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Förord
Klimatfrågan har övergripande globala, nationella och regionala konsekvenser och effekter. Det finns liten samordnad beredskap på kommunal nivå avseende konsekvenserna av detta. Skåne är särskilt utsatt,
med landsjunkning, stort beroende av jordbrukssektorn, urbanisering
etcetera. Att planera under ökad osäkerhet är den utmaning som kommunerna står inför!
Kommunförbundet Skåne inbjöd till en forskningscirkel på detta tema
under våren 2013. Region Skånes miljövårdsfond bidrog med ekonomiskt stöd. Fokus för forskningscirkeln var inriktad på vad kommunerna kan göra i form av klimatanpassningar och motåtgärder i sina översiktsplaner. Cirkeln bedrevs som rundabordssamtal om klimatförändringens drivkrafter, där deltagarnas egna perspektiv lyftes fram. Innehållet och målet med cirkeln utformades av deltagarna själva med stöd
från forskare aktiva inom området. Syftet var att skapa en intressant
dialog och en lärprocess mellan forskningens kunskap och kommunernas verklighet. Alla deltagare bereddes tillfälle att redogöra för sina erfarenheter genom fallbeskrivningar och analyser av sin kommuns sårbarhet och kapacitet att möta klimatförändringen. Den medverkande
cirkelledaren, professor Thomas Palo, deltog med sin sakkunskap, men
samlade också in deltagarnas diskussioner som efter cirkelns avslutande
redovisades i föreliggande rapport.
Deltagarorienterade forskningsmetoder är välkända inom samhällsvetenskapen men förhållandevis okända inom naturvetenskapen. Således
kan man benämna den genomförda forskningscirkeln ett slags experiment. Föreliggande rapport är ett resultat av ett aktionsforskningsinriktat anslag genomfört tillsammans med naturvetare.
Aktionsforskning är en dynamisk och inte statisk forskningsmetod.
Aktionsforskning innebär att processer studeras i samverkan mellan
forskare, praktiker och brukare/medborgare. Därigenom sker en omedelbar kunskapstransformering och forskningsprocessen får direkt konsekvenser i verkligheten. Det finns ett uttalat handlingsperspektiv inom
aktionsforskning och de forskare som är sysselsatta med aktionsforskning väjer inte för praktikens komplexitet. Aktionsforskning benämns
ibland som deltagarorienterad eller dialogisk. En vanlig benämning är
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Participatory Action Research (PAR). PAR används både som en utvärderingsmodell inom exempelvis privata näringslivet, speciellt i USA
och Europa, men också som en mer radikal metod med syfte till ett
frigöra brukare, medborgare – de svagare parterna i utvärderings- och
forskningsprocesser. Empowerment är också ett vanligt förekommande
begrepp i dessa sammanhang och används flitigt både i managementoch organisationslitteratur, men också i sammanhang som rör mobilisering, lokal demokrati och lokal utveckling. Man kan betrakta empowerment som ett sätt att utforska vardagsverkligheten och ytterst vidta
åtgärder för att förbättra densamma. Det här är bara några exempel på
terminologi som förekommer inom aktionsforskning. Aktionsforskning
är ett sätt att tänka – en tankeram.
Avsikten med aktionsforskning är således att praktiken skall förändras
i handling, genom de analyser som framkommer i samtal och från den
skrivna produkten. Forskarens roll är både att initiera olika samtal och
möten, och delta i dem som en jämbördig person. Forskaren lär sig själv
och får nya insikter. Paolo Freire (1968) har banat väg för metoden med
sin frigörande pedagogik som finns beskriven i ett flertal publikationer.
”Att planera under ökad osäkerhet – klimatanpassningar och motåtgärder” är enligt min uppfattning en mycket läsvärd rapport, även för dem
som inte har sakkunskap i frågan. Den visar hur kommunerna i olika
utsträckning försöker navigera inom ett okänt fält. I vissa fall har man
förhållandevis hög beredskap för att möta kommande klimatförändringar, i andra fall är det sämre ställt med beredskapen. I rapporten identifieras hinder i den kommunala organisationen för ett effektivt klimatarbete men det diskuteras också hur kommunerna finner lösningar som
driver frågan framåt. Rapporten ger en första ansats till analys av kommunernas utmaningar och syftar till att öka intresset för klimatfrågan på
lokal nivå. Det som gör rapporten läsvärd är att deltagarna i forskningscirkeln själva har skrivit varsitt avsnitt som analyseras av cirkelledaren,
Thomas Palo. Således är den ett lyckat exempel på deltagarorienterad
forskning när den fungerar som bäst. I sammanfattning vill jag säga att
resultatet av ”experimentet” blivit lyckat och läsvärt.

Karen Lagercrantz, Lund i november 2013
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1. Sammanfattning
Kommunförbundet Skånes initiativ till forskningscirkel för att belysa
klimatfrågan är ett steg för ökad samverkan mellan Skånes kommuner,
akademi och regionala aktörer. Syftet med en forskningscirkel om klimatanpassning har varit att belysa hur klimatprocessen bedrivs i kommunerna. Deltagarna har beskrivit sitt arbete i kommunen genom att ge
exempel på fallstudier från sina respektive förhållanden. Målet har inte
varit att ta fram ”goda” arbetssätt utan att se var hinder finns och hur
kommunerna finner lösningar som driver frågan framåt. Genom forskningscirkeln har en dialog och diskussion öppnats där erfarenheter och
exempel har delats.
Klimatarbetet har bara börjat i den kommunala verksamheten och
Skånes kommuner har hunnit olika långt i sitt arbete. De som hunnit
längst har prioriterat frågan därför att den aktuella kommunen har en
högre risk och utsatthet. Andra har inte analyserat sin situation eller
gjort bedömningen att klimatförändringen inte ger en ökad risk som
behöver planeras.
Flera kommuner, framför allt kustkommuner, har gjort ett omfattande
arbete med planeringsunderlag i samarbete med extern expertis. Flera
kommuner efterlyser en handlingsplan och en politisk vilja att lyfta klimatfrågan till en strategisk nivå. Man efterlyser projekt om klimatanpassning som en del av kommunens strategiarbete och måluppfyllnad.
Det är med andra ord inte bara en fråga om att förstå vad klimatförändringen innebär för samhället och kommunen utan också att mobilisera
förändringsprocesser som innefattar organisation och samarbetskultur
genom att ta till vara kunskap till förbättringar. Slutsatser från diskussionerna är att det finns mycket information om klimatfrågan, men att
omsätta teori till praktik blir den stora utmaningen.
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2. Inledning
Klimatfrågan har övergripande globala konsekvenser men kommer att
ha stor betydelse även för kommunernas framförhållning att möta klimatförändringens effekter. Världsbanken visar på att 4 grader är en trolig uppvärmning redan kring 2060 (UNFCCC 2012). Förhandlingarna i
Doha förlänger Kyoto-avtalet men innebär att inga avgörande internationella överenskommelser i klimatfrågan kommer att ske före 2020. Vi
har därmed skjutit upp viktiga beslut och ökat risken att klotet går mot
ännu högre temperaturökning än 4 grader.
Samhället har svårt att ta till sig vidden av en sådan förändring, men det
ökar behovet av beredskap på kommunal nivå för att möta konsekvenserna av detta. Skåne är särskilt utsatt, landsjunkning, havsnivåhöjning,
stort beroende av jordbrukssektorn, urbanisering etc., innebär att planering sker under ökad osäkerhet. Utmaningen är att samtidigt arbeta med
både motåtgärder för att minska utsläppen och med anpassningsåtgärder för att minska skadeverkningarna, här har kommunerna en särskild
uppgift och ett ansvar. Skåne ligger i många avseenden i framkant med
klimatarbetet, detta framgår av intresset för att samla kunskap kring frågan från kommunerna och några kommuners pionjärarbete med klimatanalyser. Region Skånes framtagande av klimatrapporter för Skåne har
också betydelse för beredskapen, kunskapen och handlingsförmågan i
kommunerna.
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3. Akronymer
CC= Climate Change
DHI= Internationellt vattenkonsultföretag
KFSK= Kommunförbundet Skåne
MSB= Myndigheten för Säkerhet och Beredskap
PBL=Plan- och Bygglagen
RH2000= Rikets höjdmätningssystem
SGI=Sveriges Geotekniska Institut
SMHI= Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
UNFCCC= United Nations Framework Convention on CC
ÖP= Översiktsplan
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4. Definitioner och grundbegrepp
Klimatanpassning innebär justeringar av ekologiska, samhälleliga, ekonomiska och sociala system som en reaktion på faktiska och förväntade
klimathändelser och dess förmodade effekter på samhällsfunktionerna.
Anpassning syftar till att mildra effekterna av CC genom modifierade
planeringsprocesser, prioriteringar och arbetssätt, men också att ta till
vara potentialen av de nyttor som anpassningen kan medföra.
Att göra uppskattningar av vilka sannolika framtida klimatanpassningar
som kan behövas är en viktig ingrediens i konsekvensanalyser, som ger
stöd till beslut i kommunerna. Dessa uppskattningar ger en uppfattning
om i vilken utsträckning ekosystem och samhällen är sårbara eller exponerade för klimathändelser och som kräver anpassningar. Olika system
har olika känslighet mot stress och störningar och svarar därmed i varierande grad på klimatförändringen. Detta har därmed även konsekvenser
för möjligheten till hållbarare utveckling av samhället då insatser som
görs nu, utan hänsyn till CC, kan visa sig kontraproduktiva.
Anpassningsåtgärder till CC är en viktig politisk domän som tillsammans med kraftfulla motåtgärder (mitigation) för att hindra växtgasutsläpp utgör ett samlat program. För att hantera riskerna av klimatförändringen finns ett behov av utveckling och bedömning av planerade anpassningsåtgärder. Förmågan till anpassning är beroende av kapaciteten
till beredskap och samhällets tolerans att hantera effekter och risker som
kommer med ökad osäkerhet. Vi förväntar oss inte bara en höjning av
temperaturgenomsnittet utan den största effekten kan vara i form av
extremer som kan bli vanligare.
Som kan noteras är klimateffekterna kvalificerade gissningar och kan
endast visas med olika scenarios. Ofta tar man till värsta utfallet jämfört
med ett mildare utfall. Planeringen för anpassning måste utgå från
extremvärden, vi talar om 10 års eller 100 års händelser, det vill säga
händelser som inträffar vart 10e respektive vart 100e år. Kapaciteten att
hantera detta varierar mellan regioner och kommuner. Det pågår
mycket arbete med att modellera olika scenarios för utsatta områden.
Ett exempel på detta arbete är modellering av hur havsnivåhöjningen
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kommer att påverka Falsterbo (Figur 1). Scenariot beskriver en havsnivåhöjning på 2.1 m och hur Falsterbo kan invallas.
Inre vallar vid Falsterbonäset

Figur 1. Anpassningsförslag för Falsterbo vid en havsnivå 2.1 m högre än
vid nuläget. Röd linje visar invallning mot havet. (från Øresundsvandsamarbejdets klimascenarier 2010, Sweco)
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5. Forskningscirkel
En forskningscirkel är en metod för att nå förståelse av gemensamma
problem och frågor. I cirkeln sker ett gemensamt och organiserat sökande efter kunskap i dialog mellan deltagarna. Forskningscirkeln är en
mötesplats där alla bidrar i form av olika erfarenheter och kunskaper.
Det innebär att nya perspektiv skapas som inte kan nås enbart inom
forskningen eller i praktiken. Forskningscirkeln kännetecknas av ett
deltagarorienterat perspektiv där deltagande forskare tillsammans med
övriga deltagare formulerar frågor som bildar utgångspunkt för studien
(Härnsten 1991). Idealt bygger utfallet från en forskningscirkel på att
allas bidrag bedöms likvärdiga, i realiteten så kan detta inte alltid uppnås, beroende på deltagarnas bakgrund och erfarenheter. Likväl så är
detta en strävan, att uppnå bästa möjliga representation av bidragen från
deltagarna.
Forskarens roll, som här uppfattas, är att sätta problembilden i ett analytiskt sammanhang. Att erbjuda en djupare förståelse av frågan och som
öppnar intresset för kunskapsutveckling. Forskaren kan i dialogutbytet
finna luckor i den allmänna förståelsen av problemen och identifiera
nya forskningsområden.
KFSK tog initiativet till en forskningscirkel på temat om klimatanpassning under våren 2013. Fokus för forskningscirkeln var inriktad på vad
kommunerna kan göra i form av klimatanpassningar och motåtgärder i
sina översiktsplaner. Målgruppen är stadsarkitekter, miljöstrateger,
samhällsplanerare och forskare. Cirkeln bedrivs som rundabordssamtal
om klimatförändringens drivkrafter och där deltagarnas egna perspektiv
lyfts fram. Innehållet och målet med cirkeln utformas av deltagarna
själva med stöd från forskare aktiva inom området. Syftet är att skapa
en intressant dialog och en lärprocess mellan forskningens kunskap och
kommunernas verklighet. Alla deltagare bereds tillfälle att redogöra för
sina erfarenheter genom fallbeskrivningar och analyser av sin kommuns
sårbarhet och kapacitet att möta klimatförändringen. Deltagarna delar
sin sakkunskap och erfarenheter och här redovisas diskussioner och
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uppgifter som avhandlades i cirkeln. Underlaget från deltagande kommuner analyseras med avseende på hur långt man kommit i klimatarbetet. Detta redovisas särskilt i denna rapport.
Cirkeln har haft fyra organiserade aktiviteter, tre fysiska träffar och
några hemuppgifter har också genomförts. Som bakgrundsmaterial och
studiehandledning har Länsstyrelsernas vägledning till klimatanpassning i den fysiska planeringen använts. Vägledningen består av åtta
kapitel som behandlar klimatarbetet i relation till PBL och miljöbalken.
Dessutom har Klimatarbetet i Skåne som består av fem delar ingått som
bredvidläsningsmaterial (www.skane.se/klimat).
En övning med klimatsimuleringsprogrammet JAVA Climate Models
(http://jcm.climatemodel.info/) har också erbjudits deltagarna. Handledning till övningen finns i annex I. Antalet deltagare framgår av
Annex II men närvaron har varierat över tiden och alla har inte deltagit
vid alla tillfällen. Genomgående har 5-8 personer deltagit vid träffarna.
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6. Vad är klimatanpassning?
Att definiera begreppet klimatanpassning kan ta sig olika uttryck beroende på den kontext vi avser. I en strikt definition är anpassning direkt
relaterad till förväntad klimatförändring. I en annan vidare definition
avser vi ett socio-ekologiskt system där samhället är i dynamisk förändring oavsett klimatfrågan. I denna dynamik byggs anpassning på samspelet mellan klimatdrivna faktorer och de förändringar som sker i samhället i stort (Moser och Ekstrom 2010). Det finns ett inbyggt dilemma
i klimatanpassningen eftersom lösningar som är bra på kort sikt kan visa
sig problematiska på längre sikt och vice versa. I anpassningsutmaningen kan vi lätt se hinder torna upp sig eftersom frågan ställer extraordinära krav på förståelse av drivkrafterna, behoven av åtgärder och
dynamiken i samhället. Hinder kan dock överkommas med gemensamma krafter, god planering och prioriteringar, dessutom i stor utsträckning nya tankesätt. Det finns en utmaning i att också se möjligheter i
klimatanpassningsarbetet, det finns en potential att bygga in större hållbarhet i samhället genom åtgärder som stärker livsmiljön för människor, flora och fauna.
Hur ska kommunerna förhålla sig till klimatförändringen? Det finns förenklat två vägar, som inte utesluter varandra, båda vägarna måste anträdas. Den ena är motåtgärder som minskar klimatpåverkan i kommunen
och här gäller det att påverka attityder mer än att implementera ny
teknik. Att cykla och gå, minska trafiken, åka kollektivt, solpaneler etc.
är exempel på motåtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser.
Den andra vägen är anpassning som innebär att hantera, förstå och förbereda sig inför klimatförändringen så att svåra samhällseffekter minskas, särskilt sådana effekter som vi inte kommer att kunna undvika. I
klimatanpassningen ingår att utveckla klimatsäkra institutioner och rutiner. Detta innebär att ta mått och steg för att minska klimatets påverkan samtidigt som samhället och natursystemen kan absorbera och återgå till ”normaltillstånd” efter en klimatrelaterad störning. Detta benämns ”resiliens” och anger samhällets förmåga till återhämtning eller
dämpningsförmåga av en störning.

14

Att planera för klimatanpassning kan ske på olika sätt, vi kan identifiera
en proaktiv anpassning som syftar till att reducera riskerna med klimatförändringen för individer, samhällen och ekosystem. Den bygger på
delaktighet och framförhållning. Vi kan också tillämpa en reaktiv anpassning som tar till åtgärder när klimateffekter har hänt och skador
uppstått. Båda sätten är anpassning men med olika utgångspunkter.
Denna tvådelade ansats kan vidare bestå av kapacitetsuppbyggnad och
att leverera handling. I kapacitetsuppbyggnaden kan syftet vara att identifiera institutionella, legala, kulturella och tekniska hinder där arbetet
kan ske oberoende av specifika klimathändelser. Att implementera
handling mot specifika sårbara system innebär att en grundläggande
analys och förståelse av systemvillkor måste göras där val och tidpunkt
för handling beror på typen av klimateffekt. Exempel på att bygga kapacitet är att utveckla eller uppdatera handlingsplaner i kommunen, att
öka informationsflödet och att ge utbildning. Det är också viktigt att
utveckla partnerskap med organisationer som kan stödja anpassningsbehoven. Att gå från planering till handling innebär konkreta åtgärder
som att till exempel införa vattenhushållning vid torka eller att förstärka
och bygga ut avrinningssystem vid skyfall. Utbyggda varningssystem
som ger en tidig alert på att en klimathändelse kommer är andra konkreta åtgärder.
Att besluta om åtgärder i en situation av osäkerhet måste bygga på bedömningar om val av strategi. Vi kan ta kortsiktiga beslut som ger effekt
i närtid men som till stora delar är oberoende av klimatförändringen
eftersom den sker på längre sikt. Vi kan också anamma lågkostnadsstrategier som ger klimatanpassning för en liten tillkommande kostnad
eller risk eller så finner vi ”win-win” lösningar där klimatanpassningen
minskar klimatpåverkan men samtidigt ger andra miljö-, sociala eller
ekonomiska fördelar. Vi står inför beslut och planering som sträcker sig
långt in i framtiden och som blir frågor för nästa generation att hantera.
Vi är generellt dåligt förberedda att besluta om åtgärder idag som ska
ha effekt även om hundra år.
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7. Stöddokument för klimatanpassning
Klimatanpassning sker på olika samhällsnivåer och det kan vara värdefullt att veta vilka myndigheter som har ansvarsområden för klimatfrågan. Det finns ett stort antal nationella aktörer som på olika sätt har
klimatfrågan på sitt ansvar. Klimatportalen (www.klimatanpassning.se)
listar de myndigheter som inom sina sektorer belyser klimatet. SGI hanterar frågor som rör geotekniska aspekter av klimatet. Boverket är den
nationella myndigheten för boende, byggande, stadsutveckling och
samhällsplanering, Energimyndigheten arbetar för att det svenska energisystemet blir ekologiskt och ekonomiskt uthålligt, i samverkan med
näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle, Statens folkhälsoinstitut har som huvuduppgift att förbättra folkhälsan, Havs- och
vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag, Jordbruksverket arbetar med klimatanpassning bland annat inom områdena
vatten i odlingslandskapet, framtida behov av växtskydd och smittsamma djursjukdomar. Lantmäteriet kartlägger Sverige och förser samhället med fastighetsinformation, kartor och geografisk information, MSB
arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap och omfattar
hela hotskalan och alla risknivåer, från små olyckor i vardagen till stora
katastrofer. MSB har en samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” och bidrar med expertkunskap
gällande många frågor som rör klimatanpassning, till exempel biologisk
mångfald. SMHI tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för
väder- och vattenberoende verksamheter. Detta är ett urval av myndigheter, det finns fler inom sina respektive uppdragsområden.
Region Skånes klimatberedning har studerat hur klimatpåverkan kan
minskas och hur anpassning till kommande klimatförändringar kan ske.
Analyserna finns beskrivna i fem delrapporter med olika innehåll och
fokus. Hela rapportserien finns på www.skane.se/klimat.
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8. Kommunernas beredskap,
planeringsstrategier och forskning
Det pågår en hel del projekt ute i landet där olika myndigheter tar fram
underlag och information om klimatarbetet. Detta framkom av Anders
Nylanders presentation om klimatarbetet, framför allt när det gäller
motåtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. Anders har deltagit
i utredningen om klimatmotåtgärder som representant för KFSK.

Figur 2. Utförda klimatanalyser på länsnivå i Sverige.
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Kommunernas krisberedskap och räddningstjänst är viktiga funktioner
för framtagandet av risk- och sårbarhetsanalyser i klimatanpassningsarbetet (Thorsteinsson, D och Larsson, R. 2012). De kommunala ansvarsområdena omfattar sektoriserande verksamhetsplanering, men de har
också det totala ansvaret för granskning och godkännande inom fysisk
planering: översiktsplanering, detaljplanering samt vid bygglov. Dadi
Thorsteinsson från Räddningstjänsten Syd berättade om sitt projekt och
sin publikation om hur EU:s direktiv om översvämningar har betydelse
för svensk lagstiftning på området. En intressant synpunkt från rapporten är att kommunernas roll är oklar i ansvarsfrågan mot statliga beredskapsmyndigheter och länsstyrelser.
Flera kommuner i Skåne ligger långt framme i den fysiska planeringen
och har analyserat huvudsakliga riskscenarion i tidsperspektiv om 50 år
eller mer. Andra kommuner har precis börjat med sina klimatanpassningsplaner. Det har framkommit från diskussionerna i klimatcirkeln att
det finns en medvetenhet om vilka områden/värden/system som kommer att vara mest utsatta och som fodrar åtgärder på kortare och längre
sikt. Fokus ligger på beredskap mot översvämningar och stormar i kustkommunerna. Några kommuner har redogjort för sin syn på riskbedömningar och planeringsbehov. Deltagarna har analyserat sin organisation
och hur väl förberedd den är och vilka aspekter som är de svaga delarna
i organisationen. De nio olika kriterierna som analyserades framgår i
tabell 1.
Tabell 1. Kriterier för kommunernas förmåga till klimatanpassning.
Medvetenhet
Förståelse för vad
klimatförändringen
innebär för samhället,
för kommunen och dess
uppdrag och
ansvarsområden

Kontroll
Kapaciteten att spåra,
prioritera och utveckla
möjligheter och
meningsfulla åtgärder.

Ledarskap
Till vilken utsträckning
ett formellt ledarskap
finns för strategisk
utveckling och
engagemang i
klimatfrågan.

Förändringsprocesser
Hur ”företrädare”
identifieras och
mobiliseras för att starta
förändringsprocesser.

Samarbete
Förmågan att
samarbeta över
förvaltningsgränser och
med partners, internt
och externt.

Lärprocesser
Till vilken utsträckning
organisationen ger
upphov till kunskap, tar
till vara innovationer och
förmedlar kunskap till
förbättringar.
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Förvaltning och
aktiviteter
Implementering av
processer för
klimatanpassning på ett
systematiskt så att
strategier omsätts i
handling.

Mål och konsekvenser
Hur projekt om
klimatanpassning finns
lokaliserade i
strategiarbetet och
måluppfyllnad.

Forskning och
utveckling
Förmåga att identifiera,
ha tillgång till och
utnyttja teknisk och
vetenskaplig
kompetens.

Nedan framgår några intryck från kommunernas reflektion över kriterierna i tabell 1 och det arbete som pågår i kommunerna.

a) Helsingborgs kommun
Vidar Narvelo berättade om deras arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan och som nu finns tillgänglig (www.helsingborg.se). Här
har man preciserat klimathotet med avancerade analyser och med
experthjälp särskilt för att göra motåtgärder för höjd havsnivå. Arbetet
med att utreda klimateffekterna för Helsingborg startade 2007 i samband med att den svenska klimat- och sårbarhetsutredningen utgav sin
rapport. Dess innehåll redovisades för kommunstyrelsens utskott för
fysisk planering. Därefter startade arbetet med ny översiktsplan och i
samband med det bildades en arbetsgrupp med representanter för VA,
miljöförvaltningen, Helsingborgs Hamn AB, delegationen för hållbar
utveckling (kommunstyrelsen) samt räddningstjänsten. Även en bredare referensgrupp med 20 personer tillsattes.
Arbetet förflöt väldigt väl och innebar en omfattande kunskapsresa för
alla. Konsulter som SMHI, SGI, DHI och Tyréns knöts till arbetet, i
synnerhet efter att ÖP antogs 2010. Tidigare hade även SWECO anlitats
för så kallad terrängmodellering i Hasslarpsån. Efter att ÖP antogs övergick arbetet att göra en så kallad PM Klimatanpassning, ett fördjupningsdokument som ingick i uppföljningsuppdraget till ÖP 2010. Under
resans gång insåg arbetsgruppen att det fanns ett antal kommunala bolag som de inte hade inflytande över. Därför föreslogs att de skulle
genomföra en workshop med föredrag och värderingsövningar. Denna
genomfördes 2010 och är väldokumenterad. Övningen med 90 deltagare, bland annat chefer och politiker från stadens olika verksamhetsområden, föll mycket väl ut. Under workshopen framgick det att man
generellt ansåg klimatanpassningen som en viktig fråga och en uppgift
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inte kan vänta utan behöver arbetas med redan nu och under lång tid
framöver.
Utredningen visade att Helsingborg måste anpassa sig bland annat till
stigande havsnivå, ökad nederbörd och skyfall samt värmeböljor. Utredningen säger också att man måste gå vidare med fördjupade tekniska
konsultutredningar som klargör hur kajer och kusten i övrigt kan skyddas. Likaså beskrivs restriktioner för nyexploatering i områden känsliga
för översvämning (lågpunkter med mera) eller skredbenägen jord. Som
dimensionerande havsnivå angavs +3,5 m generellt och +4 m (höjddata
enligt RH 2000) för samhällsviktiga anläggningar. Dimensionerande
nivå säger alltså inte något om marknivå, färdigt golv etcetera utan anger extremnivåer som man måste kunna klara på något sätt. Ett hot som
man inte varit medveten om då staden byggde ut hamnen genom utfyllnader i havet under 1890-talet är att extrema havsnivåer på 2-2,5 m kan
komma när som helst och då skulle det ställa till stor skada i stadens
centrum, men även industrianläggningar med farlig verksamhet ligger
illa till om det skulle ske. En sådan händelse behöver inte ha med klimatförändringen att göra. Råå samhälle är särskilt känsligt eftersom det
mynnar ett större vattendrag (Råån) där. Redan nu kan ett högflöde i
Råån och en samtidig västlig storm ställa till stor översvämning. PM
Klimanpassning antogs av kommunfullmäktige 25 april 2012 och det
fortsatta arbetet ligger under kommunstyrelsens ansvar eftersom det endast är den högsta beslutsnivån som kan ställa krav på de kommunala
bolagen såsom hamnen, Öresundskraft och Öresundsverket (reningsverk).
Efter att PM antogs har arbete, under ledning av avdelningen för Säkerhet och Beredskap, gjorts rörande skydd av den norra tågtunnelmynningen vid den så kallade Gröningen. Det var nämligen nära att vatten
rann in där i samband med adventsstormen 2011. Denna storm blev en
väckarklocka och den övergick en kort stund i orkan med vindstyrkor
på nära 40 m/s och stor skada anställdes i Hamnen och utmed Strandvägen, men inte så mycket utmed den låglänta sandkusten. Barriärer på
+2,9 m och +4,1 m förmådde inte stoppa de stora vågor som kom. Ett
antal bygglov och detaljplaner har fått ett annat innehåll i enlighet med
utpekade risker och sårbarheter i PM Klimatanpassning. Vissa bygglovsansökningar i högriskområden för översvämning har stadsbyggnadsnämnden sagt nej till. Skadeståndslagen som gäller i tio år kan
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nämnas i sammanhanget och den kan kommunerna inte friskriva sig
från. I samband med fördjupning av översiktsplan, planprogram och
detaljplaner görs hydrologiska analyser med hjälp av konsult. Eftersom
de extrema regnen förväntas komma oftare måste man simulera olika
nederbördsmängder. Laserskanningen (höjdmodell) har gett staden ett
viktigt verktyg och senast har även så kallad laserbatymetri av havsbottnen utförts. Totalt har cirka 600 000 kr lagts på konsulter i samband
med klimatutredningar, landhöjddata oräknad (+700 000 kr) eftersom
den skulle gjorts ändå. I övrigt har inte de utredningar som angivits i
PM ännu kommit till stånd men stadsledningsförvaltningen har startat
arbetet med uppföljning av PM Klimatanpassning och dess åtgärdsplan.

b) Höörs kommun
Anneli Andersson och Ulrika Larsson redogjorde om byggplaner för
bostadsområden i Höörs kommun som kan bli utsatta i ett varmare
klimat. Flera av Höörs kommuns olika enheter är i behov av en aktuell
översvämningskartering. När det gäller Planenheten och Miljö- och
byggmyndigheten handlar det om att få klarlagt vilken lägstanivå ny
bebyggelse kan förläggas, vilket behöver fastslås i nya detaljplaner i
enskilda bygglov samt i ny ÖP som är under framtagande med samråd
våren 2013. Det handlar i första hand om områden runt Ringsjön men
även andra låglänta områden. Det finns en höjddatamätning som Lantmäteriet gjorde 2010, som används för syftet. Det finns ett antal utmaningar exempelvis kommunen har flera områden som tidigare använts
för fritidsbebyggelse som alltmer övergår till permanentboende, så kallade omvandlingsområden. Det innebär att tomter delas och större ytor
bebyggs och hårdgörs, vilket kommer att påverka flödet till recipienterna. Därför behöver ytor till fördröjningsmagasin, samt plats för vattendragen att kunna meandra planeras in och nya detaljplaner behöver
tas fram. Omvandlingen av områdena innebär också viss ökad trafikmängd och mer föroreningar. Även kraven på vatten och avlopp behöver bli väsentligt mycket högre vid en omvandling av ett sådant område.
Underdimensionerade ledningssystem är den största orsaken till översvämningar. Flöden, nivåer, råheten (stenar, växter) vattenytans lutning, vattenarean utgör olika faktorer i översvämningskarteringen.
Ökade nederbördsnivåer kan påverka grundvattennivåer samt kvaliteten på grundvattnet. I Höör är detta en viktig fråga att undersöka vidare
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då så stor del av kommuninnevånarna använder vatten från egna brunnar.
SMHI gjorde en översvämningskartering 2002 över Västra Ringsjön
och en del av Rönne å, vilken endast gäller på översiktlig nivå. Den
bygger på förlegad data eftersom statistiken har förändrats då de stora
regnen kommer allt oftare. Därför behöver det göras en uppdaterad
översvämningskartering över detta område och även för andra utsatta
områden inom kommunen. Aktuella områden för detta är förutom områdena kring Ringsjön exempelvis områden nära Höörsån och andra
vattendrag samt låglänta områden. VA-enheten och Miljö- och byggmyndigheten behöver få översvämningsnivåer beräknat på 100-års regn
klarlagda för att kunna beräkna påverkan på ledningsnätet och var
åtgärder behöver vidtas. En sådan utredning är redan gjord inom kända
problemområden i tätorten. Nödvändig indata är nederbördsdata, nivåoch flödesdata, regleringar i vattendraget (till exempel kraftverk),
broar, höjddata.
Räddningstjänsten har lång erfarenhet av vilka områden som översvämmas och har andra behov som att kartlägga kända risker om översvämningsdrabbade områden, sårbara anläggningar, vägar, broar, byggnader
etcetera.
Det är viktigt att tänka på att Lantmäteriets laserskanning inte visar hur
det ser ut under mark- och vattenytan. Upplösningen på mätningen är
gjord i ett rutnät på 2x2 m i plan och i höjdled ca 2 dm.
Då den laserskannade modellen som Lantmäteriet gjort är i RH2000
och vattendomens nivåer för Ringsjön är angivna i RH00 ska 15 cm
läggas till de reglerade höjderna som anges i vattendomen för att man
ska få en jämförbar höjd i den. Det är också viktigt att tänka på att
omvandla äldre höjder i planer och bygglov och omvandla till det nya
systemet när de används relativt.
Kartering bör göras utefter tillrinningsområden oberoende av kommungränserna som ett samarbetsprojekt mellan grannkommunerna och
Ringsjöns vattenråd. Redovisningen kan göras i 3D-pdf som alla kan
använda, även privatpersoner i sina pdf-läsare för att titta på modellen
i sin dator för att få en uppfattning om risken där de bor eller vill bygga.
22

Vallar bör byggas förebyggande på utsatta ställen som Gamla Bo, likt
vallarna runt Kristianstad. Frågor som kan ställas är hur organiseras
något sådant på befintliga privata tomter? Och vem bekostar sådana
vallbyggnationer? Finns det bidrag att söka?
För att kunna arbeta vidare med Höörs problematik i klimatfrågan behöver det göras en översvämningskartering som dimensioneras utifrån
100-årsregn. Utifrån denna bör kommunen fastställa en lägstanivå för
framtida byggnation. Det behöver även undersökningar hur ökad nederbörd påverkar grundvattenkvaliteten.

c) Kristianstads kommun
Monica Axelsson från Kristianstads kommun och Jan Olsson har berättat om Kristianstads utsatthet både från risker med översvämning av
Helge å och från havet. Uppfattningen om hur Kristianstads kommun
kan påverkas av klimatförändringar inom 50‐100 år, skiftar inom kommunens olika förvaltningar. De som arbetar med långsiktig samhällsplanering är ganska väl medvetna om vad som kan komma att ske då
det gäller fysisk omvandling av miljön och de risker och föroreningar
som det kan medföra. De som arbetar inom omsorg och social service
är ofta mer insatta i sådana processer som rör demografiska utvecklingsscenarier. Kapaciteten till att spåra möjligheter och utveckla
meningsfulla åtgärder finns.
Det finns inget formellt ledarskap för strategisk utveckling då det gäller
klimatfrågan, men engagemang finns, bland annat finns det drivande
tjänstemän som arbetar för att bilda en strategisk enhet som syftar till
att knyta samman allt strategiskt arbete inom kommunen som är kopplad till översiktlig planering. Det omfattar blandade professioner från
olika förvaltningar, med koppling till exempelvis vatten, klimatanpassning och infrastruktur. I den processen har man konstaterat att den
sociala aspekten på fysisk planering behöver få mer fokus. Intresset i
kommunen för förändringsprocesser som syftar till att höja klimatfrågan har successivt ökat, i takt med att insikten om att kommunen kan
komma att påverkas av framtida klimatförändringar blivit större.
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För att komma framåt i klimatfrågan kan förmågan till att samarbeta
internt och externt bli betydligt bättre. Förmågan till att ta till vara på
kunskap och innovationer till förbättringar samt i vilken utsträckning
detta förmedlas vidare internt och externt, varierar mycket. Kristianstads kommun är nog ganska bra på detta då det gäller den biologiska
mångfalden, som ju också påverkar/påverkas av klimatförändringar.
Projekt som handlar om klimatanpassning har fått större fokus på senare
tid, det verkar som att medvetenheten sakta ökar, vilket bidrar till att
färga kommunledningens målsättningar. Den politiska målvetenheten
avseende att bemöta klimatförändringarnas effekter, kan ha en avgörande betydelse för en kommunal organisation. Förmågan till att
identifiera och ha tillgång till och utnyttja teknisk och vetenskaplig
kompetens finns. Att detta inte utnyttjas mer, kan bero på att det inte
finns någon strategisk enhet som ansvarar för att sådana processer samordnas. Därmed inte sagt att alla problem, utmaningar/möjligheter ska
identifieras och lösas internt, tvärtom.
Arbete pågår med att ersätta och komplettera de gamla invallningarna
och pumpstationerna som gör stadens nuvarande utbredning möjlig.
Utgångspunkten är att klara maximalt ogynnsamma förutsättningar när
det gäller nederbörd, snösmältning och vattenförhållanden utifrån ett
100‐årsperspektiv. Högsta vattennivån i centrala Kristianstad beräknas
kunna nå +3,71 m (RH 70). Vid planläggning och bygglov inom områden under +3 meter krävs att det finns möjlighet till att rädda sig själv
och andra, till exempelvis ett andra våningsplan. Tekniska försörjningssystem inom områden under +3 m ska placeras på en lägsta nivå av +3,5
m alternativt utföras vattentåliga. Här behövs tydligare riktlinjer för var
bestämmelserna är rimliga att tillämpa. Gäller även för eventuellt vallbrott, samt med hänsyn till översvämning på grund av dagvatten/ytvatten. Staden har problem med att omhänderta stora mängder dagvatten,
då grundvattenytan ligger nära marknivån. En stor del dagvatten pumpas ut i Helgeå och Hammarsjön. Det finns planer på att åtgärda en del
av problemet genom att bredda och göra dikessystemet meandrande,
om detta finns delade åsikter.
Det kan även finnas risk för att översvämningar från havet kan förvärras
om diken breddas så att havsvatten lättare kan strömma inåt land. Klart
är att det finns behov av att ta fram ett underlag för var översvämningar
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kan komma att ske i framtiden, både i dagvattensystemen och utmed
Helgeåns vattensystem, samt vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.
Kuststräckan utmed Åhuskusten förväntas få problem på grund av höjd
havsnivå som medför erosion, översvämning och en höjd grundvattennivå. Ett cirka 50 meter brett område från strandlinjen och inåt land bedömdes översiktligt kunna påverkas av erosion inom 100 år om inga
åtgärder vidtas. Om medelvattenytan utmed kommunens kustområde
hamnar på 0,8 meter över nuvarande medelvattenyta år 2100, beräknas
tillfälliga högvatten stiga till som mest 2,0 meter. Då framtida grundvattennivåer ökar, bedöms fukt i byggnaders grundläggning bli ett problem om markytan är under +3 m, gäller även vid svackor på land i det
kuperade dynlandskapet. Heltäckande strategier för att bemöta detta ska
arbetas fram. En angelägen fråga för den fortsatta planeringen är skydd
av befintlig bebyggelse. Även om nya byggnader och anläggningar
lokaliseras och utformas rätt kommer det äldre byggnadsbeståndet, som
uppförts utan anpassning till en höjd havsnivå, att finnas kvar under
lång tid framöver. Den metod som diskuterats mest för att skydda mot
både erosion och översvämning, är regelbunden påfyllnad med sand så
att strandområden och naturliga ”skyddsvallar” av sanddyner kan bibehållas eller omformas efter behov. Detta är förenat med betydande kostnader och kan inte omfatta hela kusten. En annan lösning för att rädda
staden/kusten kan vara att bygga dammluckor på strategiska platser
utmed kusten, samt hårdgöra delar av kuststräckan som erosionshinder.
Luckorna skulle kunna stängas vid de få tillfällen under året då det råder
östliga vindar, samtidigt som vattnen från Helgeån pumpas ut. Detta
skulle dock medföra en minskad andel sandstrand samt minskad badturism.
Vidare planering syftar till att arbeta fram strategier och riktlinjer för
översvämningshotade områden samt kustvatten och hav inom hela
kommunen. Följande frågeställningar är aktuella:
- Vilka effekter kan ett permanent högre havsvattenstånd medföra?
- Vilka effekter kan tillfälligt höga vattenstånd kombinerat med
vind‐ och vågpåverkan medföra?
- Vilka effekter kan ökad nederbörd och översvämningar bidra till?
- Vilka effekter kan översvämmade avrinningsområden ge i dess
förlängning ut till havet?
- Vilka effekter kan uppstå vid kusterosion?
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- Hur påverkas yt‐ och grundvattenförekomster av detta?
- Hur påverkas bebyggelse, verksamheter, känsliga områden och
natur‐ och kulturvärden etcetera?
- Hur kan fysisk planering bidra till att skapa bättre förutsättningar
för ovanstående?

d) Lomma kommun
Helena Björn redogjorde för Lomma kommuns arbete både med översvämningsrisker från avrinning och havet eftersom Lomma ligger i en
låglänt terräng. Klimatfrågan finns med som en särskild del i översiktsplaneringen för Lomma kommun. Det finns en mycket god medvetenhet bland de flesta högre tjänstemän och politiker. Detta på grund av att
kommunen drabbats av en rad händelser, av skiftande karaktär, som alla
skulle kunna vara en följd av ett förändrat klimat. Kommunen har också
redan haft en hel del skadeståndsprocesser kopplat till detta.
Kommunen har intresserade, kunniga och välutbildade politiker. Relativt stora medel har satts in för att kunna köpa konsultstöd för att bidra
till arbetet som annars ligger på enskilda tjänstemän/kvinnor. Av betydelse har varit att rätt kompetens finns och som har inflytande över
planeringsprocesserna och direktkontakt med kommunledning och
politiker. Så länge det upplägget kan upprätthållas är kapaciteten i
klimatfrågan relativt god. Frågan hanteras inom förvaltningen av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Detta är viktigt, att frågan
hanteras förvaltningsövergripande och sektorsövergripande men det är
ganska ofta svårt att få förståelse för detta. Många tjänstemän tycker att
frågan inte berör dem eller glömmer bort att väga in klimatfrågan i sina
framtidsanalyser. Samarbetsförmågan över sektorer är jämförelsevis
god och det finns stor frihet och det satsas en del pengar för att detta
ska ske på bästa sätt. Kompetensen hos tjänstemännen kan höjas och att
insikten finns att klimatet inte enbart är en teknisk fråga där traditionella
lösningar är de bästa.
Översiktsplanen är överlägsen som strategidokument i en kommun.
Den används ju faktiskt hela sin period som strategidokument och inte
bara av kommunen utan av länsstyrelsen och av domstolarna. För att
lösa frågor som inte är kopplade till fysisk planering så håller Lomma
kommun på att ta fram en klimatanpassningsplan, men den kan lätt
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glömmas bort och är därför åtminstone noggrant omnämnd i ÖP. Klimatfrågan behöver breddad kompetens, inte bara ingenjörer, utan det är
viktigt att det finns naturvetenskaplig kompetens med i arbetet hela
tiden. Det blir också svårt att klara dessa frågor på kommunnivå utan
konsulthjälp, det vill säga det behövs en del pengar och det är viktigt att
staten hjälper till med medel så att alla kommuner kan ha råd med detta.
Enligt SMHIs senaste analyser har skyfallen ökat i Skåne de senaste 40
åren. Samtidigt visar de scenarier som gjorts för kommande klimatförändringar att vi kommer att få regnigare vintrar i Skåne med ökande
flöden i vattendragen. För Lomma kommun innebär detta att översvämningar i landskapet kommer att ske oftare. Hela Lomma kommun ligger
långt ner i avrinningsområdenas vattensystem. Det innebär att vatten
avrinner från stora ytor i inlandet, via åar och vattendrag för att slutligen
nå havet. Problemen med översvämningar som inte beror på högt havsvattenstånd kan därför bero på att stora mängder vatten kommer från
inlandet på kort tid, men även på att marken inte kan ta emot och infiltrera vatten. I Höje å avrinningsområde är cirka 10 % av all mark hårdgjord.
Kommunen består till största delen av lerjordar som efter långa perioder
med regn eller efter snösmältning vid tjäle uppvisar samma vattenhållande förmåga som en asfaltsyta. För att öka landskapets vattenhållande
förmåga behövs fler ytor för vatten. Detta kan antingen ske genom att
nyskapa översvämningsytor eller meandringar i åarna, nyskapa dammar
eller öka mängden beväxta ytor. Träd har en särskilt viktig funktion
genom sin förmåga att ta upp stora mängder vatten. För att nyskapa
beväxta ytor i fullåkerslandskapet och öka den vattenhållande förmågan
utan att göra avkall på produktionskapaciteten i jordbruket kan man
utveckla de ytor som kan ges flera funktioner i slättlandskapet. Dessa
obrukade småytor i jordbrukslandskapet kan vara exempelvis våtmarker, kantzoner, buskiga ägogränser och bryn, beträdor, åkerholmar,
trädmiljöer, märgelgravar, beväxta vägrenar, markvägar och gröna
obrukade stråk. Naturmiljön kommer också att drabbas och arter och
livsmiljöer kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. I
all planering lämnas idag utrymme för arter och naturtyper att förflytta
sig.
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Kommunen har genomfört ett flertal översvämningskarteringar och
analyser av havsnivåhöjning och våguppsköljning för att få ett bra
underlag i planering och riskbedömning. Nybyggnation sker endast 3 m
över dagens medelhavsvattennivå. Det är också viktigt att kommande
exploateringar i möjligaste mån bidrar till att minska problemen för
andra områden. I de scenarier som gjorts för kommande klimatförändringar i Skåne kommer också medeltemperaturen att stiga, värmeböljor
under sommarhalvåret att bli vanligare och somrarna generellt att bli
torrare. För alla dessa konsekvenser är ovan nämnda åtgärder också
väsentliga för att minska sårbarheten både på samhället och i landskapet. Växtlighet bidrar till ett jämnare mikroklimat och dammar kan även
utformas som bevattningsdammar för jordbruket. I planläggning ska
byggnaders lokalisering även ta hänsyn till stigande temperaturer och
mikroklimat, solinstrålning med mera.
Erosionen i Lommabukten har förändrats, bland annat på grund av utbyggnaden av Malmö hamn och Spillepeng. En höjning av havsnivån
på grund av klimatförändringar kommer sannolikt att ytterligare öka
problemen med stranderosion längs kustzonen i och söder om Bjärred.
Stranderosion i Lommabukten sker inte kontinuerligt utan den största
skadan sker under höst- och vinterstormarna då höga vågor i kombination med högt vattentillstånd eroderar strandbrinken och förflyttar sand
vid kusten. Idag är cirka 3,3 kilometer (varav ca 700 meter på privatägd
mark) av kommunens 13 kilometer långa kuststräcka erosionsskyddad
med hårda skydd. Se vidare: www.lomma.se/oversiktsplan här finns
bland annat kartor med klimatanpassningsåtgärder (figur 1). Utöver det
arbetas det med en klimatanpassningsplan (bristanalys) och en tvärkommunal dagvattengrupp med Lunds och Staffanstorps kommuner.
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Figur 3. Havsvattenståndsförändring längs Sveriges kust

Figur 4. Havserosion längs strand i Lomma kommun.
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e) Eslövs kommun
Eslövs kommun, genom Kenneth Kallin, deltog vid länsstyrelsen första
seminarier om klimatanpassning 2007. Därefter bildades en klimatgrupp inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Mötena inom
gruppen blev dock få och till slut kan man säga att den upphörde av sig
själv. För att ändå känna att man på något vis bevakar klimatfrågan så
bestämdes att frågan skulle hanteras inom de vattenråd som tillskapades
med anledning av vattendirektivet. Bedömning var att klimatfrågan i
första hand har koppling till en ökad andel extremt väder där översvämningar bedömts vara det största problemet. Just nu deltar Eslöv i följande organisationer med koppling till vatten:
-

Saxåns-Braåns vattenråd
Kävlingeåns vattenråd
Rönneå vattenråd
Ringsjöns vattenråd

Dessa organisationer arbetar med översvämningsfrågan men till övervägande del med fokus på effekter för vattendraget och dess omgivande
miljö och inte påverkan på samhällets infrastruktur. Vattenråden blir i
vissa fall tillfrågade när någon av kommunerna gör nya detaljplaner
eller översiktsplaner, men deltar inte aktivt i själva planarbetet. Vid diskussioner med bland annat representanter från VA SYD om hur de ser
på klimatfrågan i sin planering blir svaret att de anser att klimatfrågan i
första hand är en planeringsfråga och eventuella initiativ bör komma
från kommunledningen. VA SYDs bedömning är att dagvattenstrategin
kommer att påverkas mest och de anser att det kommer att behöva ställas tydligare krav i detaljplaneringen om detta. Exempel på sådana krav
skulle kunna vara fördröjningstider, andel hårdgjord yta och gröna tak.
De pekade också på de problem som redan skapats genom att bebygga
rinnstråk och lågpunkter.
I dagsläget finns ingen tydlig organisation inom Eslövs kommun kring
klimatfrågan. Kontakter mellan förvaltningar har inte tagits och ingen
information kring vad övriga förvaltningar gör eller planerar i frågan
finns. Inom vård och omsorg saknas beredskap för exempelvis längre
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värmeböljor. Denna förvaltning är medveten om att det kan bli ett problem, men beredskap saknas enligt enhetschefen på förvaltningen.
Eslövs kommun planerar just nu för eventuellt byggande i FlyingeGårdstånga delvis väldigt nära Kävlingeån i ett område som brukar
översvämmas. Ett annat område som har och som kan tänkas få mer
problem med översvämningar är fritidsområdet Sjöholmen vid västra
Ringsjön. Även inom Eslöv tätort finns ett flertal platser med kapacitetsbrist vid häftiga regn.
Frågan behöver tas på större allvar av kommunledningen och lyftas i
planeringsprocessen. Det känns också som att frågan i högsta grad är av
regional karaktär och som sådan borde hanteras på den nivån. Risken
är uppenbar att en del kommuner annars riskerar att stå utan både åtgärder och organisation när problemen börjar bli mer frekventa.

f) Lunds universitet
Forskarna Ebba Brink och Christine Wamsler vid Lunds universitet
ställde ett antal frågor som diskuterades, bland annat hur kommunens
åtagande och medborgarnas eget ansvar för klimatanpassningar förhåller sig. Frågor som diskuterades är aktuella i ett pågående forskningsprojekt och framgår som följer;
1. Var går gränsen mellan kommunens och enskilda individers ansvar för klimatanpassning?
2. Har ni stött på några problem eller utmaningar i samband med
denna gränsdragning?
3. Har ni i ert arbete varit med om tillfällen då:
a) enskilda individers anpassningsåtgärder utgjort ett hinder
för kommunens klimatarbete?
b) enskilda individers åtgärder gynnat/bidragit till kommunens arbete med klimatanpassning?
4. Hur kan man lösa nämnda problem och utmaningar?
Deras studier i ett antal svenska kommuner, inklusive flera i Skåne,
visar att vår kunskap om medborgarnas beredskap är bristfälliga
(Wamsler och Brink 2013). Det finns en ökad övertygelse om att med-
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borgarna och det lokala samhället är viktiga för framgångsrika klimatanpassningsåtgärder. Trots denna lokala förankring finns ingen automatisk koppling mellan individens kunskap och samhällets beredskap.
Resultaten visar att ett mer lokalt anpassat klimatarbete behövs med
engagemang från medborgarna. I det arbetet spelar kommunerna en särskilt viktig roll. Det finns ett behov att finna former för hur en positiv
samverkan kan ske mellan myndigheter och medborgarna. Individer tar
redan initiativ till att anpassa sitt boende till klimatet, det gäller bland
annat dränering, vattentillgång och snö-/isförhållanden. Efter stormar
röjer man sin gata eller tomt från nedfallna träd innan myndigheterna
kommit på plats. I brist på stöd och råd från myndigheterna tar folk egna
initiativ, även om det skulle strida mot lagen, dessa initiativ kan emellanåt hindra eller försvåra myndigheternas insatser. Exemplen på individers klimatanpassning finns på fler områden men slutsatsen är att
potentialen för medborgarsamverkan är stor och kan utvecklas.
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9. Slutsatser och analys
Med utgångspunkt från de nio kriterierna för hur kommunerna är beredda och har kapacitet att arbeta med klimatanpassning (tabell 1), kan vi
konstatera att kriterierna skiljer sig mellan kommunerna. Medvetenheten om behovet av klimatanpassning är särskilt uttalat i kommuner som
uppfattar sin sårbarhet som stor. I dessa, i regel kustkommuner, utgår
planläggning och analyser från detta sårbarhetsperspektiv. Kapaciteten
att spåra, prioritera och utveckla möjligheter samt att implementera processer för klimatanpassning på ett systematiskt sätt, så att strategier
omsätts i handling, genomsyrar organisationen i dessa kommuner.
Förmågan att samarbeta över förvaltningsgränser och med partners,
internt och externt är också väl utvecklad i dessa kommuner. Exempel
på kommuner som ligger i framkant är Helsingborg och Kristianstad
som kan tjäna som förebilder för andra. I det begränsade urval av kommuner som deltog i forskningscirkeln finns också sådana kommuner där
arbetet just startat. Några av dessa är små kommuner både till yta och
folkmängd och som befinner sig geografiskt belägna att risken för katastrofala klimateffekter bedöms som liten. Behovet av klimatanpassningsplaner drivs av enskilda tjänstemän/kvinnor men ingen särskild
organisation, förutom räddningstjänsten, finns i kommunen. För dessa
kommuner saknas många av de kriterier som kännetecknar en proaktiv
organisation. Underdimensionerade ledningssystem, risken för höga
flöden, privata anläggningar, och omvandling av fritidsbebyggelse till
permanent bebyggelse är faktorer som behöver analyseras från ett riskoch sårbarhetsperspektiv i många kommuner. De små kommunerna har
begränsade personresurser och är under ekonomisk press, vilket bidrar
till att underlag och bakgrundsdata inte är uppdaterade för att vara användbara i klimatanpassning. I denna situation saknas i några fall ett
formellt ledarskap på politisk nivå för strategisk utveckling och engagemang i klimatfrågan. I kommuner där medborgarna litar på myndigheternas förmåga och där tjänstemännen/kvinnorna har ambitioner, blir
bristen på politisk vilja särskilt kännbar.
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Det finns generellt sett en stor kunskapsmängd i kommunerna och
regionen som kan delas och spridas på ett systematiskt sätt. KFSK initiativ till forskningscirkel för att belysa klimatfrågan är ett steg för ökad
samverkan mellan Skånes kommuner, akademi och regionala aktörer.
Forskningscirkeln har berört, om än i begränsad omfattning, de utmaningar som kommunerna står inför. Cirkeln har belyst frågor som är
direkt relaterade till kommunernas verksamhet och där deras erfarenheter och behov varit utgångspunkten. I samtliga kommuner är man beroende av extern expertis för sina underlag därför att klimatproblematiken är komplex och sträcker sig över förvaltningsgränserna. Det är
därför inte bara en fråga att förstå vad klimatförändringen innebär för
samhället, för kommunen och dess uppdrag och ansvarsområden utan
också att mobilisera förändringsprocesser som innefattar organisation
och samarbetskultur och ta till vara kunskap till förbättringar. Genom
denna forskningscirkel bidrar KFSK till att skapa samverkan för att
starta förnyelseprocesser och implementering av nya metoder, processer och tankesätt.
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Annex I. Klimatmodellering i ”Java Climate Model
(JCM)”
Deltagarna fick tillfälle att i mån av tid stifta bekantskap med ett webbaserat
verktyg för klimatmodellering. Handledningen för övningen framgår nedan.
Om du är intresserad av att analysera globala klimatmodeller som bygger på
FNs klimatpanels algoritmer finns JCM. Här kan olika klimatscenarios
modelleras för olika länder och för olika branscher.
1.

Ladda ned Java Climate Model från http://jcm.climatemodel.info/
genom att trycka på ”launch JCM now”. Programmet ska nu laddas
ned.

2.

När programmet öppnas ser startsidan ut som nedan. Den ser lite
komplicerad ut men här behöver inte allt förklaras, den är ganska
självinstruerande efter ett tag.
Detta är
hemikonen

Här väljer du
färdiga
exempel eller
väljer reset.

3.

Rörlig pil som
kan ändra
CO2 halten

Du kan välja
olika moduler
Här får du
förklaringar

Java programmet är byggd i moduler inom olika branscher och du kan
välja efter intresse.
I vänstra panelen ser du de olika modulerna, objectives and scenarios,
people and economy, land use change etc.
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4.

Klicka på ”Objectives and scenarios” i vänstra panelen. Denna modul
analyserar hela klimatscenariot I JCM beroende på mål ”stabilisering”
eller ”business as usual”. Beräkningarna baseras på dessa val.

5.

Om du klickar ”objectives” kan du välja scenario modell och start år
för policy.

6.

Du kan också välja under ”stabilization” exempelvis ”stabilize CO2
concentration” eller ”constant emission”.

7.

För varje val får du en förklaring in den centrala panelen. När du
ändrar parametervärden kommer diagrammen att ändras efter ditt val.
Exempel variera CO2 nivån för stabilisering till 550 ppm eller 800
ppm. Testa detta genom att dra i kontrollknapparna.

8.

Du kan efter tycke och smak gå igenom de olika ”objectives and
scenarios” och kommer att upptäcka att det finns många olika optioner
att välja, du kan testa olika modeller, olika policy, olika ekonomiska
regioner i förhållande till klimatscenarios. Som du ser nedan så kan
många olika parametrar väljas. Det går också att ladda ned data i
Excel för vidare analys.
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9.

Om du klickar på “objectives and scenarios” och sen på “objectives”
så öppnas boxar där man kan ändra siffror. I den centrala panelen
finns förklaringar till varje box.

10. Diagrammen är dynamiska som du ser i detta scenario med stabiliserad CO2 så kan du röra den fyrriktade pilen till den önskade
koncentrationen och du ser också vad det motsvarar i temperatur.
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11. Ok, låt oss pröva något i JCM. Välj ”setup” överst i listen och välj
”examples” i listan och sen ”corescience”.
12. Välj "Sea Level Rise module" från drop-down menyn. Nere i listan ser
du bidragen från Grönland och Antarktis. Om du ändrar havsnivån för
de två kontinenterna, vilken verkar vara mer känslig?
13. Detta var en kort introduktion och du får gärna fördjupa dig i
modellerandet efter intresse.
14. Välj en intressant parameter som intresserar dig i den vänstra panelen:
emissions, sea level rise, temperature, a particular emissions scenario,
a mitigation strategy, etc., och variera modellen med diagram och
tolkningar.
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