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Klimatanpassning och den fysiska 
planeringens utmaningar1 
Sofie Storbjörk 

Oavsett vilka åtaganden som görs i Kyotoprocessen och hur stora re-
duceringar i utsläpp av växthusgaser som faktiskt sker världen över så 
väntas förändringar i vårt klimat. Den senaste tiden har också flera 
studier pekat på att läget förmodligen är än mer allvarligt än exempel-
vis den senaste IPCC-rapporten från 2007 gav uttryck för, vilket gör 
vårt agerande idag för att åstadkomma ökad klimathänsyn än mer be-
tydelsefullt. Numera innehåller klimatpolitiken ett fokus både på ut-
släppsminskningar – mitigering – och på samhällets förmåga att han-
tera konsekvenserna av ett förändrat klimat – anpassning. Mitigering 
och anpassning ses som komplementära snarare än konkurrerande 
strategier. Samtidigt har merparten av det svenska klimatarbetet till 
dags dato fokuserats på att åstadkomma minskade utsläpp medan an-
passningsfrågan är relativt ny på den politiska dagordningen i Sverige. 
När det gäller klimatrisker visade den svenska klimat- och sårbarhets-
utredningen att klimatförändringen medför såväl temperaturhöjningar, 
ökad nederbörd och stigande havsnivå. Ökade höga flöden (s.k. 100-
årsflöden) väntas bland annat leda till ökade risker för översvämningar 
samt ras- och skred i olika delar av landet. I sin bredd väntas klimat-
förändringen ge konsekvenser för i stort sett samtliga sektorer i sam-
hället samt kräva åtgärder av politiker, myndigheter, forskare, företag, 
ideella organisationer, privata aktörer och enskilda medborgare (SOU 
2007:60).  

Samhällets förmåga att möta klimatförändringarna varierar samti-
digt starkt. Anpassningskapacitet handlar specifikt om hur länder, re-
gioner, kommuner osv. är rustade för att hantera klimatförändringens 

                                                 
1  En text med liknande innehåll har även publicerats i Tora Friberg och Sabrina 

Thelander (2009), “Samtal pågår... från forskare till politiker och tjänstemän i 
kommuner” i CKS rapport 2010:1  

 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-56434 (2010-05-30). 
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konsekvenser, dvs. deras möjlighet att svara på förändringar och initi-
era åtgärder. Enligt IPCC definieras anpassningskapacitet som: 

…the ability of a system to adjust to climate change (including climate vari-
ability and extremes) to moderate potential damages, to take advantage of op-
portunities, or to cope with the consequences (IPCC 2007, p 21) 

Anpassningskapacitet bedöms vidare vara beroende av en mängd olika 
faktorer som socioekonomi, hälsa, ekonomisk stabilitet, institutionella 
aspekter, biogeofysiska förutsättningar, kunskap och information, so-
cial stabilitet/civilsamhällets nätverk, individuella resurser, allmänhe-
tens uppfattningar om klimatförändringen, tekniska alternativ och risk-
spridningsmekanismer vilka på olika sätt påverkar vår möjlighet att 
anpassa oss till såväl dagens klimatvariationer som till framtida kli-
matförändringar (Smit och Wandel 2006, Wall och Marzall 2006). I 
aggregerade jämförelser som görs mellan länders anpassningskapacitet 
antas Sverige och övriga nordiska länder ha en relativt hög förmåga att 
svara mot klimatförändringens konsekvenser. Å andra sidan visar erfa-
renheterna av de senaste årens extrema väderhändelser såsom över-
svämningar och stormar i olika delar av landet klara begränsningar i 
samhällets beredskap och robusthet ur ett klimatperspektiv. Klimatan-
passning riktar i praktiken fokus på betydelsen av den lokala kontexten 
och på vilken roll städer och kommuner spelar för att åstadkomma en 
mer klimatmedveten planering och beslutsfattande. Forskningen har 
visat att integrering av klimathänsyn i samhällsplaneringen i syfte att 
söka förebygga framtida problem genom att ”tänka efter före” ger så-
väl större frihetsgrader som ökad kostnadseffektivitet än ett mer av-
vaktande och reaktivt angreppssätt. 

Syftet med denna text är att diskutera några utmaningar som kli-
matfrågan medför för kommunernas – och i synnerhet den lokala fy-
siska planeringens – förmåga att anpassa sig till samtida klimatvaria-
tioner och framtida klimatförändringar. Mer specifikt riktas fokus på 1. 
ansvar, medvetenhet och handlingsutrymme, 2. organisatorisk sprid-
ning och tvärsektoriellt lärande, 3. prioriteringar och intressekonflikter, 
samt, slutligen, 4. vad anpassar man sig till? Sammantaget ger de skis-
serade temana viktiga ledtrådar kring vad som påverkar de svenska 
kommunernas anpassningskapacitet. Texten baseras på frågor som 
väckts genom kvalitativa fallstudier av svenska kommuners arbete 
med planering, riskhantering och klimatanpassning (för vidare analy-
ser se exempelvis Storbjörk 2006, 2007 samt 2009a och b).  

De tre kommunerna har alla en lång historik av utsatthet för 
klimatrelaterade risker. I två kommuner är den stora frågan över-
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svämningsrisker, i den tredje stranderosion. Två av kommunerna är 
lokaliserade i södra Sverige och en norr om Dalälven, två kommuner 
är medelstora och en är liten. Två är kustkommuner och en är 
inlandskommun. Det empiriska materialet utgörs dels av sammanlagt 
17 individuella intervjuer med tjänstemän och politiker i nyckel-
positioner på lokal och regional nivå, dels av insamlade kommunala 
och regionala dokument (policies, strategier, utredningsunderlag osv.). 
Vidare har 7 intervjuer genomförts med representanter för nationella 
myndigheter som på olika sätt har ansvar för planering, riskhantering 
och klimatfrågor. Jag har valt att i texten lyfta fram ett ganska stort 
antal citat från framför allt tjänstemän som jobbar med riskhantering, 
planering och klimat eftersom jag tycker att de sätter fingret på många 
av de knäckfrågor som det praktiska arbetet med klimatanpassning kan 
innebära på kommunal nivå. 

Ansvar, medvetenhet och handlingsutrymme  
De svenska kommunerna har genom sitt planmonopol och utpekade 
ansvar för riskhantering en viktig roll att spela i klimatanpassningen. 
Kommunerna möjlighet att agera är samtidigt avhängig förmågan att 
bygga upp medvetenhet samt avsätta resurser och aktivt prioritera kli-
mathänsyn i planering och beslutsfattande vilket i sin tur bland annat 
är beroende av nyckelaktörer med vilja, engagemang, mandat och 
kompetens. Politikernas nyckelroll betonas ofta i den internationella 
forskningen, inte minst genom behovet av ett ökat strategiskt besluts-
fattande och ett tydligt budgetutrymme för klimatfrågorna. I praktiken 
är kommunala aktörer ofta överarbetade med begränsade personella 
och ekonomiska resurser samtidigt som ansvarsförhållanden inte alltid 
är klart definierade eller genomskinliga. Även om de senaste årens 
klimatdebatt ökat medvetenheten om klimatförändringarnas samhälle-
liga konsekvenser så har anpassningsfrågorna generellt inte haft 
samma tyngd på den kommunala agendan som mitigeringsfrågorna. 
Som en representant för en central myndighet uttrycker saken: 

Det ligger ju tickande miljö- och säkerhetsbomber i detta som alla är med-
vetna om men som ingen orkar ta tag i eller lägga på det egna ansvaret. 

Vid en kartläggning av hanteringen av översvämningar, ras och skred i 
den kommunala planprocessen som genomfördes 2005 svarade 140 av 
landets 290 kommuner. Endast 36 kommuner uppgav att de i dåläget 
tog hänsyn till ett förändrat klimat i sitt planarbete. Av de 85 kommu-
ner som uppgav anledningen till att de inte beaktat klimatförändring-
arna betonades primärt att riskerna inte ansågs tillräckligt kända, att 

123 



 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

underlaget för att bedöma situationen upplevdes som bristfälligt samt 
att resurser och kunskap för att ta itu med frågan saknades. Vidare 
uppgavs att klimatfrågan är relativt ny på agendan och att signalerna 
kring den inte varit tillräckligt tydliga från experter och myndigheter 
(Viehhauser et al. 2006). Även om betydligt fler kommuner idag 
uppger att de arbetar konkret med klimatanpassning (SKL 2009) så 
upplevs tydligt problemet med kunskapsunderlag, råd och riktlinjer 
som en begränsning för den praktiska klimatanpassningen. Särskilt 
bland de mindre kommunerna har det bedömts vara svårt att få till 
stånd tillräckliga krafttag. En tjänsteman från en av de medelstora 
fallstudiekommunerna ger sin syn: 

Man kan fråga sig om det finns tillräcklig kunskap om det här i varje kom-
mun. Hur ska exempelvis små kommuner kunna bygga upp kunskap runt det 
här? De har ju fullt sjå med att hålla näsan över vattnet och hantera det som 
finns. Det måste komma från mer centralt håll så inte varje kommun sitter och 
gissa och famlar i luften. 

Enligt denna tolkning torde många mindre kommuner vara benägna att 
vänta på nationella initiativ, riktlinjer och bidrag snarare än att själva 
ta sig an frågorna. Det kan samtidigt också vara lättare att driva frågor 
i en mindre kommun med färre och kortare beslutsvägar. En av kom-
munerna som ingått i denna studie är att betrakta som liten enligt 
SCB:s kommunindelning samtidigt som den är i yttersta framkant när 
det gäller initiativ, engagemang och kompetens inom sitt område. En 
bidragande orsak till detta syntes vara en lyckosam trojka bestående av 
en starkt drivande kommunal chefstjänsteman (med en mindre grupp 
tjänstemän i ryggen), en framstående och välrenommerad professor 
med ett intresse för att ge riskfrågor en tydligare roll på den svenska 
politiska dagordningen och en f.d. fastighetsmäklare som via lokala 
föreningar och genom en stigande telefonräkning bedriver en aktiv 
lobbyverksamhet gentemot myndigheter och beslutsfattare på olika 
samhällsnivåer. Utifrån sina olika arenor, mandat och resurser har 
sammantaget ett ökat lokalt handlingsutrymme möjliggjorts.  

Kommunernas ansvar för klimatanpassning och fysisk planering 
har vidare tydliggjorts sedan den 1 januari 2008. Numera framhålls i 
plan- och bygglagstiftningen vikten av att klimatförändringens konse-
kvenser beaktas i planprocessen. Risken för översvämningar och ero-
sion har härmed lagts till som kriterier vid lämplighetsprövning i över-
siktsplaner, detaljplaner och bygglovprövning. Förutom att betona 
kommunernas roll inom klimatanpassning och fysisk planering så pe-
kar Klimat- och sårbarhetsutredningen och den nya klimatpropositio-
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nen på behovet av en utökad och tydligare roll för landets länsstyrel-
ser, där förslaget bland annat har varit att en särskild klimatanpass-
ningsdelegation inrättas vid varje länsstyrelse. I nuläget har bl.a. Läns-
styrelserna i Mellansverige (en samverkan mellan Stockholm, Söder-
manland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland) 
tagit fram allmänna rekommendationer för hantering av översväm-
ningsrisker i fysisk planering (Ösam 2006) och Länsstyrelserna i 
Skåne och Blekinge kring stigande havsnivå och fysisk planering 
(Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge 2008). Fördelen är att länssty-
relsen kan anlägga ett regionalt perspektiv. Samtidigt har länsstyrelsen 
av tradition haft svårt att klampa in på kommunernas arena när det 
gäller fysisk planering. Under de intervjuer som genomförts i de tre 
fallstudiekommunerna pendlar kommunernas inställning mellan att å 
ena sidan efterfråga ett mer utvecklat regionalt stöd, och å andra sidan 
påpeka att länsstyrelsen och i förlängningen nationella myndigheter 
inte ska lägga sig i för mycket av den lokala planeringen. En repre-
sentant för en nationell myndighet ger sin syn: 

Kommunerna både efterfrågar riktlinjer och så gör de det inte. Det beror på 
vem du frågar för det är jäkligt känsligt med planmonopolet. Frågar du miljö-
folk så vill de ha strikta riktlinjer, helst en siffra. Men frågar du planfolket så 
ska det vara lite mer luddigt i kanten. Det skiljer sig också från kommun till 
kommun. 

Enligt en länsstyrelserepresentant som arbetat med rekommendationer 
för ökad klimathänsyn i fysisk planering är arbetet en ständig balans-
gång: 

Vi är inte mogna att sätta ner foten och säga ”det här ska ni planera efter”. Det 
är en avvägning mellan vår roll som tillsynsmyndighet och kommunernas 
planmonopol. Det måste vara en öppen process och dialog som leder fram till 
riktlinjer. 

Att hantera balansgången mellan det regionala och det lokala torde bli 
än mer angeläget med den nya roll som föreslagits för landets 
föreslagit för landets länsstyrelser. En tydlig process och dialog för att 
förändra invanda mönster och beteenden krävs också inom den 
kommunala administrationen. Av intervjuerna blir det tydligt att 
kommunala nyckelpersoner och eldsjälar kan vara både en möjlighet 
och en begränsning för den kommunala klimatanpassningen, med 
tanke på möjligheten att skapa en organisatorisk spridning. 
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Organisatorisk spridning och tvärsektoriellt lärande  
Klimatfrågans tvärsektoriella karaktär ställer höga krav på arenor, pro-
cedurer och strukturer för samordning och lärande över sektorsgränser. 
Att tala i termer av ett tvärsektoriellt och integrerat lärande må vara 
självklart i teorin men kräver i praktiken ett kontinuerligt och syste-
matiskt angreppssätt som inte stannar vid enstaka paradprojekt och 
personligt lärande hos ett fåtal nyckelaktörer. Vidare behöver eventuell 
rivalitet och motsättningar mellan professionella kulturer, traditioner 
och kunskapsanspråk överbryggas. Den inblandning som krävs av 
olika aktörer och sektorer på kommunal nivå för att nå ett reflexivt och 
tvärsektoriellt lärande samt en mer systematisk integrering av klimat-
hänsyn har samtidigt varit svår att uppnå i praktiken. I samtliga tre 
kommuner ses klimatriskerna som primärt länkade till säkerhetssam-
ordnare, räddningstjänst och/eller den tekniska förvaltningen där nog 
så tydliga processer av lärande och kunskapsuppbyggnad äger rum för 
riskhantering och anpassning, i två av fallen framför allt till samtida 
klimatvariationer och, i det tredje, även till framtida klimatföränd-
ringar. Samtidigt finns en bristande spridning och interaktion med öv-
riga förvaltningar. En tjänsteman från en kommun där detta är särskilt 
tydligt ger sin bild: 

I och med att det har varit ”a one man show” så har kunskaperna om det här 
inte blivit tillräckligt spridda. Frågan ligger ju på tekniksidan och det är ju 
också lite galet. Den borde ju ligga på plan och miljö. Det måste vara ett na-
turligt sätt att tänka inte bara för ett litet gäng utan för alla. 

De vattentäta skott och den bristande insyn som identifierats mellan 
centrala förvaltningsenheter på kommunal nivå framkommer med flera 
exempel i intervjuerna. Ett sådant är följande citat, där en kommunal 
tjänsteman berättar om ett möte som hållits mellan länsstyrelsen och 
ett flertal kommuner i regionen där den bristande interna kommunika-
tionen om klimatrisker blev tydlig: 

Länsstyrelsen hade listat områden för utredning i kommunerna och pekade 
speciellt ut ett område som i översiktsplaneringen angetts som utredningsom-
råde. Vid höjda havsnivåer finns det risk att grundvattnet stiger och just i det 
här området som är en mosse kan det bli ett stort problem. Han på länsstyrel-
sen sa mer i förbigående att ”detta är bara satt som utredningsområde så för-
modligen är det tänkt för friluftsliv”. Då viskade tjejen på plan som satt bred-
vid mig att ”Nej, det ska bli bostäder där”. Och då tycker man att här har vi 
arbetat med den här problematiken i 25 år och fortfarande sitter de och plane-
rar i ett sådant område. 
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Den begränsade interaktionen mellan förvaltningar tycks vara starkt 
kopplad till en traditionell bodelning mellan frågor och perspektiv där 
planerare har inte känt ägandeskap för riskfrågorna. De har istället 
setts som andras ansvar. Att olika kommunala tjänstemän värnar om 
sina respektive hjärtefrågor och professionella skötebarn komplicerar 
klimatanpassningen: 

Det är naturligtvis så att det man håller på med själv är det viktiga och kom-
mer sen någon annan och pratar om klimatförändringar så är det ju kanske in-
tressant men mitt problem med skalbaggar eller vad det nu kan vara är liksom 
viktigare, när det kommer till kritan. Det är väldigt tunga skepp att ändra kurs. 

Att söka åstadkomma ökad förståelse för perspektiv, tvärsektoriellt 
lärande och ett gemensamt ägande för klimatförändringarnas lokala 
konsekvenser blir med denna utgångspunkt en nyckelfråga. Ibland 
tycks den professionella integriteten hos olika tjänstemannagrupper 
liksom interna revirstrider komma i vägen för mer integrerade och 
tvärsektoriella perspektiv: 

Det är väldigt svårimplementerat i verkligheten när man står i sina kommu-
nala förvaltningar och fan ta den tekniska chef som talar om för plan eller 
miljö och hälsa vad de ska göra och tvärt om. Det krävs mer integrerade lös-
ningar men då blir det också besvärligare. Det kan verka enklare att lösa pro-
blemen själv än att blanda in alla andra /…/ som ska ha synpunkter på vad 
som ska göras och det är ju jävligt mänskligt att känna så. 

Att förändra inställning hos berörda aktörer kan således vara både en 
tids- och resurskrävande process där olika barriärer gör sig påminda. I 
vissa fall tycks förändringsbenägenheten vara mer beroende av viljan, 
öppenheten och personkemin mellan individuella tjänstemän: 

Det hänger mycket samman med vilka personer som sitter där. Vissa stadsar-
kitekter har vi haft ett nära samarbete med och i andra fall har det blivit mer 
konflikter. Det handlar egentligen mer om personer än organisationer. 

I en av fallstudiekommunerna har man nyligen antagit en gemensam 
policy som bygger på mer integrerande principer och där såväl tjäns-
temän som politiker har tvingats prata igenom och aktivt ta ställning 
till hur kommunen som helhet ser på och ska hantera, i detta fall kust-
zonen ur ett större helhetsperspektiv. Sen återstår att genomföra poli-
cyn i vardagens alla planer och beslut vilket – som flera intervjuperso-
ner vittnar om – väntas bli nog så knöligt: 

Det är viktigt att det inte bara blir ett dokument man känner sig nöjd med och 
lägger i hyllan. Det stora problemet sen blir ju att få in den i verksamheten 
och ha den som ledstjärna och där finns det kanske inte så stor beredskap. 
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Att anta ett gemensamt program eller policydokument kan vara en 
viktig början som dock måste följas av ett kontinuerligt genomförande, 
inte minst när det kommer till praktikens olika avvägningar där olika 
intressen, perspektiv och prioriteringar riskerar att kollidera. 

Prioriteringar och intressekonflikter  
Klimatanpassning besväras i praktiken av spänningar och konflikter 
mellan intressen, perspektiv och prioriteringar, vilket inte minst tren-
derna i samhällets lokalisering av bebyggelse och andra verksamheter 
till låglänta, strand- eller kustnära områden tydligt vittnar om. I de tre 
fallstudiekommunerna, som återkommande har varit utsatta för över-
svämningar och/eller erosion, är bilden bland planerare och politiker 
tydlig kring den strandnära bebyggelsens vara eller icke vara i utsatta 
lägen: 

Vi skulle aldrig släppa fram bebyggelse som kan komma i konflikt med de 
här nivåerna. De är liksom en självklar gräns. Jag tror inte att någon politiker 
skulle våga släppa fram något som ligger för lågt för vi har ju varit utsatta 
många gånger. 

Å andra sidan vittnar andra aktörer på lokal eller regional och nationell 
nivå om den ohållbara trenden att bygga i strandnära lägen vilket in-
verkar negativt på samhällets robusthet. Trycket på strandnära lokali-
sering bedöms öka vilket ger anledning att tro att de senaste årens allt 
mer uppmärksammade extrema väderhändelser och den intensiva kli-
matdebatt som ägt rum i media tycks ha en endast marginell inverkan 
på den konkreta planeringspraktiken. Tankesättet att närheten till vat-
ten gynnar kommunens attraktivitet och konkurrenskraft är fortsatt 
stark och i vissa kommuner framstår strandnära exploatering som en 
mycket medveten strategi för att öka den kommunala inflyttningen. I 
klimat och sårbarhetsutredningen visas till exempel att den procentu-
ella andelen av byggandet har ökat i kustzonen. Andelen hus som 
byggs inom 100 m från strand har mer än fördubblats från 1970-talet 
och denna strandnära bebyggelse upptar idag cirka 30 procent av Sve-
riges totala kuststräcka. Trycket uppges vara särskilt stort längs väst-
kusten, utmed Skånes kust, Blekinges södra kustområde samt kust- 
och skärgårdsområdet i Stockholmsregionen. Vidare pekas på trenden 
att restaurera och bebygga attraktiva hamnområden samt att strandnära 
fritidshus övergår till permanentboende (SOU 2007:60). I detta sam-
manhang är det lätt att förlora greppet om riskfrågorna. En fortsatt 
strandnära lokalisering i utsatta områden riskerar dock att öka den lo-
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kala sårbarheten och skapa ännu större behov av framtida riskhanter-
ingsåtgärder. En tjänsteman förtydligar: 

Människan har alltid drivits till vattnet vilket gör att vi då och då har svårt att 
hantera höga flöden. Vi måste få beslutsfattarna att förstå att vi inte ska bygga 
på mark där det finns en kartering som säger att det ofta står under vatten. Det 
är väldigt obra. När höga flöden kommer ska vi inte ha byggt en samhälls-
struktur så att vi måste sätta in stora resurser på att skydda det som vi har 
byggt på fel plats. 

Fasta installationer som invallningar för att hantera översvämningsris-
ker tycks genom historien ha haft som avgörande syfte att rättfärdiga 
ytterligare bebyggelse snarare än att mana till generell försiktighet 
(Bass och Etkin 2004). Känslan av säkerhet som skapas genom stor-
skaliga tekniska åtgärder kan öka benägenheten till fortsatt exploate-
ring i sårbara områden, när de inte kombineras med institutionella och 
beteendeorienterade förändringar. Ett bidragande problem tycks också 
vara att riskfrågornas prioritet åker berg- och dalbana på den kommu-
nala dagordningen. Riskhanteringen beskrivs av de inblandade som 
starkt händelsestyrd, från såväl politikernas som allmänhetens sida. 
Acceptans, förståelse och legitimitet för åtgärder bedöms vara stor i 
nära anslutning till extrema händelser för att sedan avta och ge plats 
för tvivel och tvekan. I en av kommunerna som arbetar med ett stor-
skaligt invallningsprojekt konstaterar tjänstemännen att: 

Strax efter det senaste högvattnet 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 skräckscenariot som kom-
munen målar upp det kommer nog aldrig att komma till stånd. Det är ju tillta-
get och de som har bott här länge tycker att det har aldrig inträffat. De köper 
det inte riktigt. 

Lokala protester kring vallarnas höjd och utbredning växer således 
efterhand som tiden går. Den lokala acceptansen för vad invånare ser 
som rimligt och inte är i stor utsträckning erfarenhetsbaserad och för-
ankrad i senaste upplevda nivåer för höga flöden snarare än i experter-
nas scenarier och forskning kring framtida flödesnivåer. Finns det 
dessutom en osäkerhet om riskerna är det lätt att hålla sig kvar i den. 
Den konflikt som finns inbyggd i de planerade åtgärderna gäller att 
antingen tillämpa en riskhantering baserad på försiktighetsprincipen 
där invallningen ökar säkerhetsmarginalerna eller att i möjligaste mån 
minska höjden och utbredningen på vallarna vilket leder till en bättre 
stadsmiljö med avseende på estetik, rekreation, utsikt och närhet till 
vatten. Balansakten mellan säkerhetstänkandet och närhet till vatten 
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gör exempelvis, som en tjänsteman påtalar, att kommunen i fråga 
”tänker två gånger” när åtgärderna görs: 

Vi tar ju tillvara på varje chans. Sitter du på en marklägenhet vid vattnet så 
betyder en några decimeter lägre vall framför ögonen rätt mycket för till-
gängligheten till vatten. 

Kompromisstänkandet blir centralt i praktiken. Inte någon av kommu-
nen väljer dock att tillämpa försiktighetsprincipen i meningen att man 
undviker att bygga i riskutsatta områden. Utgångspunkten är istället att 
vi kan räkna ut robusta säkerhetsnivåer och genom antingen fasta 
skydd eller tillfälliga mobila säkerhetskonstruktioner skydda kommu-
nen mot höga flöden. Synen på vad som är rimligt att anpassa sig till 
varierar samtidigt starkt i kommunerna.  

Vad anpassar man sig till? 
Klimat- och sårbarhetsutredningen fastslår att det planerings- och kun-
skapsunderlag som utgör grunden för översikts- och detaljplanering 
ofta är för bristfälligt och för otillgängligt för att kommunerna ska 
kunna ta hänsyn till klimatrisker (SOU 2007:60). I praktiken är den 
lokala klimatanpassning som sker i de tre fallstudiekommunerna bero-
ende av antaganden, bedömningar och tolkningar av vad som är till-
räckliga säkerhetsmarginaler. I praktiken varierar det vilka risker 
kommunen anpassar sig till: flöden som kommunen besväras av vart 
10:e år eller worst-case scenarier. Lokalt finns en tydligt upplevd osä-
kerhet om vilka nivåer man bör planera efter. I en av fallstudiekom-
munerna, där klimatanpassningsåtgärder görs med statsbidrag från 
Räddningstjänsten är utgångspunkten ett worst-case scenario som ta-
gits fram i samråd med nationella myndigheter. En av de ledande 
tjänstemännen ger sin bild av vad detta bygger på: 

Det är det absolut värsta vi kan tänka idag, all djävulskap på en gång. Det är 
SMHI:s forskares framtidsbild av klimatförändringar, högre medelvattenni-
våer, dimensionerande nederbörd, svåra förhållanden i vattendragets tillrin-
ningsområde med djup tjäle och snabb snösmältning. 

Samtidigt ingick inte framtida klimatförändringar ursprungligen i kal-
kylerna av detta worst-case, tvärtemot den lokala bilden (Rummukai-
nen et al. 2005). I en annan av kommunerna är grunden för de plane-
rade åtgärderna istället en lokal riskvärderingsprocess, byggd på erfa-
renhetsbaserad kunskap om flödesnivåer som brukar vara problema-
tiska men där man medvetet undvikit att räkna med mer extrema ni-
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våer. Den kommunala säkerhetssamordnaren förklarar kommunens 
utgångspunkt: 

Vi måste ju göra en riskbedömning och sen vad som är rätt och fel avgör ju 
framtiden. Vi kan inte garantera allt men bedömningen görs ju utifrån den er-
farenhet vi har om vad som brukar hända. Sen pratar man om att det ska regna 
mer, naturkatastrofer, växthuseffekten och vad vet jag men någonstans måste 
vi ju lägga oss på en siffra som vi tror på att vi kan hantera. Skulle vi börja 
titta efter ett naturkatastrofscenario då skulle vi ju inte våga göra någonting 
och så kan det ju heller inte vara. 

Det anses inte finnas vare sig politiskt eller folkligt stöd för att jobba 
med mer extrema framtidsscenarier. Klimatfrågan framstår som något 
som gör kommunens planerade åtgärder om möjligt än mer viktiga 
men inte som något som ställer krav på ytterligare eller skarpare åtgär-
der. Även om tjänstemännen uttrycker en tydlig medvetenhet om 
framtida klimatförändringar så anses lokala konsekvenser inte tydliga 
nog för att motivera åtgärder. Arbetet med riskhantering och planering 
av ny bebyggelse utgår istället i dagsläget från erfarenhetsbaserade och 
lokalt ”hanterbara” nivåer. Att invänta mer ”exakt” lokal kunskap kan 
samtidigt visa sig riskfyllt, vilket en tjänsteman för en nationell myn-
dighet 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 den-
samma. Redan två grader är egentligen för mycket så det är egentligen oin-
tressant om det visar sig vara tre grader. Sen har vi alltid försiktighetsprinci-
pen att falla tillbaka på. 

Enligt denna ingång är kunskapen om klimatets förändring idag till-
räcklig för att starta viktiga tankeprocesser, förändrade prioriterings-
ordningar och ett ökat strategiskt agerande kring klimatfrågor för att 
möjliggöra att klimathänsyn integreras i praktisk planering och 
beslutsfattande på kommunal nivå. 

Att tänka efter före 
En mer robust hantering av kommunernas sårbarhet för klimatets för-
ändringar och en ökad anpassningskapacitet kräver att en ökad lokal 
medvetenhet om klimatproblemen omsätts i konkret planering och 
beslutsfattande. Såväl internationell som svensk forskning visar att det 
i praktiken krävs en kombination av nyckelaktörer med vilja, engage-
mang, mandat och kompetens att driva förändring och en organisato-
risk spridning över förvaltningsgränser där sektorskulturer, intressean-
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språk och revirstrider kan överbryggas till förmån för ett gemensamt 
ägande av riskfrågorna. Det räcker heller inte att anta en ny klimatpo-
licy, hur snygg och tvärsektoriellt välgenomtänkt den än må vara. Ett 
ökat hänsynstagande behöver genomsyra vardagens avvägningar där 
olika intressen, prioriteringar och perspektiv tenderar att kollidera, 
exempelvis i kompromissandet kring det klimatsäkra respektive det 
strandnära för att undvika att bygga samhällsstrukturer på fel plats och 
med otillräckliga säkerhetsmarginaler. Vidare krävs en kontinuitet i 
riskhanteringen som motverkar dagens händelsestyrda tendenser och 
en ökad samverkan mellan lokala, regionala och nationella myndighe-
ter och aktörer utifrån deras respektive erfarenheter och kompetens. 
Det handlar kort sagt om att tänka efter före och härmed skapa bättre 
förutsättningar för framtiden. 
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