattenkraftverk 
och 74 dammar noterade i SMHI:s dammregister, varav Amungendammen 
började byggas 1916 efter att man under slutet av 1800-talet hade upplevt 
väldigt höga flöden.163 Med jämna mellanrum drabbas fastigheter från 
Amungens utlopp fram till Svärdsjövattendragets utlopp i Runn av skador pga. 
höga flöden och vattennivåer i systemet.164  

                                                 
157 Falu kommun 1990. 
158 Informant 1. 
159 Informant 1. 
160 Informant 2, 3 och 4. 
161 Informant 2. Liknande resonemang fördes även av informant, 1, 3 och 4. 
162 Informant 1, Falu kommun 2004-03-01. 
163 Falu kommun 2004-03-01, Informant 3. 
164 Eltel Networks Skog & Mark AB 2005. 
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Karta 4: Faluns vattendrag. Publiceras med tillstånd från Falu kommun. 
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I intervjuerna med kommuntjänstemän i Falun framstår generellt 1916 års 
översvämning som en slags värsta referenspunkt för staden och konsekvenserna 
av ett eventuellt återupprepande ses med stort allvar:  
 

Jag vill inte ens tänka tanken. Det är ju hela centrum som berörs. 
Vattnet 1916 stod ju upp till Stora Torget och det är många hus som 
skulle komma i farozonen om 1916 års flöde kommer.165                         

 
Kommunen är utsatt för återkommande översvämningar från andra källor och i 
slutet på 1980-talet upplevdes bl.a. under en kort tidsperiod tre översvämningar 
på rad, både vår- och höstöversvämningar med mycket regn under sommaren 
vilket gjorde att man skrev in tydliga riktlinjer för lokalisering i strandnära lägen 
i den fysiska planeringen.166 År 2000 erfor kommunen vidare översvämningar 
både i Faluån och i Svärdsjövattendraget, i det senare 100-årsflöde och mer på 
vissa delsträckor.167  
 
Merparten av bebyggelsen i Falun ligger över gränsen + 110.3 meter över havet. 
Stränderna runt Tisken och vid Runns norra strand är dock relativt flacka och 
dessa områden väntas bli än mer attraktiva för ny bebyggelse framöver, förutsatt 
att man kan klara översvämningsriskerna. Befintliga bostadsområden med 
låglänt lokalisering som är i riskzonen för 100-årsflöden är Masugnen och 
Skutudden, vid Runns norra strand. I Boverkets rapport Riskhänsyn: om hälsa 
och säkerhet i planer och beslut från 1990 utgör Skutudden ett planexempel för 
vilket det konstateras att ca 60 % av marken ligger på en nivå under + 109 meter 
över havet samt att länsstyrelsen vid fastställelsen av planförslaget undantagit 
delar av området, vilket också regeringen efter ett kommunalt överklagande 
fastslagit som giltigt.168 I Skutudden har man, som en kommuntjänsteman 
uttryckte saken, ”fixat höjderna”. Detsamma gäller dock inte för Masugnen där 
de lägst belägna husen finns och där vattnet även kommer från flera håll. De 
lägsta partierna vid Masugnen liksom vissa områden i Falu centrum vallades 
temporärt in under översvämningarna 2000 genom att ”folk stod och skottade 
sandsäckar”.169 Bedömningen är att man klarar temporära invallningar vid 
Masugnen upp till + 109 och + 110 meter över havet, inte mer.170  
 
Eftersom översvämningar är en återkommande del av verksamheten i Falu 
kommun har man genom åren samlat på sig en bred och generellt god 
kunskapsbas att stå på genom erfarenhetsåterföring. I ett särskilt länsriskprojekt 
                                                 
165 Informant 1. Liknande resonemang fördes av informant 2 och 3. 
166 Informant 1. 
167 Informant 1, 2, 3 och 4. 
168 Boverket 1990, s 18f. 
169 Informant 1 och 2. 
170 Informant 1. 
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har vattnets utbredning kartlagts genom en översiktlig översvämningskartering. 
Kommunens stadskontor har vidare i samarbete med Räddningstjänstförbundet 
Dala Mitt och med en topografisk karta i botten digitaliserat höjdkurvor och 
utbredningsområden i GIS-miljö för Svärdsjövattendraget, Runn, Tisken och 
Falu centrum genom att, som en informant uttryckte saken, ”använda modern 
teknik på erfarenhetsbaserad kunskap”.171 I materialet visas vattnets utbredning 
vid dimensionerande flöden och vid 100årsflöden. Verktyget är idag ett 
hjälpmedel för såväl den långsiktiga planeringen och det förebyggande arbetet 
med riskhantering i kommunen som för Räddningstjänstförbundets operativa 
insatsarbete i ett kortsiktigt perspektiv, vilka är de två ben som hanteringen av 
kommunala översvämningsrisker idag vilar på.172 Enligt bedömningar skulle 
GIS-materialet framgent även kunna användas för simuleringar utifrån olika 
indata om klimatförändringar även om detta ännu inte gjorts eller diskuterats.173 
Verktyget bedöms vidare vara ett bra sätt att väcka medvetenhet om frågorna 
och fyller således en pedagogisk funktion: 
 

GIS-materialet är ju ett bra och tydligt sätt att visa för folk. Det är 
enklare att visa en bild än att prata om 110.3 meter. Hur man 
presenterar det är viktigt för att folk ska förstå och acceptera det. Det 
ger mer än att tala om att vattnet stiger en meter.174  

 
Även om förloppen med höga flöden och översvämningar bedöms vara 
långdragna, inte minst med tanke på olika fördröjningar i vattensystemen, så 
saknas generellt kunskap om hur lång tid det tar för vattnet att transportera sig 
exempelvis genom Svärdsjövattendraget till Runn, eftersom detta är beroende av 
en mängd omvärldsfaktorer.175 Verktyget ses således som ett grovt redskap.  
 
Den kommunala hanteringen av översvämningsrisker sker som antytts såväl 
inom den fysiska planeringen som inom det övriga kommunal riskhanterings- 
och säkerhetsarbetet. På dessa olika arenor finns olika aktörer, strategier och sätt 
att försöka komma till rätta med riskerna. 
 
 
Översvämningsrisker och förebyggande säkerhetsarbete 
 
Riskhantering kopplat till den befintliga bebyggelsen i kommunen bedöms ofta 
vara mer svårhanterlig än nybebyggelse: 
 

                                                 
171 Informant 1 och 3. 
172 Informant 2 och 4. 
173 Informant 2. 
174 Informant 4. 
175 Informant 4. 
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De stora problemen idag är egentligen befintlig bebyggelse. Den 
ligger där den ligger och det ska vara rätt mycket till innan man ändrar 
strukturen.176  

 
Efter översvämningarna år 2000 då bl.a. Carl Larsson-gården i Sundborn var 
hotad och det fanns påverkan på andra fastigheter längs med Svärdsjö-
vattendraget så kom frågan om översvämningar i tydligare politiskt fokus i 
kommunen. En kommunal tjänsteman ger sin bild: 
 

Kommunens säkerhetssamordnare tillsattes när det blev kaos här på 
sommaren när det var översvämning. Det var ju ingen som visste vem 
som hade ansvar över vad egentligen och det var väldigt rörigt.177  

 
Ärendet hade tidigare ”bollats runt” inom kommunen med en efterföljande 
otydlighet i ansvar. Kommunstyrelsen tillsatte följaktligen en arbetsgrupp med 
uppdrag att: 
  

utreda, föreslå samt vidta förebyggande åtgärder för att så långt som 
möjligt förhindra återkommande skador vid framtida höga vatten-
flöden.178  

 
Den nuvarande säkerhetssamordnaren började sitt arbete 2002 på direkt uppdrag 
från kommunstyrelsen. Kommunen har även inrättat en särskild kommunal 
säkerhetsgrupp som består av representanter för olika kommunala förvaltningar, 
energibolag och Räddningstjänstförbundet, i vilken olika typer av risk- och 
säkerhetsfrågor kan diskuteras och för vilken kommunens säkerhetssamordnare 
är sammankallande.179 När det gäller risker för höga flöden fastslogs ett 
handlingsprogram 2004 för att ”tydliggöra mål, roller och ansvar” för det 
fortsatta arbetet med kommunens riskhantering för höga flöden.180 Härmed 
klargjordes att Räddningstjänstförbundet Dala Mitt – som samordnar 
Räddningstjänsten i Borlänge, Falun och Säter – fick uppdraget att ansvara för 
Dalälvsproblematiken eftersom denna berör flera kommuner, medan 
stadskansliet genom kommunens säkerhetssamordnare fick ansvar för Svärd-
sjövattendraget, vilket sågs som en mer intern kommunal angelägenhet. 
Räddningstjänstförbundet kunde således tillvarata stordriftsfördelarna med en 
bredare samverkan samtidigt som stadskansliet hanterade den mer specifika 
lokala riskbilden. De ansvariga gavs vidare i uppgift att upprätta handlingsplaner 
för det förebyggande säkerhetsarbetet.181

                                                 
176 Informant 2. Liknande resonemang fördes även av informant 1 och 4. 
177 Informant 1. Liknande resonemang fördes av informant 3. 
178 Falu Kommun 2004-03-10. 
179 Informant 3 och 4. 
180 Falu Kommun 2004-03-10. 
181 Falu Kommun 2004-03-10. Se även informant 3. 
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Hanteringen av Dalälvsproblematiken bedöms inte kommit så långt av den 
kommunala säkerhetssamordnaren, beroende på behovet av att samordna den 
politiska viljan i tre kommuner med olika riskbilder.182 Räddningstjänst-
förbundet sitter med i den s.k. Dalälvsgruppen som under ledning av läns-
styrelsen bl.a. består av vattenregleringsföretag. Gruppen diskuterar riskfrågor 
kopplat till höga flöden och bl.a. har en skyldighet att göra erforderliga 
riskanalyser. Exempelvis har man diskuterat åtgärdsförslag för att komma till 
rätta med förträngningar i vattendraget.183 Räddningstjänstförbundet bevakar 
idag diskussionerna om höga flöden i Dalälven mer som åskådare i en del av sin 
omvärldsbevakning där man enligt uppgift håller sig informerad om vad som 
pågår men utan att ta någon mer aktiv roll i arbetet. Förbundets roll bedöms 
generellt vara mer att lyfta risker som finns, exempelvis att med hjälp av de 
grova karteringar som finns i planfrågor påpeka ”här finns det en över-
svämningsrisk, ska man göra något mer här får man utreda mer noggrant hur 
stora översvämningsriskerna är” men inte själva utreda dessa djupare. Det är 
därefter upp till andra parter att åtgärda riskerna och se till att en riktig och mer 
detaljerad riskanalys görs.184 När det gäller ett mer operativt ansvar för 
översvämningsfrågor gäller gängse rutiner:  
 

Vi har våra karteringar och är någorlunda förberedda om det skulle 
hända något men vi har ingen särskild extra beredskap som vi bygger 
upp någonstans, förrän det verkligen händer. Vi går efter vår vanliga 
policy och våra rutiner för operativt arbete.185  

 
Bilden från Räddningstjänstförbundet tycks således vara att det konkreta 
förebyggande arbetet kring Dalälvsproblematiken är en angelägenhet huvud-
sakligen för vattenregleringsföretagen. 
 
När det gäller stadskansliets uppdrag med Svärdsjövattendraget togs till att börja 
med en handlingsplan fram, daterad mars 2004.186 Samma år genomfördes 
vidare en miljökonsekvensutredning med syfte:  
 

att beskriva motstående intressen och påverkan, syfta till att 
möjliggöra en samlad bedömning av direkta och indirekta effekter på 
omgivningen i samband med föreslagna åtgärder.187  

 

                                                 
182 Informant 3. 
183 Intervju med representant för Räddningstjänstförbundet. 
184 Intervju med representant för Räddningstjänstförbundet. 
185 Intervju med representant för Räddningstjänstförbundet. 
186 Falu kommun 2004-03-01. 
187 Eltel Networks Skog & Mark AB 2005. 
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De intressenter som primärt identifieras vid vattendraget är kraftintressenter som 
har som mål att utnyttja vattnet för att nå en så hög energiproduktion som 
möjligt, fiskeintressenter som vill behålla lekbottnar och en intakt bottenfauna, 
permanent boende och fritidsboende som eftersträvar ett vattenstånd utan 
torrlagda stränder som bl.a. försvårar båttrafiken, skadedrabbade fastigheter vid 
höga flöden som vill ha låga nivåer som kan utgöra buffert vid stora 
nederbördsmängder, diverse rekreations- och friluftsintressen samt riks-
intressanta och/eller i övrigt bevarandevärda natur- och kulturmiljöer vilka i 
varierande utsträckning kan beröras av de planerade åtgärderna.188 Över-
huvudtaget beskrivs arbetet med översvämningsåtgärder som en förhandling 
mellan olika aktörer, inte minst mellan kommunen och vattenreglerings-
företagen där det handlar om att balansera kommunens säkerhetskrav och 
företagens krav på ekonomisk lönsamhet.189 Den kommunala säkerhetssamord-
naren har följaktligen bildat en arbetsgrupp med olika sakägare som tillsammans 
tagit fram ett åtgärdspaket som stöds av alla parter och som i juni 2005 
redovisades för kommunstyrelsen.190 Kommunen har även bildat en referens-
grupp i länsstyrelsen med alla vattenregleringsaktörer som en ”yttre kunskaps-
inhämtning”. Planen är att baserat på de framtagna åtgärdsförslagen framgent 
söka pengar hos Räddningsverket för ett genomförande i tre etapper: från 
Amungens utflöde till Klockarnäs, från Klockarnäs till Sundbornsån och, 
slutligen, från Sundbornsån till Runn. Idag har man bl.a. genomfört vissa 
förstärkningsinsatser och åtgärder för att skydda befintlig infrastruktur såsom 
vatten och avlopp, reservkraft osv. samtidigt som Carl Larsson-gården i samråd 
med kommunen arbetar med egna tillfälliga åtgärder.191 Det är dock inte med 
gällande regelverk för statsbidrag möjligt att få statsbidrag för att skydda Carl 
Larsson-gården:  
 

Regelverket för skydd mot höga flöden är väldigt föråldrat. Man 
pratar om permanenta invallningar och har du något som är ett 
världsarv i egenskap av bergmästargård i ett kulturarv, så kan man inte 
bygga en Berlinmur runt omkring.192  

 
Lösningen blir istället att arbeta med temporära och rörliga barriärer till skydd 
mot översvämningsriskerna, vilket även är en del av kommunens lösning för att 
hantera översvämningsrisker inne i staden och vid lågt belägna områden såsom 
Masugnen. I kommunen har man tittat på ca 40 olika mobila konstruktioner och 
fastnat för en lösning vars upphov ursprungligen var de höga flödena i Falun 
2000 – den s.k. Quick Water Wall.193 Förutom rörliga barriärer planeras andra 
                                                 
188 Eltel Networks Skog & Mark AB 2005, s 14 och 23ff. 
189 Informant 3. 
190 Falu kommun 2005a. 
191 Informant 3. 
192 Informant 3. Liknande resonemang fördes även av informant 4. 
193 Willab pro AB, informant 3. 
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åtgärder kopplat till problemet med förträngningar och flaskhalsar i Svärdsjö-
vattendraget, vilka påverkar kapaciteten att släppa ut och transportera lagom 
mängd vatten i systemet vid höga flöden. Samtliga åtgärder som planeras idag 
bygger på att ett vattenflöde på 50-60 m3 per sekund kan passera utan skador på 
fastigheter och boendemiljöer. För vägbroar gäller 100-135 m3 per sekund.194 
Som en åtgärd för att hantera flöden kan en s.k. aktiv överdämning göras – och 
har också gjorts tidigare – men det är politiskt känsliga beslut eftersom fler 
kommuner skulle bli berörda samt att det riskerar att medföra skador runt 
vattendraget. Den åtgärdsstrategi som tillämpas idag är huvudsakligen att 
möjliggöra en större transportkapacitet för mer vatten genom att öka den våta 
arean vid sidan om vattendraget snarare än att gräva sig ner i den befintliga 
älvfåran. Det handlar således om att skapa områden som är torrlagda vid 
normalvattenflöden men som vid höga flöden tillåter en planerad översvämning, 
vilket är en gammal teknik som egyptierna använde sig av för att hantera höga 
flöden i Nilen och kunna ta tillvara på områden för spannmålsproduktion. Viss 
sprängning och rensning i den befintliga älvfåran planeras också.195 Dessa 
processer för att hantera kommunens översvämningsrisker beskrivs således som 
förhållandevis komplexa inte minst med tanke på samspelet mellan berörda 
intressenter och de olika förhållningssätt och perspektiv de representerar. Inom 
den fysiska planeringen och planeringen av ny bebyggelse beskrivs hanteringen 
av översvämningsrisker vanligtvis som mer given av de inblandade. 
 
 
Översvämningsrisker och fysisk planering 
 
Generellt framgår av intervjuerna att den fysiska planeringen har en viktig roll 
att spela när det gäller prövning av ny bebyggelse och förändringar i den 
befintliga miljön och de översvämningsrisker och hänsynstaganden denna kan 
aktualisera. Inom den fysiska planeringen beskrivs översvämningsproblematiken 
dock inte som en fråga som ger upphov till särskilt mycket arbete och 
diskussion, till skillnad från kommunens övriga förebyggande arbete. 
Översvämningsriskerna är mer en fråga som redovisas och sköts lagenligt 
utifrån vissa fastställda riktlinjer. En planarkitekt i kommunen berättar: 
 

Man måste alltid ta hänsyn till naturgivna förutsättningar i detalj- och 
översiktsplanering. De riktlinjer vi arbetar efter när det gäller Runn 
och Tisken är att ny bebyggelse inte ska placeras lägre på höjden än 
plus 110.3 meter över havet med Faluns höjdsystem och det tillämpas 
konsekvent.196  

 
                                                 
194 Falu kommun 2005a, s 2. 
195 Informant 3, Eltel Networks Skog & Mark AB 2005, s 14-22. 
196 Intervju med kommunal planarkitekt. 
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I den fysiska planeringen fastslås således att höga flöden är en risk som måste 
beaktas, en grundläggande planeringsförutsättning som man är väl medveten om 
och som måste klargöras i ett tidigt skede. I översiktsplanen sägs explicit att ny 
bebyggelse bör undvikas i områden med utpekade översvämningsrisker.197 
Enligt beskrivningen från kommunens bygglovchef är riskmedvetenheten hög i 
kommunen: 
 

Alla tar det på högsta allvar. Det är bara att titta på tv, det svämmar ju 
över någonstans i världen varje dag och det tror man kanske inte ska 
ske här och nu men alla som har bott i Falun vet ju. Kan man hänvisa 
till de här riskerna så är det ingen som tvekar.198  

 
Det ses från plantjänstemännens sida inte som politiskt möjligt eller gångbart att 
tumma på riskfrågan: 
 

Vi skulle aldrig gå med på att släppa fram bebyggelse som skulle 
kunna komma i konflikt med de här nivåerna. Det är liksom en 
självklar gräns. Jag tror inte att någon politiker skulle våga släppa 
fram någonting som ligger för lågt för kommunen har varit utsatt för 
många gånger.199  

 
De framtagna riktlinjerna på 110.3 meter över havet ses istället som allestädes 
närvarande:  
 

Riktlinjerna finns i bakhuvudet hos alla som har med markanvänd-
ningsfrågor att göra i kommunen och är en av de första saker man 
kollar egentligen.200  

 
Plantjänstemännen menar således att deras arbete bygger på ganska enkla 
ställningstaganden och att det mesta som byggs idag byggs på säker mark på 
nivåer där översvämningsrisker inte behöver diskuteras.201 Om det är svårt att 
hålla nivåerna i planläggningen finns även möjligheten att ställa krav på åtgärder 
så att konsekvenserna av en översvämning klaras. Känsliga lägen kan konkret 
hanteras exempelvis genom att man fyller ut marken, att sockelhöjden inte tillåts 
ligga lägre än en viss nivå, att källare undviks eller byggs för att tåla 
översvämningar, att man inte tillåter bostadshus i känsliga delar utan mer av 
ekonomibyggnader osv.202 Av intervjuerna är det samtidigt tydligt att det finns 

                                                 
197 Falu kommun 1990, s 62. 
198 Intervju med kommunens bygglovchef. 
199 Informant 1. Liknande resonemang fördes även av informant 4. 
200 Informant 2. 
201 Informant 1 och 2. 
202 Informant 2. 
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ett tydligt exploateringstryck i strandnära delar från politiskt håll.203 Som ett 
aktuellt exempel har för närvarande en fördjupad översiktsplan tagits fram för 
stadens södra centrum liksom en detaljplan för Tiskens norra strand. Utgångs-
punkten för det s.k. Tiskenprojektet är att Falun upplevs som sjöstad genom 
sjönära bebyggelse med varierat innehåll. En dylik ”vitalisering” ger möjlighet 
att: 
 

återskapa sjöns estetiska värden, möjliggöra båttrafik, samt att göra 
dess stränder attraktiva för rekreation och verksamhet.204

 
Genom att planområdet ligger inom översvämningskänsligt område behöver 
delar av området fyllas ut samt att en lägsta sockelnivå införs för att garantera 
nivån + 110.3 m ö h, vilket enligt den fördjupade översiktsplanen motsvarar ett 
s.k. 100-årsflöde.205 Enligt planerarna är detta inte något problematiskt 
planobjekt. En annan kommunal tjänsteman ser dock samma exempel som ett 
konkret uttryck för motstående intressen mellan att ta hänsyn till översväm-
ningsrisker och att anlägga nya bostadsområden med sjönära placering. Härmed 
görs också bedömningen att samhället ”går i otakt”:  
 

På något vis har människan alltid drivits till vattnet, vi vill bo nära 
vattnet vilket gör att vi då också har svårt att hantera höga flöden. /…/ 
Vi måste få beslutsfattarna att förstå att vi ska inte bygga på mark där 
det finns en kartering som säger att det ofta står under vatten. Det är 
väldigt obra. /…/ När de höga flödena kommer ska vi inte ha byggt en 
samhällsstruktur så att vi måste sätta in stora resurser på att skydda det 
som vi har byggt på fel plats.206  

 
Strandnära lokalisering framstår i detta avseende som ett sätt att skapa 
attraktivitet och en ökad inflyttning för kommunen för att härvidlag kunna 
konkurrera med storstäderna men också en politik som måste balanseras mot 
kommunala sårbarheter och risker. I vilken utsträckning detta görs till fyllest 
görs, enligt ovanstående, antydningar i olika riktningar.  
 
Så långt den kommunala riskhanteringens uppdelning. Vissa tvärgående teman 
förtjänar tydligare uppmärksamhet. En central fråga i Falun liksom tidigare i 
Kristianstad är exempelvis frågan om avgörande av accepterade risk- och 
säkerhetsnivåer. Processen bakom avgörandet av säkerhetsmarginaler framstår i 
Falun som mer erfarenhetsbaserad och framtagen i en lokal process än i 

                                                 
203 Informant 1 och 2. 
204 Sweco FFNS 2005, s 2. Falu kommun 2005b. 
205 Sweco FFNS 2005, s 5. 
206 Informant 3. 
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Kristianstad där beroendet av nationell myndighetsexpertis var mer 
framträdande som komplement till kommunens expertis. 
 
 
Att fastställa säkerhetsmarginaler: erfarenhetsbaserade riktlinjer och 
lokala processer  
 
Den idag tillämpade riktlinjen på lägsta tillåtna höjd över havet + 110.3 meter 
beskrivs i intervjuerna som en erfarenhetsbaserad riktlinje, bl.a. framtagen 
utifrån erfarenhet om tidigare översvämningar. De höga flödena 1916 utgör 
enligt kommunens planarkitekt en viktig utgångspunkt för dessa värden.207 
Erfarenhets- och rimlighetsbedömning förefaller generellt vara nyckelord för 
processen. Kommunens bygglovchef förtydligar:  
 

Vi kollar upp vad man lägger husen på för nivå i förhållande till 
lågvatten och högvatten som vi känner till och där har vi tagit fram 
riktlinjer med SMHI, vattenregleringsföretagen och Räddningstjänsten 
för att hitta en rimlig nivå att lägga oss på.208  

 
Riktlinjen är således framtagen i dialog med SMHI, vattenregleringsföretagen 
och Räddningstjänstförbundet och är 3 meter över Runns medel- eller 
normalvattennivå. Hur denna dialog utformats och de roller olika aktörer tagit i 
processen finns idag ingen vittnesbörd om. Det finns samtidigt en tydlig 
medvetenhet i intervjuerna om att detta inte nödvändigtvis är nivåer som håller 
för alla typer av extrem nederbörd som kommunen kan drabbas av: 
 

De säger ju att de kan ju inte garantera det här men det är ju 
bedömningar de gör och bedömningar kan alltid missvisa. Det kan ju 
visa sig att 110 är för lågt. Det gjordes en uppgradering efter ett par år 
från 109.5 eller 109.8 till 110.3 där man sa att den nivån bör gälla och 
det är ju baserat exempelvis på de översvämningar som finns 
dokumenterade och kända.209  

 
Det är således i grunden en bedömning som har diskuterats fram i samverkan 
och som planerarna därefter har att utgå från i planarbetet. När det gäller 
Svärdsjövattendraget är det framförhandlade beslutet att gå från att hantera ett 
flöde på 18-20 m3 per sekund till att hantera 50-60 m3 och för vägbroar 100-135 
m3 per sekund.210 Samtidigt finns en rädsla eller försiktighet i att vara för 
specifik i utlåtanden om vad som anses säkert. Räddningstjänstförbundet avstår 

                                                 
207 Informant 2. 
208 Intervju med kommunens bygglovchef. 
209 Informant 1. Liknande resonemang fördes även av informant 2. 
210 Falu kommun 2005a. 
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exempelvis i sina bedömningar av enskilda planärenden medvetet från att prata 
om exakta nivåer för att undvika att hamna i rollen att kunna fastställa vad som 
är säkert och inte: 
 

Vi avstår nog från att prata exakta nivåer eller flöden som ska vara 
dimensionerat utan pekar på generella risker. Annars tar vi på oss 
rollen att börja bedöma hur säkert det ska vara och inte att bygga och 
den rollen är egentligen för den som ska bygga att visa på. Hur stor 
risk som accepteras det är inte vår roll.211  

 
Det finns enligt förbundets representant en tydlig risk att deras bedömningar 
annars tas för att vara sanningar: 
 

Ger man en karta och visar linjer på den så tas det ofta som en 
sanning: hit kommer vattnet att nå men man kan inte peka ut ett sådant 
streck på marken, det är ändå en bedömning och en grov analys. Det 
är viktigt att vi presenterar begränsningar i materialet noga.212  

 
Enligt dessa utsagor spåras en tydlig försiktighet i att tala om exakta nivåer och 
en medvetenhet om riktlinjernas tänkbara begränsningar. Svårigheten att 
fastställa hållbara och robusta nivåer och behovet att sätta ner foten på en lagom 
nivå tydliggörs vidare i följande intervju utifrån exemplet Fulufjället och det 
katastrofartade 1000-årsregn som inträffade ett par år tillbaka: 
 

Skulle ett 1000-årsregn komma är det väl ingen som har en aning vad 
som händer då. /…/ Man måste ju göra en riskbedömning och sen vad 
som är rätt och fel avgör ju framtiden. Man kan inte garantera men 
bedömningen görs utifrån den erfarenhet vi har om vad som händer. 
Och sen har det ju blivit mer benäget att det ska regna mer, natur-
katastrofer, växthuseffekten och vad vet jag. /…/ Någonstans måste 
man ju lägga sig på en siffra som man tror på att man kan hantera /…/ 
Skulle vi börja titta efter ett naturkatastrofscenario då skulle man ju 
inte våga göra någonting och så kan det ju inte heller vara.213  

 
Det handlar således mer om att identifiera försvarbara och rimliga säker-
hetsnivåer än att gardera sig mot alla tänkbara extremhändelser: 
 
 
 
 
                                                 
211 Intervju med representant för Räddningstjänstförbundet. 
212 Intervju med representant för Räddningstjänstförbundet. 
213 Informant 1. 
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Vi kan inte på ett ekonomiskt och miljömässigt försvarbart sätt göra 
sådana åtgärder så att vi kan säga att vi kan fixa alla höga flöden. För 
då skulle ingen vilja bo vid den Grand Canyon utan vi måste titta på 
vad det är för typ av konsekvenser som vi vill förebygga och hur 
sannolika de är. För det här 1000-årsflödet finns sannolikt inte vare sig 
motivation eller vilja att genomföra åtgärder. Däremot störs vi väldigt 
mycket av de flöden som inträffar vart tionde år och där finns en bred 
acceptans att det ska vi åtgärda och då upplevs det också som 
ekonomiskt försvarbart.214  

 
Just detta med vad det finns en bred acceptans för har lyfts fram i flera intervjuer 
och speglar inte minst den förankrade process som finns runt riskhanteringen 
och det förebyggande arbetet vid Svärdsjövattendraget. Flera intervjupersoner 
vittnar om den goda kontakt som exempelvis finns mellan kommunen, 
Räddningstjänstförbundet, vattenregleringsföretagen och berörda fastighets-
ägare. I jämförelse med Kristianstad beskrivs riskhanteringen mycket som en 
lokal process, byggd på de inblandades kunskap och erfarenhet: 
 

Kunskapen finns ju hos alla fastighetsägare, vattenregleringsföretag, 
dammägare och alla i bygden de vet ju exakt vad det är frågan om. De 
har haft en god förmåga att få rätt information, behandla, förstå och 
tolka den informationen och vidta åtgärder som samspelar med 
varandra.215  

 
När det gäller behov av kunskapsinhämtning är det primärt den lokala 
kunskapen som ställs i fokus och behovet av att samla berörda aktörer: 
 

Det första är en förmåga att skapa sig en bild av vad det finns för 
intressenter för det kan vara väldigt lätt att glömma bort Fiskevårds-
föreningen, Fältbiologerna, Kanotklubben, Hanssons hästar, Astrid på 
torpet och en mängd andra och när de inte får vara med börjar de bli 
oroliga. Ska vi ha framgång med såna här processer då måste vi /…/ 
stöta och blöta och så kommer vi tillsammans fram till att såhär kan vi 
göra. Det kanske tar längre tid men då är ju faktiskt alla engagerade i 
det här och beredda att arbeta för saker istället för att skriva insändare 
i Falukuriren och sen protestera och överklaga.216  

 
Behovet av att kunna identifiera åtgärder och handlingsstrategier som har en stor 
lokal acceptans återspeglar sig också i synen på framtida klimatförändringar och 
den roll och det agerande kommunen kan företa sig i det avseendet. 
                                                 
214 Informant 3. 
215 Informant 3. 
216 Informant 3. 
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Att ta hänsyn till framtida Klimatförändringar? 
 
I den nyligen framtagna miljökonsekvensutredningen för Svärdsjövattendraget 
fastslås i en slutdiskussion att: 
 

Idag finns det experter som med bestämdhet hävdar att på grund av 
växthuseffekten kommer vi i framtiden få häftigare och större 
nederbördsmängder i landet. Om dessa experter har rätt i sina 
förutsägelser finns det risker att problemen med höga flöden kommer 
åter med tätare frekvenser än hittills och gör det ännu mer angeläget 
att arbeta fram förebyggande åtgärder i vattendraget.217

 
Väntade framtida klimatförändringar tas i det avseendet som en intäkt för att de 
planerade åtgärderna kan vara än mer påkallade och angelägna. Fokus ligger 
dock helt klart på frekvens och det görs exempelvis inga antydningar om att 
samma planerade åtgärder härmed kanske visar sig vara otillräckliga om 
flödesnivåerna också blir högre. I intervjuerna diskuteras också frågan om 
väntade framtida klimatförändringar, exempelvis när det gäller den fysiska 
planeringen under vilket länsstyrelsen vid vissa tillfällen gjort påpekanden om 
tillräcklighet i säkerhetsnivåer: 
 

I diskussionen med länsstyrelsen kommer klimatfrågan upp allt mer, 
att vi kommer att få ett annat klimat i framtiden där hundraårsflöden 
och allvarligare flöden kanske kommer att öka. Det är något som har 
påtalats från länsstyrelsen att ”är ni säkra på att den här nivån kommer 
att räcka framöver?” men inte som ett konsekvent och återkommande 
budskap.218  

 
Länsstyrelsen har således i vissa yttranden över kommunala planer försökt väcka 
frågan om säkerhetsnivåerna som kommunen arbetar efter är tillfyllest men detta 
är inte något som vare sig länsstyrelsen eller kommunen drivit vidare bortom 
dessa initiala påpekanden eller gemensamt sökt utforska. I intervjuernas 
diskussioner om den roll frågan om framtida klimatförändringar spelar för den 
kommunala riskhanteringen ligger betoningen mycket på att medvetenheten 
finns men att det samtidigt råder en oklarhet om vad kommunen kan göra för att 
skaffa sig en bättre beredskap för att möta sådana förändringar. Det upplevs som 
svårt att ha beredskap för allt, vilket följande citat tydliggör: 
 
 
 

                                                 
217 Eltel Networks Skog & Mark AB 2005, s 30. 
218 Informant 2. 
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Man är ju medveten om de här klimatförändringarna som förväntas de 
närmaste åren men jag vet inte hur insatt man är i hur man kan 
påverka det. Man har ju sett det här med Gudrun till exempel, det var 
ju något som var osannolikt egentligen att det skulle hända. Elbolagen 
har ju fått upp ögonen för att det kan bli värre väder och vi har haft 
andra extrema fall men det är svårt att hålla beredskap i allting.219  

 
Åter igen handlar det för de ansvariga om att välja nivå för vad som är rimligt 
att klara av och inte. Kommunens säkerhetssamordnare förtydligar: 
 

Vi har inte haft förmågan att gripa över något sådant /som framtida 
klimatförändringar/ utan vi kan bara konstatera att kan vi lyckas med 
att skapa förutsättningar för att /öka genomsläppskapaciteten/ och ha 
en återkommande god relation med alla intressenter och få dem att 
samspela då tror vi att mycket är vunnet. Det ska vara en väldigt stor 
naturkatastrof annars tror vi att det här är hanterbart.220  

 
En anledning som antyds till att man inte har tittat mer på vad en framtida 
klimatförändring skulle kunna tänkas få för konsekvenser för den kommunala 
riskbilden kopplas till kunskapsosäkerheter i budskapet om klimatförändringar. 
Säkerhetssamordnaren fortsätter: 
 

Vi har tittat på de här cyklerna /för klimatvariationer/ som SMHI 
rapporterat och visst finns det en klimatförändring. Man påstår ju att 
vi ska få en annan dygnsrytm och att det sannolikt kommer att bli mer 
nederbörd i Skandinavien. Det gör ju egentligen att frågan /om 
översvämningar/ blir ännu mer aktuell. Försäkringsbolagen kallade till 
en konferens för ett par år sen och det var ju allt från de som påtalade 
att vi skulle ha en ny istid eller så skulle det bli varmare.  

 
En sådan kunskapsosäkerhet gör det svårt att handla och veta vilka 
konsekvenser som ska tas på allvar. En tjänsteman på plankontoret ger sin 
bild: 
 

Det har varit svårt att konkret bevisa vilka effekter som är relaterade 
till klimatpåverkan och det gör ju att det blir en viss tveksamhet om 
vad man ska ta till sig och ta på allvar.221  

 

                                                 
219 Informant 4. 
220 Intervju med kommunens säkerhetssamordnare. 
221 Informant 2. 
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En stor utmaning bedöms ligga just i att kunna göra en klok lokal bedömning 
vilka nya risker en klimatförändring kan tänkas innebära. En representant för 
Räddningstjänstförbundet utvecklar: 
 

Det finns en medvetenhet om att klimatet kommer att förändras och 
att det troligtvis kommer att innebära problem men exakt vilka 
problem det innebär och hur man kan tackla det, det är man nog inte 
fullt medveten om. Det är svårt att göra en lokal bedömning. 
Översvämningar har vi ju haft tidigare och kan tänka oss att det blir 
värre men det kan ju uppstå extremer som man inte ens tar med i 
bedömningarna för att man inte ens är medveten om problemen.  

 
En ytterligare utmaning för att göra problematiken runt framtida klimatföränd-
ringar en del av den kommunala riskhanteringen som utpekas är svårigheten för 
enskilda kommuner att sätta sig in i och förstå frågorna: 
 

Finns tillräcklig kunskap i varje kommun är ju ett dilemma. Det finns 
ju kommuner runt Dalälven som har 10-15000 invånare, hur ska de 
kunna bygga upp kunskap runt det här? De har fullt sjå att hålla näsan 
över vattnet och hantera det som finns. Vi har lite större möjligheter 
men varje kommun kan inte bygga upp kunskap om det här utan 
kunskapen måste komma från centralt håll om vad det här kan få för 
effekter. I annat fall sitter varje kommun och gissar och kan famla i 
luften och göra väldigt fel. Länsstyrelserna får en stor roll.  

 
Behovet av kloka råd och riktlinjer som hjälp för kommunernas arbete 
påtalades således i flera intervjuer. En intervjuperson ser vidare som en 
bidragande faktor till en trög kommunal start att den nationella klimat-
agendan så länge haft sitt fokus på utsläppsreduceringar kopplat till 
miljömålet begränsad klimatpåverkan men att någon tydligare koppling till 
riskfrågorna inte gjorts.222 Långsiktigheten i frågan lyfts vidare fram som 
en försvårande faktor.223 Långsiktiga frågor har vilket flera tidigare studier 
av kommunalt miljöarbete visar svårt att göra sig hörda i relation till vad 
som upplevs som mer akuta och angelägna frågor.224 Vad som krävs 
bedöms vidare vara händelser som ger ringar på vattnet: 
 
 
 
 

                                                 
222 Informant 2. 
223 Informant 2. 
224 Storbjörk m.fl. 
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Det är viktigt att det händer saker. Det är så mycket som samhället 
kräver att man ska stå emot i olika sammanhang och sen kommer de 
här översvämnings- och klimatfrågorna in också. När det händer något 
tar man det på allvar. Vi har ju väckts många gånger de senaste 20-25 
åren av de översvämningar som har varit.225  

 
I Falun är bedömningen att man bortsett från översvämningsriskerna varit 
relativt förskonade från extrema väderhändelser vilket påverkar beredskapen och 
medför att man omvärldsbevakar istället för att själv agera.226 Det är en ständig 
svårighet att prioritera mellan olika risker och eftersom översvämnings-
problemen inte är dagliga problem påverkas riskmedvetenheten och benägen-
heten att satsa på frågorna negativt även i en kommun som Falun: 
 

Det kan vara 10-årsintervaller mellan och något som inte har hänt på 
10 år det händer ju aldrig. Man glömmer och det kommer nya 
händelser med risker som är akuta. Man tittar på sjösäkerhet efter 
Estoniakatastrofen, brandskydd på diskotek efter branden i Göteborg 
och nu tittar man på stormskador och elförsörjning. I Småland tittar 
man säkert mycket på översvämningsproblematiken nu eftersom det 
var stort förra året men processen är nog sån att det klingar av efter ett 
tag.227  

 
Det är exempelvis lättare att få loss pengar och prioritet direkt efter en 
översvämning. Riskhantering kräver vidare en tydlighet i ansvar vilken man 
försökt lyfta fram i Falun med den kommunala säkerhetssamordnaren. 
Ansvarsfördelning, att någon har riskfrågorna tydligt på sitt bord som ett eget 
ansvarsområde motverkar att de glöms bort eller nedprioriteras för att det 
kommer upp saker som är mer akuta i ett kortsiktigt perspektiv. Det finns 
samtidigt en fara att arbetet knyts upp för mycket kring en person snarare än att 
det sprids i hela den kommunala organisationen. Här spelar inte minst den 
politiska viljan och det politiska intresset för riskhanteringsfrågor en central 
roll.228  
 
Slutsatsen blir enligt egna utsagor att man i Falun inte tagit till sig frågan om 
väntade klimatförändringar vare sig i kommunal fysisk planering eller i det 
förebyggande riskhanteringsarbetet. De riktlinjer man arbetar efter medger inte 
den typen av hänsyn i dagsläget och en förändring i riktlinjer skulle kräva tydlig 
ny kunskap: 
 

                                                 
225 Informant 1. 
226 Informant 4. 
227 Informant 4. 
228 Informant 2 och 3. 
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Ska man ändra den här riktlinjen då ska man nog ha ny kunskap som i 
princip motsäger att den skulle vara hållbar på sikt och vad ny 
kunskap är och hur pass vederlagd den ska vara kan jag inte säga för 
det är ju ett politiskt ställningstagande. Politikernas ställningstaganden 
kan ibland vara mer värda än vad forskning och annat vetande är eller 
åtminstone likvärdigt. Det har inte kommit några politiska signaler 
och vi har inte möjlighet att bevaka kunskapsläget så att vi själva 
skulle kunna dra den slutsatsen eller ta upp frågan till beslut 
politiskt.229  

 
Behov av nya hänsynstaganden såsom framtida klimatförändringar skulle dock i 
praktiken kunna initieras av antingen Räddningstjänstförbundet, beredskaps-
samordnaren. stadsarkitektkontoret, kommunpolitiker, länsstyrelsen eller natio-
nella myndigheter, enligt intervjuerna.230

 
 
Sammanfattningsvis 
 
Sammanfattningsvis kan noteras att höga flöden och översvämningar är en del 
av Faluns riskbild men att sårbarheten bedöms ha minskat avsevärt sedan 
Dalälven reglerades i början av 1900-talet. Höga flöden hanteras genom såväl 
den fysiska planeringen som genom kommunens övriga säkerhetsarbete. Det 
finns ett antal bostadsområden med låglänt lokalisering och där är bedömningen 
den att man fixat höjderna alternativt att man förlitar sig på akutinsatser och 
rörliga barriärer vid höga flöden. Överhuvudtaget bygger riskhanteringen i den 
fysiska planeringen på vikten av att hålla sig till fastställda riktlinjer för lägsta 
tillåtna byggnivåer i förhållande till havsvattennivån och att planerarnas bild är 
att det härmed är fråga om ganska enkla ställningstaganden att göra i plan-
arbetet. Vissa informanter menar att kommunens nuvarande exploateringstryck 
inte innebär problem med att balansera säkerhetskrav och krav på strandnära 
bebyggelse medan andra antyder att samhället generellt och så även Falu 
kommun går i otakt i detta avseende. Knäckfrågan i sammanhanget är givetvis 
om säkerhetsmarginalerna och de fastställda riktlinjerna är tillräckliga. Av 
intervjuerna framgår att grunden för riskhanteringen är en lokal kunskapsbas där 
säkerhetsmarginalerna som tagits fram i samverkan mellan kommunen, SMHI, 
vattenregleringsföretag och Räddningstjänsten är erfarenhetsbaserade och 
inriktade på att klara hundraårsflöden. Dessa riktlinjer är framförhandlade i 
dialog med aktörer som har intressen på spel och/eller besitter viktig kunskap 
och bygger på vad som anses försvarbart och rimligt – vad det finns en lokal 
acceptans för. Detta är också vägledande för det lokala åtgärdsarbete som 
initierats kring Svärdsjövattendraget där förhandlingen mellan viktiga aktörer 
                                                 
229 Informant 2. 
230 Informant 1, 2, 3 och 4. 
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och beroendet av samverkan dem emellan ses som avgörande för möjligheten att 
nå överenskommelser. Framgent kommer dock kommunen att – liksom 
Kristianstad – söka statsbidrag för genomförandet av specifika åtgärder men 
hittills är riskhanteringen mer en lokal process. På frågan om tillräcklighet i 
säkerhetsmarginaler påtalar exempelvis Räddningstjänstförbundet att man 
medvetet inte vill vara för specifik i utlåtanden om vad som är säkert med risken 
att det tas för att vara en sanning. De risknivåer som används som utgångspunkt 
tar inte hänsyn till ev. katastrofscenarier/extremer. Frågan om framtida klimat-
förändringar framträder mer som ett motiv för att de idag föreslagna åtgärderna 
för höga flöden är än mer akuta men inte som något som leder till en diskussion 
om fastställda säkerhetsmarginaler behöver ses över eller uppdateras. Läns-
styrelsen har vid enstaka tillfällen i konkreta planärenden väckt frågan om fast-
ställda riktlinjer för höga flöden är tillräckliga med tanke på framtida klimat-
förändringar men detta görs inte konsekvent och varken länsstyrelsen eller 
kommunen har tagit steget bortom påpekandet och initierat någon vidare 
diskussion kring detta. Vad kommunen klarar av att ha beredskap för och vad 
som bedöms rimligt framstår som ett centralt villkor för förändring av riktlinjer 
och agerande. Vidare påtalas dels en osäkerhet i budskapet om framtida klimat-
förändringar dels en osäkerhet om de lokala konsekvenserna av sådana föränd-
ringar. Avsaknaden av riktlinjer gällande klimatanpassning liksom att det 
handlar om framtida förändringar framstår likaså som problematiska för att detta 
ska ses som en fråga för kommunen att ta tydligare initiativ i och försöka 
hantera. De höga flöden som kommunen varit utsatt för under senare år bedöms 
heller inte ha varit tillräckligt akuta eller svåra för att väcka eller motivera ett 
skarpare politiskt engagemang. Den kommunala riskhanteringen baseras istället 
på erfarenheter och kunskap om samtida klimatvariationer och vad vi vet idag. 
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4. Drivkrafter, villkor och utmaningar för klimatanpassning i 
Sverige – generella reflektioner  
 
 
Behovet av att öka kunskapen om hur vi kan anpassa oss till såväl samtida 
klimatvariationer som framtida klimatförändringar för att möta risker och 
sårbarheter framstår i allt högre utsträckning som angeläget. Klimatanpassning 
ställer krav på en ökad beredskap och riskhantering i samhället samt att hänsyn 
till samtida klimatvariationer och framtida klimatförändringar integreras i beslut, 
investeringar och planer på olika samhällsnivåer.   
 
Av föreliggande studie framgår att de intervjuade nationella myndigheterna som 
alla har ett ansvar för klimatfrågor, riskhantering eller fysisk planering generellt 
tillskriver frågor om samhällets sårbarhet för framtida klimatförändringar liksom 
tänkbara anpassningsåtgärder relevans och framhåller att de behöver uppmärk-
sammas i större utsträckning än vad som hittills varit fallet. Samtidigt framgår 
av intervjuerna att det idag saknas en tydlighet i kunskap, direktiv och ansvars-
fördelning på området vilket medför att bara vissa myndigheter ännu har tagit 
några tydligare initiala steg. En generell beskrivning i intervjuerna är att 
anpassningsfrågorna lite diffust ”är på gång”, inte minst med hänvisningar till 
den nu pågående sårbarhetsutredningen vilken bedöms vara en viktig milstolpe 
inte minst när det gäller ansvarsfrågorna. När det gäller handlingsutrymme och 
pågående aktiviteter idag vittnar intervjuerna sammantaget om olika upp-
levelser, vilket medför att en tydlig skiljelinje kan identifieras. Å ena sidan finns 
de nationella myndigheter som idag tagit initiativ vilka också är de myndigheter 
som har en utpekad kunskapsproducerande roll kring klimatförändringarnas 
effekter och/eller påverkan i samhället. Hos dessa myndigheter spåras tydliga 
försök att utåt förmedla relevans och betydelse av hänsynstaganden till klimat-
problematiken och att medverka till att olika aktörer i samhället tar till sig dessa 
frågor. Å andra sidan finns de myndigheter som hittills har intagit en mer 
avvaktande hållning. Dessa myndigheter har en tydligare roll när det gäller 
implementering och integrering av klimathänsyn i exempelvis fysisk planering, 
riskhantering och krisberedskap i samhället. En slutsats som kan dras är att det 
finns ett större behov av initiativ och agerande framgent på den senare fronten, 
särskilt om anpassningsfrågorna ska tas på större allvar än hittills. När klimat-
frågan utvecklas från att gälla fastställandet av olika klimatscenarier och 
konsekvenser till att bli en fråga om anpassning, implementering och integrering 
av klimathänsyn för att hantera sårbarheten för framtida klimatförändringar 
krävs en vidgad äganderätt till klimatfrågorna. Detta innebär ett tydligt behov 
av såväl ett bredare engagemang som också en bredare kunskapsbas i samhället. 
När det gäller kunskapsutveckling kräver klimatproblematiken i detta avseende 
samverkan såväl mellan naturvetare, samhällsvetare och tekniker som mellan 
olika aktörer i samhället. 
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Landets kommuner spelar en avgörande roll såväl för samhällelig riskhantering 
som för den fysiska planeringen, två sammanlänkande verksamhetsområden 
vilka är av synnerlig vikt i diskussioner och praktiskt genomförande av lokal 
klimatanpassning. Ett av de stora problem som utpekas i diskussioner om 
sårbarhet inför väntade klimatförändringar och anpassning till desamma gäller 
just lokalisering av bebyggelse och verksamhet i riskbenägna områden, vare sig 
det handlar om översvämningsrisker, risker för ras- och skred, stranderosion 
osv. I denna studie påtalas bland flera intervjuade en bristande beredskap och en 
bristande medvetenhet om klimatrelaterade risker generellt i samhället, 
alternativt att medvetenheten finns och att diskussioner kring problematiken 
pågår men att beredskapen i praktiken fortfarande brister. När det gäller 
översvämningsrisker betonas exempelvis hur de omfattande dammregleringarna 
kan bidra till en falsk känsla av säkerhet vilket i sin tur påverkar samhällets 
riskmedvetenhet. I Falun har riskhanteringen tydligt påverkats av Dalälvens 
reglering och i Kristianstad sågs säkerheten bakom de gamla vallarna länge som 
en garant för säkerhet vilket ledde till lokalisering av känslig verksamhet i 
tidigare utsatta områden. Tidigare erfarenheter och forskning har visat att 
riskhanteringsåtgärder såsom dammregleringar och vallar inte nödvändigtvis 
minskar samhällets sårbarhet på lång sikt utan tvärtom kan riskera att förstärka 
denna sårbarhet.231 En fortsatt lokalisering av bebyggelse och samhällelig 
verksamhet till riskbenägna områden kan bli ett problem i situationer när 
säkerhetsnivåerna visar sig vara för lågt tilltagna, dammsäkerheten brister osv. 
vilket inte minst katastrofen i New Orleans är ett exempel på. Changnon ger en 
träffsäker belysning av problemet med sårbarhet inför översvämningar: 
 

It seems like the principal cause of the /…/ flood problem is faulty 
human choices about where to live, and about land-use and 
construction processes. The net effect is that society is making itself 
even more vulnerable to flood damage.232

 
Lokaliseringsproblematiken framstår således som betydelsefull. 
 
Utmaningen för att nå en ökad beredskap i samhället uttrycks i intervjuerna 
bland annat som en utmaning att omsätta riskmedvetenhet i praktisk handling. 
Flera villkorande aspekter som kopplas till denna implementeringsproblematik 
betonas i såväl de nationella som de lokala intervjuerna. Behovet av starkt 
politiskt stöd och uttalad viljeinriktning för de aktuella riskfrågorna ses såväl i 
Kristianstad som i Falun som avgörande för tjänstemännens möjlighet att agera 
och ta initiativ till nya hänsynstaganden i den kommunala riskhanteringen. En 
svårighet som uttrycks är samtidigt möjligheten att prioritera riskfrågor som en 
                                                 
231 Sarewitz et al 2003, s 805ff, Rayner 2000, s 283, Willows et al 2003, s 50ff. 
232 Changnon 2000, s 100. Liknande resonemang förs även av Naess et al 2005, Pielke 1999, s 420f. 
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del av en lokal politisk agenda där politiska prioriteringar och avvägningar 
mellan olika angelägenheter och intressen utgör en oundviklig del av vardagen. 
Frågor som tenderar att ses både som framtida och osäkra i meningen osäkerhet 
om när en viss händelse inträffar och hur omfattande effekterna blir slåss om 
utrymme med frågor som bedöms både som akuta och ständigt högaktuella 
bland medborgarna, såsom skola, vård och omsorg. Tidsfaktorn – det akuta vs. 
det potentiella och långsiktiga – liksom förekomsten av osäkerheter i kunskapen 
om risker kan således verka handlingsförlamande för det politiska stödet och 
följaktligen för tjänstemännens agerande. Internationell forskning om klimat-
anpassning har likaså visat att de ofta betonade osäkerheterna i klimatbudskapet 
liksom att problematiken uppfattas som en fråga för framtida beslut snarare än 
de akuta och dagsaktuella prioriteringar som görs begränsar agerande som leder 
till klimatanpassning.233

 
Ett annat gissel som påtalas i intervjuerna är vidare att medvetenheten om 
sårbarhet för väder och klimat generellt riskerar att hamna i konflikt med andra 
intressen i den fysiska planeringen, såsom lokaliseringsönskemål om attraktiv 
exploatering av vattennära bebyggelse. I vissa kommuner framstår sådan 
exploatering som en medveten strategi för att öka inflyttningen och kunna 
konkurrera med storstädernas lockelser. Planerarna i de två fallstudie-
kommunerna framhåller att man inte kompromissar med säkerheten men påtalar 
samtidigt att man i planeringen måste balansera säkerhetsaspekten med behovet 
av närhet till vatten samt att det idag finns ett tydligt exploateringstryck på det 
senare. Andra kommunala tjänstemän lyfter fram denna balansakt som 
potentiellt problematisk ur säkerhetshänseende och påtalar att det ibland finns en 
tendens att bortse från säkerhetsaspekterna. Noteras bör dock att ingen 
granskning har gjorts av enskilda planärenden inom ramen för denna studie som 
tillåter slutsatser kring de prioriteringar som görs i konkreta lokaliserings-
ärenden i detta avseende. En ytterligare slutsats som dras av flera informanter är 
att praktikens prioriteringar i stor utsträckning är händelsestyrda. Frekvens, 
återkomst och allvarlighet hos faktiska händelser har även i tidigare studier 
porträtterats som viktiga drivkrafter bakom anpassningsåtgärder.234 Händelser är 
dock inte nödvändigtvis en garanti för ett utvecklat riskmedvetande på lång sikt 
vilket likaledes betonas i studien. Samhällets prioriteringar kan skifta märkbart 
snabbt allt eftersom nya och akuta frågor kräver utrymme och åtgärder.  
 
En fungerande riskhantering bedöms vidare kräva såväl kontinuitet som 
fungerande organisatoriska lösningar med en tydlig och fördelning av ansvar 
för att undvika att frågorna trillar mellan stolarna. Betydelsen av fungerande 
organisatoriska och institutionella lösningar liksom interaktion och lärande 
                                                 
233 Berkhout et al 2004, p 15, Folke et al 2002, p 16, Lorentzoni et al 2000, p 151f., Tompkins 2005. 
234 Smithers och Smith 1997, s 136, Burton et al 2002, s 152, Yohe och Dowlatabadi 1999, s 132, Lorentzoni et 
al 2000, s 152ff, Adger et al 2002, s 9f. 
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mellan centrala aktörer för ökad anpassningskapacitet framstår som synnerligen 
viktig i den internationella anpassningslitteraturen och som något som behöver 
studeras ytterligare på svensk basis.235 Av denna studie framgår vikten att risk-
frågor sprids i den kommunala organisationen och dess olika angelägenheter 
snarare än att ses som en persons ansvar. Kontinuiteten är således betydelsefull 
ur både ett tids- och rumsperspektiv. Naess et al har av en studie om hantering 
av översvämningsrisker i Norge framhållit just betydelsen av ett organisatoriskt 
snarare än ett personligt lärande i organisationer som hanterar förändring.236 Av 
intervjuerna framgår även att riskhantering i stor utsträckning är en fråga om 
resurser där såväl ekonomiska medel i termer av statsbidrag som kunskap, 
vägledning och riktlinjer från nationella myndigheter och experter särskilt 
framhålls. Den kommunala politiken, planeringen och riskhanteringen behöver 
enligt egen utsago veta vad de framtida klimatförändringarna betyder konkret i 
den egna kommunen. De intervjuade kommunala tjänstemännen uttrycker en 
tveksamhet inför om det kan förväntas att landets alla kommuner har resurser 
nog bygga upp egen kunskap på området och ser gärna nationella initiativ och 
vägledning i detta avseende. Av ovanstående punkter kan sammanfattningsvis 
konstateras att implementeringsproblematiken, möjligheten att gå från mål till 
praktiskt genomslag och handling, framstår som både avgörande och påtagligt 
utmanande för att stärka anpassningskapaciteten i samhället.  
 
Av de två fallstudierna framgår vidare att processen att fastställa och därefter 
tillämpa riktlinjer om acceptabla och tillräckliga säkerhetsmarginaler för höga 
flöden vid strand- och havsnära lokalisering är analytiskt intressant. I denna 
process avgörs frågan om vad man anpassar sig till i den lokala riskhanteringen 
där utgångspunkten är ett fastställande av vilka risker vi är beredda att leva med 
och vilka förebyggande åtgärder som i så fall bedöms lämpliga att arbeta med i 
olika städer och områden. Processen är i båda kommunerna beroende av en 
interaktion mellan lokala respektive nationella aktörer men själva rollfördel-
ningen och maktfördelningen mellan nationella respektive lokala aktörer 
beskrivs på väldigt olika sätt i intervjuerna med nationella myndigheter samt 
lokala aktörer i Kristianstad respektive Falun. I Kristianstad spåras tydliga 
skillnader i förhållningssätt hos nationella respektive lokala aktörer kring vilken 
säkerhetsnivå som bedöms som rimlig att utgå ifrån i riskhanteringen. De initialt 
sett lokalt framtagna säkerhetsnivåerna, vilka motsvarade dubbelt så höga flöden 
som hittills erfarits i kommunen mötte kritik från nationella myndigheter i sam-
band med kommunens ansökan om statsbidrag. Följaktligen justerades säker-
hetsnivåerna uppåt för att matcha de nationella myndigheternas bedömningar. 
Från lokal horisont beskrivs detta som en tydlig styrning och ett krav uppifrån 
där icke-ifrågasättbara siffror landade i den kommunala vardagen. De lokala 
tjänstemännen framhåller att man lokalt inte har kompetens att ifrågasätta 
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myndigheternas bedömningar, inte minst med tanke på de uppfattas som villkor 
för de så viktiga statsbidragen. De nationella myndigheterna motiverar sin starka 
roll genom att Kristianstad betraktas som ett högriskfall och Räddningsverket 
har genom statsbidragen en uppgift att med kommunen diskutera rimligheten i 
föreslagna åtgärder och om de skyddar vad de avser. De nationella myndig-
heterna betonar samtidigt i olika sammanhang hur den lokala riskhanteringen är 
en huvudsakligen lokal process där kommunen har till uppgift att bestämma vad 
som är en rimlig säkerhetsnivå att anpassa sig till. Sammantaget visas dock 
varierande rimlighetsbedömningar om säkerhetsmarginaler och flödesnivåer för 
de planerade satsningarna och när det gäller just fastställandet av flödesnivåer 
framstår riskhanteringen i Kristianstad som en huvudsakligen ovanifrånstyrd 
process, tvärt emot bilden att nationella myndigheter ger råd och levererar 
underlag men utan att fatta beslut. Uppfattningarna om riskhanteringsprocessen 
och aktuella roller eller självbilder hos aktörerna går tydligt isär när intervju-
svaren betraktas samlat. Samtidigt ska noteras att samtliga aktörer i intervjuerna 
tydligt markerar att samverkan dem emellan har fungerat bra. En springande 
punkt tycks dock för en utomstående vara frågan om vem som tar ansvar om 
åtgärderna i fråga visar sig otillräckliga eftersom ansvaret i beskrivningarna 
tycks landa på någon annan.  
 
I Falun framstår riskhanteringsprocessen kring Svärdsjövattendraget, vilken är 
den del av kommunens riskhanteringen som huvudsakligen fokuserats i 
intervjuerna, som en huvudsakligen lokal angelägenhet. De riktlinjer som 
tillämpas i den fysiska planeringen beskrivs som erfarenhetsbaserade och 
framtagna i samverkan mellan kommunen, SMHI, vattenregleringsföretagen och 
Räddningstjänstförbundet. Kommunen har samtidigt inte, till skillnad från 
Kristianstad, ansökt om statsbidrag ännu för planerade riskhanteringsåtgärder 
och Svärdsjöproblematiken klassas sannolikt inte som ett nationellt högrisk-
projekt vilket torde påverka jämförbarheten hos de två exemplen. I Falun är det 
vidare tydligt att riskhanteringen handlar om att sätta ner foten kring vad som 
bedöms rimligt att utgå från. Kommuntjänstemännen påtalar att det inte är 
möjligt att basera riskhanteringen på utgångspunkten att alla höga flöden kan 
klaras utan att det gäller att hitta en nivå som bedöms försvarbar ekonomiskt och 
miljömässigt och där det finns en bred acceptans i kommunen. Den lokala 
kunskap om flöden som finns hos olika aktörer och intressenter lyfts åter-
kommande fram. 
 
Bland både lokala och nationella myndighetsrepresentanter som arbetar med 
klimatfrågor, riskhantering och fysisk planering noteras vidare två olika 
förhållningssätt till möjligheten att säkra samhället för framtida klimatrisker. Å 
ena sidan ett förhållningssätt som bygger på en stor tilltro till möjligheten att 
kontrollera risker genom att exempelvis fastställa säkerhetsnivåer för höga 
flöden i samhället. Behovet av att kunna identifiera gränser och säkerhets-
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marginaler att förhålla sig till fungerar i detta avseende legitimerande för de 
beslut som fattas i politik och planering. Å andra sidan noteras ett 
förhållningssätt där svårigheter att fastställa robusta säkerhetsnivåer ställs i 
fokus och där det snarast handlar om att välja en rimlig nivå för risk-
hanteringsarbetet. Viljan att undvika att de riktlinjer som diskuterats och 
fastställts tas för sanningar är vidare stark där aktörerna tycks vilja vara i rollen 
att påtala tänkbara risker men utan att säga vad som därmed är en rimlig 
säkerhetsnivå alternativt vad kommuner eller enskilda bör göra.  
 
Viktigt att notera är samtidigt att vad som anses rimligt eller accepterat inte 
nödvändigtvis är detsamma som vad som kan bedömas säkert eller tillräckligt i 
ett mer långsiktigt perspektiv. De normer som den lokala riskhanteringen i de 
två exemplen utgår från bygger enligt intervjuerna huvudsakligen på kunskap 
om samtida klimatvariationer utifrån historiska data och tidigare erfarenheter, 
inte på hänsynstaganden till scenarier om framtida klimatförändringar. 
Nationella myndigheter har å sin sida påpekat att hänsyn till klimatförändringar 
lämpligen tas genom extra säkerhetsmarginaler vid planering och lokalisering av 
samhälleliga verksamheter. Studier som finns gjorda på svensk mark indikerar 
att endast ett fåtal kommuner i Sverige har infört förändrade säkerhetsmarginaler 
för lokalisering i översvämningsbenägna områden utifrån uppskattningar om 
framtida klimatförändringar.237 I de fall där hänsyn till framtida klimatföränd-
ringar har diskuterats har detta vidare skett i ett sammanhang av nybyggnation 
snarare än som en generell komponent i kommunernas riskhantering där även 
befintlig bebyggelse ingår. För en bredare syn på samhällets anpassnings-
kapacitet krävs insikter om hur vi planerar våra samhällen och möjligheten att 
skapa frihetsgrader för såväl nybebyggelse som befintliga strukturer. På frågan 
vad man anpassar sig till i de två fallstudier som genomförts inom ramen för 
denna studie framgår att det i Kristianstad råder en stor osäkerhet om vad man 
faktiskt anpassar sig till och att man i Falun är medveten om den generella 
klimatproblematikens betydelse för kommunal riskhantering men att man 
samtidigt intar en mer avvaktande inställning till vilka specifika konsekvenser 
detta kan väntas få för kommunens del.  
 
I fallet Kristianstad indikerar intervjuerna, när dessa betraktas samlat i analysen, 
problem i kommunikationen mellan nationella och lokala aktörer om vad de 
aktuella flödessiffror som används faktiskt representerar. Av intervjuerna 
framgår att de kommunala tjänstemännen förutsätter att hänsyn till framtida 
klimatförändringar ingår i de siffror och riktlinjer för det ”worst-case-scenario” 
som de nationella myndigheterna tillfört riskhanteringsprocessen, inte minst 
eftersom vallarna dimensioneras för att vara hållbara i hundratals år. De 
nationella myndighetsrepresentanterna gör å sin sida tydligt i intervjuerna att 
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flödesnivåerna som används bygger på flödeskommitténs riktlinjer i vilka 
hänsyn till framtida klimatförändringar uttryckligen inte ingår som en kompo-
nent. Samma myndighetsrepresentanter betonar samtidigt att de beräkningar 
som används bygger på en god säkerhetsmarginal och att kommunen inte kan 
förväntas göra mer med den kunskap som finns idag. Analytiskt står det dock 
klart att det råder en stor oklarhet om vad man lokalt anpassar sig till och 
således att kommunikationen mellan nationella och lokala aktörer om 
riskhanteringens innehållsliga aspekter svårligen kan beskrivas som tydlig. I 
Kristianstad har samtidigt stadsarkitektkontoret nyligen väckt frågor om 
framtida klimatförändringars påverkan kopplat till förändrade planer av kustnära 
bebyggelse vilket visar att frågorna i andra sammanhang letar sig in i den 
kommunala planeringen. I Falun har vissa påpekanden gjorts från länsstyrelsen i 
enskilda planärenden utifrån frågan om de tillämpade säkerhetsmarginalerna är 
tillfyllest även med hänsyn tagen till framtida klimatförändringar. Det har dock 
stannat vid påpekanden och inget mer samlat grepp har noterats kring frågorna. 
Kommunalt vittnar intervjuerna om att en medvetenhet finns bland tjänste-
männen om klimatproblematikens betydelse men att det samtidigt råder en stor 
oklarhet kring budskapets kommunala konsekvenser och vad som följaktligen 
kan åstadkommas konkret i kommunens fysiska planering och riskhantering. De 
riktlinjer som tillämpas lokalt bygger istället på tidigare erfarenheter om samtida 
klimatvariationer.  
 
Analysen ovan kring lokal klimatanpassning bygger uteslutande på två lokala 
fallstudier av kommuner som visserligen båda delar en utsatthet och sårbarhet 
för klimatvariationer och höga flöden men där de anpassnings- och riskhante-
ringsåtgärder som diskuteras skiljer sig märkbart från varandra. Riskhanterings-
processerna och de analytiska frågor som väcks visar sammantaget såväl 
olikheter som samstämmighet i förhållningssätt bland intervjuade tjänstemän. 
Trots att det empiriska underlaget är begränsat kan samtidigt vissa jämförelser 
göras med en parallellt pågående studie vid Örebro Universitet där kommunerna 
Arvika, Nyköping och Orust ställts i fokus för analysen. Arvika och Orust har 
varit utsatta för översvämningar under senare tid medan Nyköping upplevt 
mindre översvämningar men befarar framtida problem genom stigande 
havsvattennivåer i Östersjön. Studien visar att en försiktig medvetenhet om 
problematiken kring framtida klimatförändringar och behovet av anpassning 
råder i kommunerna och att en ambivalens kan urskiljas där kunskapsunderlaget 
sammantaget kännetecknas av att antingen betraktas med viss misstänksamhet 
eller som något som seriöst behöver övervägas. Uggla talar om förekomsten av 
en pragmatisk attityd där resonemang kring vad som är rimligt och osäkerheter 
om vad kommunen kan göra i sitt konkreta planarbete spelar en central roll.238 
Här finns stora likheter med framför allt den situation som beskrivs i Falun. I 
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Arvika planeras för närvarande en invallning för vilken hänsyn till framtida 
klimatförändringar bedöms komma att utgöra ett viktigt kunskapsunderlag och 
klimatfrågan beskrivs av tjänstemännen som en fråga som kommer att diskuteras 
även om det i dagsläget är oklart vad detta konkret kan innebära. Nyköping har, 
till skillnad från övriga kommuner, särskilt anlitat SMHI för att ta fram 
kunskapsunderlag om framtida klimatförändringar. Intervjuerna vittnar sam-
tidigt om att den ökade kunskap om framtida klimatförändringar som detta lett 
till inte framstår som en garant för ett tydligare agerande, det centrala är vilka 
hänsyn man därefter är beredd att ta. I Ugglas studie framstår i likhet med 
Kristianstad och Falun frågan om exploateringstrycket på vattennära bebyggelse 
central.239

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om samhällets sårbarhet för 
klimatvariationer och klimatförändringar liksom möjligheten till anpassning och 
integrering av klimathänsyn i samhälleliga verksamheter och beslut framstår 
som både angelägen och utmanande. Möjligheten att gå från medvetenhet till 
ökad beredskap i samhällets fysiska planering och riskhantering ställer inte 
minst krav på tydlighet i roller och ansvarsfördelning, fungerande kommunika-
tion och interaktion mellan centrala aktörer, prioriteringar av riskfrågor och 
hantering av intressekonflikter, tydlighet i fastställandet av säkerhetsmarginaler, 
relevant kunskapsunderlag och möjlighet till robust beslutsfattande under 
osäkerhet. Idag finns vidare endast initiala studier gjorda på området vilket 
ställer krav på ökad kunskap om metoder, villkor och drivkrafter för 
klimatanpassning och för vad som begränsar respektive underlättar samhällets 
anpassningskapacitet. 
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