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1 Livsmedelsverket: Samordningsansvar (klimatanpassning samt
kris- och beredskapsplanering för dricksvattenförsörjningen)
1.1

En sammanhållen klimat- och energipolitik. Regeringens proposition
2008/09:162

I regeringens bedömning om vikten av klimatanpassning skriver man i propositionen
”Klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på åtgärder för att säkra
dricksvattenkvaliteten. Att säkra dricksvattenkvaliteten är således en högt prioriterad fråga.
Ansvaret för dricksvattenfrågor är i dag splittrat på flera centrala myndigheter och det är
angeläget med en samordning av arbetet. Livsmedelsverket bör därför ges ett
samordningsansvar för dricksvattenfrågor på nationell nivå. Verket behöver utvidga det
samordningsansvar verket har i form av Samverkansgruppen för vattenkvalitet och
vattenförsörjning (SAMVA) till att utöver kris- och beredskapsperspektiv även omfatta
anpassning till klimatförändringar.” (sid 167)
Det innebär att i Livsmedelsverket instruktion anges: 3 § Myndigheten ska ansvara för nationell
samordning av dricksvattenfrågor, särskilt när det gäller 1. anpassningar till klimatförändringar,
samt 2. kris- och beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjning. Myndigheten ska också
ansvara för nationell samordning när det gäller kris- och beredskapsplanering av
livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen.
(För livsmedelsförsörjningsuppdraget arbetar Livsmedelsverket med dricksvattenuppdraget som
förebild. Livsmedelsområdet har dock inte alls samma koppling till kommunal verksamhet som
dricksvatten. Det innebär också ett annat förhållande med privat-offentlig samverkan som en
väsentlig del.)
Det då nya uppdraget i instruktionen ska naturligtvis ses i sammanhang där Livsmedelsverket i
instruktion 2 § Myndigheten ska 1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
2. leda och samordna livsmedelskontrollen,3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor
samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet .

1.2 Nationellt nätverk för dricksvatten
Livsmedelsverket har på olika sätt arbetat för att genomföra intentionerna från propositionen och
instruktionen. Ett nationellt nätverk för dricksvatten är i verksamhet sedan 2010 där berörda
myndigheter, inom dricksvattensektorn tillsammans med bransch- och intresseorganisationerna är
representerade. Det nationella nätverket är organiserat i en modell med styrgrupp,
koordineringsgrupp, tre arbetsgrupper krisberedskap (ersätter SAMVA), forskning och utveckling,
samt planering. Till det kommer referensgrupperna för juridik respektive kommunikation. I dagsläget
så planeras också att startas en arbetsgrupp för kontroll i första hand för den officiella kontrollen
dvs. kontrollmyndighetens kontroll av huvudmannen/verksamhetsutförarens utförande och
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organisation av dricksvattenproduktionen. Kontrollfrågorna har hittills handlagts inom
arbetsgruppen för planering. Under de första tre åren 2009, 2010 och 2011 hade Livsmedelsverket
särskilda medel 2, 4 respektive 4 miljoner per år för att främja samordningen inom dricksvattenområdet. Från 2012 till 2014 har 1,2 miljoner budgeteras per år av Livsmedelsverkets anslagsmedel
för samordningsarbete inklusive finansiering av samordnaren.
Som ett av de viktigaste resultaten är att ansvariga myndigheter och viktiga branschorganisationer
på dricksvattenområdet gemensamt bildat det nationella nätverket för dricksvatten. Av stort värde
är det nära samarbetet mellan de olika myndigheternas chefer (generaldirektörer) och
branschorganisationerna i styrgruppen som på så sätt få upp dricksvattenfrågan på ledningsnivå. En
gemensamt antagen vision och strategiska målsättningar styrgruppen har tydligt kommunicerat
vikten av att nätverket fortsätter utvecklas och konsolideras. Inom arbetsgruppen för krisberedskap
så arbetar man nu efter en nationell strategi för korta kriser inom dricksvattenförsörjningen, inom
arbetsgruppen för FoU har ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt startats och nu är fokus att
etablera ett nordiskt-baltiskt forskningsnätverk för utbyte och kommunikation inom dricksvatten och
hälsa. Inom planeringsgruppen har genomförts en seminarieserie om betydelse av att hänsyn till
dricksvatten i kommunal planering. Den finns nu dokumenterad i en skrift och en film är producerad
och publicerad via webben om dricksvattens betydelse och roll inom kommunal planering.

1.3 Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har sedan 2001 stött Sveriges kommuner med målsättningen att minska
sårbarheten i dricksvattenförsörjningen och med informationsinsatser om klimatförändring och
klimatanpassning. Livsmedelsverket bidrog också aktivt med material till risk och
sårbarhetsutredningen. Där finns ett grundmaterial som sammanfattar vad som gjorts på kommunal
nivå fram till 2007. Livsmedelsverket har därefter inte på samma sätt utfört några heltäckande
studier över förändringen sedan 2007. Däremot har bland annat två undersökningar gjorts på
genomslaget på dricksvattenområdet inom regionerna/länen. 2010 genomfördes den första för att
se hur långt länen kommit i sitt Risk- och sårbarhetsanalysarbete. 2013 genomfördes den igen för att
mäta förändringen under de tre åren. Det ger en indikation på hur långt kommunerna kommit i sin
planering för ett förändrat klimat och klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Till detta
kommer vidareutvecklingen av databasen för dricksvattenanalyser som initierats genom samarbete
mellan Livsmedelsverket och SGU av beredningsinformation, informationsinsatser angående
databasen, uppföljning av klimatets påverkan på beredning och råvatten.
Resultat från arbetet är bland annat en märkbar förbättring när det gäller de regionala risk- och
sårbarhetsanalysernas årliga rapporter. Årsrapporterna från 2013 är mer kompletta än rapporterna
för 2010. Största och i särklass tydligaste förbättringen i rapporteringen har skett för hotbilden
vattenburen smitta. Tydliga förbättringar ses också för sabotage/skadegörelse, B-händelse/
bioterrorism, avbrott i vattenförsörjningen, transporter och drivmedelsförsörjning samt elavbrott.
Några länsstyrelser redovisar bland annat livsmedelsförsörjning, sjukvård och omsorg,
antibiotikaresistens samt energiförsörjning/fjärrvärme där det finns hotbilder rent generellt samt
även kopplingar till dricksvattenförsörjning. Strukturering och samordning av de olika hotbilderna
eller scenarierna bör genomföras för att få en jämförbar RSA-rapportering samtidigt som mindre
arbete behöver läggas på utformningen av rapporterna. Myndigheten för samhällsskydd och
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beredskap beslutade om särskild förmågebedömning med fokus på länets förmåga vid störningar i
dricksvattenförsörjningen. Den har säkert också bidragit till att resultaten 2013 har blivit så mycket
bättre än 2010. Till detta kan nämnas att Livsmedelsverket ger direkt stöd till kommuner,
länsstyrelser och vattenproducenter vid klimatdrivna händelser som översvämning och förorening.

1.4 Behov av utveckling, förändring och finansiering
Nationellt nätverk för dricksvatten är nu etablerat för samverkan och samarbete för
klimatanpassning. En arbetsgrupp också för kontroll som tidigare nämnts planeras som en del i
nätverket. Utifrån dagens situation med flera samordningsuppdrag bland myndigheterna behövs ett
förstärkt samarbete där SMHI blir medlem i styrgrupp och koordineringsgrupp dvs. i nätverkets
ledande organ. Hittills har inom nätverkets ram många aspekter av dricksvattenförsörjningen
samlats. Ett första steg i klimatanpassning har varit att höja ambitionsnivån och kvalitet i arbetet för
dricksvattenförsörjningen. Stärkande av planeringsprocessen och höjning av kunskapsnivån inom
områden som mikrobiologi och ökade kemiska risker. Krisberedskapsarbetet med en mängd s.k. 2: 4
projekt från krisberedskapsanslaget har hittills fungerat som motor både för att samla ihop viktiga
idéer och underlättat finansiering för gemensamma projekt för att höja förmågan på lokal, regional
och nationell nivå. Ett av de viktigaste projekten är de s.k. VAKA-gruppen som bildades efter ett
antal svåra översvämningar i början av 2000-talet. Gruppen deltagare hämtas utifrån de kommunala
Sverige med ett flertal olika kompetenser och leds av projektledare från Livsmedelsverket. Gruppen
har varit viktig som stöd för kommuner och länsstyrelser vid ett antal av de senaste årens kriser som
de i Östersund och i Skellefteå inom dricksvattenförsörjningen. En fast finansiering för att säkra
VAKA-gruppens fortlevnad och existens är en synnerligen kostnadseffektivt form för att minska
riskerna och samhällskostnader vid kriser beroende på klimateffekter. Det är också ändamålsenligt
att åter ha en gemensam budget för nationellt nätverket som kan verksamt bidra till fler
gemensamma aktiviteter för samordnad klimatanpassning. Framför oss ser vi ett behov att mer
fokuserat arbete med mer kunskapsöverföring av faktiska lösningar, vartefter klimatmodellerna blir
säkrare kan också arbetet innehålla mer scenariobaserat inslag.
För Livsmedelsverkets del finns ett stort behov att fortsätta utveckla klimatanpassningsarbetet både
som ledare av nationellt nätverk men också som sektors- och expertmyndighet inom dricksvatten
och livsmedel. Det innebär utveckling av kontroll, forskning och utveckling, analysverksamhet och
rådgivning med riskvärdering och riskhantering. Livsmedelsverket bedriver ett målmedvetet arbete
för att stödja och höja dricksvattensektorns krisberedskapsförmåga genom utvecklings- och
kunskapsstöd. Livsmedelsverkets utpekade roll för samordning för nationell planering av korta kriser
inom dricksvatten och livsmedelsområdet är en betydelsefull del inom klimatanpassningsarbetet.
Det här arbetet fungerar som en viktig motor för också andra delar av klimatanpassningsarbetet. I
dagsläget och framöver finns fortsatt ett behov av direkt stöd till kommuner och länsstyrelser som
VAKA-gruppen ger. Men för att direkt stöd ska vara meningsfullt måste det också kopplas till
utbildningsverksamhet och utvecklingsinsatser på ett liknade sätt som vi arbetat på. Idag bygger
verksamheten i hög grad på externa projektmedel med samverkan som en central del vilket är och
har varit positivt, men samtidigt innebär det en osäkerhet och risk för bristande kontinuitet i vårt
arbete. Dessutom kan prioritetsordningen vara en annan hos finansiären än hos Livsmedelsverket
För att Livsmedelsverket ser vi att det nu är dags att bilda ett kompetenscentrum för säker
dricksvattenförsörjning. Syftet med ett sådant är att sammanhållet bättre kunna omvärldsbevaka,
3

stödja, utbilda och utveckla för ett säkert dricksvatten. Ett kompetenscentrum på Livsmedelsverket
för dricksvattenförsörjningen i kombination med uppgiften med att leda och samordna Nationellt
nätverk för dricksvatten kan med fasta resurser på ett helt annat sätt arbeta långsiktigt. Med en
säkrare grund, uthålligt arbete och med tydligare roller än idag kan vi då fortsätta långsiktigt bygga
förtroendefull samverkan för att nå målet om en trygg dricksvattenförsörjning. Sammanfattningsvis
anser vi det behövs både en permanent VAKA-grupp med fast finansiering och ett komptenscentrum
som också innehåller utvecklingsarbetet för dricksvattenförsörjning för att nå våra mål och svara upp
mot de förväntningar som finns på oss.

Aktiviteter inom krisberedskap/klimatanpassning för dricksvattenförsörjningen
Livsmedelsverket har sedan 2006 stöttat länsstyrelsernas/regioners arbete med
krisberedskapsarbetet inom dricksvattenområdet, där översvämningsproblematik och risk- och
sårbarhetsanalys ofta varit ett valt ämne. Regionvis har också temadagar för säkert dricksvatten
genomförts under hela 2000-talet fram till 2010. Temadagar som handlar om risker (bland annat torka
och översvämningar) förebyggande åtgärder och krishantering vid dessa. 2008 togs en PPpresentation fram för dricksvattenproducenterna som stöd för kommunikationen med beslutsfattare
på kommunal nivå.
Handbok om risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning togs fram 2007 där exemplen i
listan i handboken tar upp en rad händelser direkt relaterade till konsekvenser av klimatförändringar.
Handböcker om beredskapsplanering och krishantering togs fram 2008 och distribuerades gratis till
samtliga kommuner (dricksvattenproducenter, miljökontor, räddningstjänst) i flera exemplar. I
handböckerna tas klimatrelaterade händelser och aspekter upp, och i krishandboken finns ett eget
avsnitt om översvämning.
Under perioden 2001 – 2008 har Livsmedelsverket med konsultstöd besökt 265 kommuner för att
bland annat föreläsa om risker och sårbarheter generellt och titta på kommunens sårbarheter och
risker specifikt. Klimatproblematiken har alltid varit ett ingående inslag. Verksamheten fortsatte i en
uppföljningsdel (2005 – 2011) som innefattat en övning där översvämning varit ett scenario som ofta
återkommit. Valet av scenario har skett mot bakgrund av kommunens riskbild. Uppföljningen har
genomförts i ca 200 kommuner.
2009 – 2011 har Livsmedelsverket i samverkan med andra centrala myndigheter bedrivit
fördjupningsutbildningar i krishantering för dricksvattenrelaterade händelser. Målgrupp:
kommunerna. Krishanteringsutbildningarna har varit ett led i att öka krishanteringsförmågan vid
händelser som innebär smitta i dricksvatten eller vattentäkt, eller föroreningshändelser i vattentäkter.
Händelser som har starka kopplingar till t ex översvämningar.
VAKA, Nationell vattenkatastrofgrupp, bildades 2004 som ett initiativ till att stödja kommunernas
krishantering vid större kriser. VAKA har stöttat kommuner vid bland annat översvämningar och risk
för både smitta som föroreningar.
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2 Livsmedelsverkets arbete för en minskad klimatpåverkan (inom
livsmedelsområdet)
2.1 En sammanhållen klimat- och energipolitik. Regeringens
proposition 2008/09:162
Regeringens bedömning: Livsmedelskedjans klimatpåverkan är betydande. Livsmedelsverket har
ansvar att inom ramen för sitt verksamhetsområde stödja och följa upp att nödvändiga åtgärder
vidtas för att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan. Detta arbete bör stärkas.
I skälen för regeringens bedömning framgår vidare: Aktiviteter som ökar kunskapen kring
livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan i de fall kunskapsluckor finns och aktiviteter som bidrar
till att sprida kunskap om lämpliga åtgärder för att minska påverkan är särskilt angelägna.
Livsmedelsverket kan med ökad kunskap och informationsinsatser riktade till konsumenter och
andra aktörer inom livsmedelsindustri och handel bidra till att livsmedelskedjans klimatpåverkan
minskar. Livsmedelsverkets samordnande och pådrivande roll för livsmedelskedjans klimatpåverkan
bör stärkas.
I budgetpropositionen 2009 fick Livsmedelsverket särskilda medel för klimat-/miljöarbetet i tre år.

2.2 Livsmedelsverkets miljöuppdrag
Livsmedelsverket värderar, hanterar och kommunicerar nyttan och riskerna med maten för att alla
konsumenter ska få bra matvanor, ha säker mat och inte bli vilseledda. I arbetet integreras
miljöaspekter, för att bidra till ett uthålligt samhälle. Livsmedelsverket arbetar också för att
förebygga och hantera hot och risker i samhället.
Livsmedelsverket bedriver ett miljöarbete med utgångspunkt från miljökvalitetsmålen. Enligt
Livsmedelsverkets instruktion ska myndigheten verka för att det generationsmål för miljöarbetet och
de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling1. Livsmedelsverket ska också, inom ramen för ordinarie uppdrag, ha ett
miljöledningssystem och integrera miljöhänsyn i myndighetens verksamhet2. Just nu har verket även
ett treårigt regeringsuppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket genomföra
insatser som bidrar till att minska det onödiga matsvinnet i alla led och till ett bättre utnyttjande av
det oundvikliga matavfallet3.

2.3 Livsmedelsverkets miljöarbete
Livsmedelsverket arbetar med kunskapsspridning och information om livsmedels miljöpåverkan, bra
matvanor ur såväl hälso- som miljöperspektiv, minskat matsvinn, miljöövervakning, giftfri vardag och
kontaminanter/oönskade ämnen i livsmedel inklusive dricksvatten. Verket bidrar även till
1

Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket.
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.
3
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Livsmedelsverket.
2
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kunskapsuppbyggnad om mat och miljö genom att göra eller beställa kunskapssammanställningar
och faktaunderlag, identifiera kunskapsluckor och uppmärksamma behov av forskning samt i vissa
fall delta i referensgrupper till forskningsprogram eller forskningsprojekt. Samverkan med och
initiering av samverkan mellan livsmedelssektorns aktörer om miljöfrågor är ett annat
arbetsområde, liksom att verka för att påverka EU:s beslut om miljörelaterade livsmedelsfrågor
(regelutveckling). Just nu pågår ett arbete på verket med att utveckla en metod för att på ett mer
systematiskt sätt integrera miljöaspekter i delar av verkets myndighetsarbete (regelutveckling,
tillämpning av regler och utarbetande av råd om bra matvanor). Livsmedelsverket arbetar även
aktivt för att minska klimat- och miljöpåverkan från den egna verksamheten vad avser exempelvis
tjänsteresor och energianvändning.

2.3.1 Miljösmarta matval
Livsmedel har en betydande klimatpåverkan, men påverkar också miljön genom exempelvis
övergödning, utfiskning, användning av växtskyddsmedel och förändrad markanvändning.
Livsmedelsproduktion kan också ha positiv effekt på till exempel odlingslandskapet och den
biologiska mångfalden. Generationsmålet säger att vi till nästa generation ska lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Där tydliggörs konsumtionsperspektivet vilket är viktigt med
avseende på livsmedel då mycket av det vi idag äter och dricker importeras. Konsumtionen av
livsmedel står för en femtedel av växthusgasutsläppen från vår totala konsumtion. Men det är fullt
möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor.
För att underlätta för konsumenten att välja mat som är bra både för miljön och hälsan har
Livsmedelsverket, i samarbete med Naturvårdsverket, utarbetat information om olika
livsmedelsgruppers miljöpåverkan. Informationen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets webbplats.
Beskrivningen av miljöpåverkan utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen, däribland målet om en
begränsad klimatpåverkan. Informationen grundas på vetenskapligt underlag om livsmedelskedjans
miljöpåverkan från Sveriges lantbruksuniversitet och Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK).
Underlagen och informationen kompletteras och uppdateras vid behov.
Livsmedelsverket tar även fram rapporter om olika aspekter av livsmedels miljöpåverkan. Som
exempel på klimatområdet kan nämnas klimatpåverkan i kylkedjan, klimatpåverkan och
energianvändning relaterat till livsmedelsförpackningar och klimatpåverkan av konsumtion av godis,
chips och läsk. Inom ramen för arbetet med att ta fram en svensk strategi för klimatområdet
”färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050” tog Livsmedelsverket, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket fram en rapport om livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan 2050 som ett
diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden. Kommunikationsaktiviteter har genomförts i
samband med publicering av rapporterna och Livsmedelsverket har även medverkat vid ett flertal
seminarier om mat ur hälso- och miljöperspektiv.
Livsmedelsverket ska verka för bra matvanor och ett sätt att göra detta är genom kostråd för olika
grupper (barn i olika åldrar, vuxna, gravida, ammande och offentliga måltider inom förskola, skola,
sjukvård och äldreomsorg). Livsmedelsverket har föra avsikt att väga in miljöaspekter när råd
revideras eller nya råd tas fram. I nuläget pågår ett arbete med att ta fram nya generella kostråd för
vuxna som ska utgå från näringsrekommendationer men även beakta miljöaspekter. Inom ramen för
arbetet med offentliga måltider har råd om bra mat i skolan kompletterats med information om hur
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man kan minska den offentliga måltidens miljöpåverkan. Pedagogiska verktyg för måltiderna i skolan
ska utvecklas och här ser Livsmedelsverket möjligheter att bygga ut med pedagogiska material kring
hållbara matval. Behov finns även av ökade utbildnings- och informationssatsningar på området (till
beslutsfattare och kostchefer såväl som till pedagogisk personal).
Livsmedelsverket har även verkat för att konsumentanpassad information om olika livsmedels
miljöpåverkan bör utarbetas på EU-nivå och medverkar i ett samarbete inom ramen för ett EUprojekt om miljö- och hälsoaspekter på kost i olika EU-länder (LiveWell for Life).

2.3.2 Matsvinn
I Sverige slänger vi 1,2 miljoner ton matavfall varje år vilket motsvarar 3 procent av våra totala
utsläpp av växthusgaser. En stor del av detta är matavfall som hade kunnat undvikas, så kallat
matsvinn. För en hållbar utveckling är det viktigt att livsmedelsresurserna utnyttjas mer effektivt. Att
ätbara livsmedel slängs innebär ett resursslöseri och en onödig miljöbelastning. Livsmedelsverket
har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fått i uppdrag att under en treårsperiod
genomföra insatser som minskar matsvinnet.
Ett antal kartläggningar har gjorts i livsmedelskedjans olika led. Några viktiga resultat från dessa är
förslag till kostnadseffektiva åtgärder i butiksled och att matsvinnet i livsmedelsindustrin i ett första
steg kan halveras. En inventering av eventuella hinder i lagstiftningen och dess tillämpning för att
minska matsvinnet har påbörjats och visar bland annat på behov av kunskapsförmedling till olika
aktörer för att förhindra att lagstiftningen tillämpas på ett svinndrivande sätt. Livsmedelsverket har
även tagit fram kunskapsunderlag om svinn, optimal förvaring och livsmedels hållbarhet och utifrån
detta utarbetat råd till konsumenter om hur man kan hantera maten för att inte behöva kasta den i
onödan. Arbete genomförs också för att det matavfall som uppstår ska tas om hand, bland annat har
ett material publicerats för kommuner om hur det oundvikliga matavfallet (de delar som inte kan
ätas) kan tas omhand för att producera biogas.
Att arbeta för öka samverkan mellan olika aktörer i livsmedelskedjan är viktigt. De kunskaper som
erhållits i de genomförda kartläggningarna sprids och diskuteras med aktörer i livsmedelskedjans
olika led. Detta bidrar till förståelse för hur åtgärder i kedjans olika led påverkar andra delar av
kedjan. Livsmedelsverket är, tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket,
sammankallande i Samverkansgruppen för minskat matavfall (SaMMa). I gruppen ingår
myndigheter, forskare, industri och intresseorganisationer.
Information om regeringsuppdraget, råd och rapporter finns på Livsmedelsverkets webbplats.
Kommunikationsaktiviteter i form av seminarier, pressmeddelanden, annonser och debattartiklar
har löpande genomförts. Framöver ligger huvudfokus i arbetet på kommunikation till konsumenter
och spridning av goda exempel. En konsumentundersökning har genomförts som ger god vägledning
för utformandet av konsumentkommunikationen. Den visar att insikten kring det egna hushållets
matsvinn i regel är låg. Därmed finns ett behov av att skapa medvetande om att vi slänger mycket
mat i hushållen och av motiverande budskap. Kommunikationsaktiviteter behöver göras långsiktigt
och vid upprepade tillfällen både mot konsumenter och mot aktörer i livsmedelskedjan. Insatserna
behöver även följas upp och utvärderas.

7

Inom ramen för nuvarande regeringsuppdrag planeras en analys av kunskapsluckor samt förslag till
åtgärder och aktiviteter för fortsatt arbete. Flera av de aktiviteter som genomförs inom det treåriga
uppdraget kan med fördel fördjupas och förlängas även efter 2015.
Livsmedelsverket har även verkat för insatser för minskat matsvinn på EU-nivå och ingår i en
intressentplattform för forskningsprojektet FUSIONS. Ett nordiskt samarbete har inletts på
matsvinnsområdet. Det fokuserar på definitioner och mätmetoder, datummärkning och matbanker.
Projektet koordineras av Livsmedelsverket.
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010-240 50 82
cecilia.alfredsson@msb.se

Underlag till SMHI om kunskapsläget för
nuvarande och framtida risker och
konsekvenser för samhället av ett förändrat
klimat
Vilken ny kunskap har tillkommit sedan klimat- och
sårbarhetsutredningen?

MSB-51.1

Övergripande naturolyckor
 I rapporten Klimatanpassning i Sverige – en översikt (MSB 214) har det
gjorts en uppföljning av vilka uppdrag som regeringen beslutat om efter
Klimat- och sårbarhetsutredningen fram till januari 2010.


Rapporten Ansvar vid naturolycka (MSB 0179-10) har utarbetats för att ge
en gemensam bild till myndigheter, kommuner och den enskilde om
ansvar, rättigheter och skyldigheter vid naturolyckor.



I Sverige finns områden som på grund av läge, topografi och markens
beskaffenhet utgör riskområden för skred, ras och översvämning. Sådana
naturolyckor i befintlig bebyggelse medför stora kostnader för samhället.
MSB utbetalar årligen statsbidrag till kommuner för förebyggande
åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett
förändrat klimat, som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller
andra naturolyckor. Läs mer.



MSB:s naturolycksdatabas gör befintlig information om inträffade
naturolyckor i Sverige tillgänglig. Dokumentation som tidigare funnits
utspritt på många olika instanser i samhället finns här samlat och
sammanställt till en helhetsbild. Databasen ger kommuner och andra
myndigheter eller organisationer hjälp och stöd vid fysisk planering,
klimatanpassning och planering för effektiva räddningsinsatser.



Regeringen har gett MSB i uppdrag att analysera och göra en bedömning av
framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällets
krisberedskap. MSB har valt att lösa uppdraget bland annat i form av fem
tankeväckande och utmanande framtidsscenarier som visar
samhällsförändringar som påverkar samhällsskyddet och beredskapen.
Klimatförändringen är en av dessa. Läs mer i rapporten Framtida
utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap.
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Ansvaret att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser avseende
extraordinära händelser åligger idag såväl kommuner och landsting som
statliga myndigheter. Nya lagar och förordningar beslutades av riksdagen
och regeringen sommaren 2006. För kommuner finns skyldigheten
reglerad i lagen (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är ett viktigt underlag i arbetet med
klimatanpassning. MSB har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram
stöd för kommunerna för att ta hänsyn till ett förändrat klimat i risk- och
sårbarhetsanalyser genom två scenarier om värmebölja och skyfall. Läs
mer.



MSB verkar för att fler kommuner går med i UNISDR kampanj Making
Cities Resilient och utbyter erfarenheter med kommuner i andra länder
med liknande riskprofil. Hittills har sju kommuner från Sverige anslutit sig.



Nationell plattform för arbete med naturolyckor har genomfört en översikt
av styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering.
Redovisas i rapporten Strategier och styrande dokument för
klimatanpassning och katastrofriskreducering (MSB 422)



Inom ramen för nationell plattform har flera studier genomförts av
kvaliteten på data i den nationella höjdmodellen. I rapporten NNH och
naturolyckor (MSB 360) redovisas resultatet av en nationell inventering av
tillämpningar av NNH med fokus på naturolyckor och
katastrofriskreducerande arbete.
I rapporten Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar (MSB361) har
syftet varit att undersöka hur höjddata från NNH kan förbättra underlag
för bedömningen av skador och påverkan i kustzonen till följd av förhöjda
havsnivåer.
Riskinventering med stöd av nationell höjdmodell (MSB625) är en
sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en
tillämpning vid riskinventering av väg.

Översvämning
 MSB har haft regeringens uppdrag att utreda konsekvenser av en
översvämning av Mälaren. Uppdraget redovisades under våren 2012. Fokus
för uppdraget har varit att studera en översvämnings konsekvenser på
sådana verksamheter som är viktiga för samhällets funktionalitet. Förutom
att ge regeringen en samlad analys och bedömning av konsekvenserna av
en översvämning i Mälaren har inriktningen dessutom varit att resultatet
ska stimulera fortsatt utveckling och hantering av översvämningsfrågor.
Läs mer på www.msb.se/malaren, Slutrapport (MSB 406), Bilagerapport
(MSB 407)


MSB har sedan 2009 ansvar för att genomföra översvämningsdirektivet
och de två första stegen har genomförts där 18 områden med betydande
översvämningsrisk identifierats. Hot- och riskkartor har tagits fram för
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områdena och nu pågår arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner för
varje område. Hotkartorna innehåller 100-, 200-årsflöden
(klimatanpassade) samt beräknat högsta flöde (dagens klimat).
22 december 2015 ska riskhanteringsplanerna vara färdiga. Arbetet sker i
cykler och ska revideras vart sjätte år. Läs mer på
www.msb.se/oversvamningsdirektivet.


Översvämningskarteringar
MSB arbetar med att kartlägga områden som kan översvämmas utmed
landets vattendrag. Karteringarna fungerar som ett stöd för landets
kommuner och länsstyrelser i arbetet med att förebygga och hantera
översvämningar samt klimatanpassa samhället. Läs mer om
översvämningskarteringar.



MSB har även deltagit i EU-projekt ”Detaljerad översvämningskartering av
Torne älv”.



I rapporten Pluviala översvämningar: konsekvenser vid skyfall över tätorter
har man studerat hur översvämningar i urbana områden, förorsakade av
extrem nederbörd, kan förutsägas och hanteras och hur dess konsekvenser
eventuellt kan lindras på kort och/eller lång sikt. Nuvarande kunskap om
svensk statistik för kortvariga häftiga regn har relaterats, och några av de
bedömningar som finns beträffande inverkan av framtida
klimatförändringar på förekomsten av skyfall i Sverige i framtiden.



Hösten 2010 genomförde ett antal myndigheter i plattformen en
gemensam seminarieserie kring översvämningsproblematik. Seminarierna
dokumenterades i boken Att hantera översvämningsproblematik –
inspirerande exempel (MSB 238).



MSB har löpande hanterat, underhållit och förbättrat material för
naturolyckor (skogsbrand, översvämning, och storm). En omfattande
renovering av de 14 st skogsbrandsdepåerna har genomförts. MSB har köpt
in 2000 meter nya översvämningsbarriärer. Läs mer om MSB:s
förstärkningsresurser.



MSB har genomfört och samordnat en myndighetsgemensam
observatörsresa till Queensland, med anledning av de extrema
översvämningar som drabbade regionen 2011. Rapport har getts ut och ett
erfarenhetsseminarium har genomförts. Hanteringen av de omfattande
naturkatastroferna i Queensland 2011: observatörsrapport (MSB 424)

Ras- och skred
 MSB har regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med
översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där
det finns risk för jordrörelser. Syftet är att identifiera vilka bebyggda
områden som inte klassas som stabila. Karteringarna ska utgöra ett stöd i
kommunernas egen riskinventering och riskhantering. Med
stabilitetskarteringen till grund kan kommunerna själva upprätta
handlingsplaner och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden.
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Arbetet med att ta fram de översiktliga stabilitetskarteringarna pågår
kontinuerligt. Vilka kommuner som står på tur att karteras avgörs av MSB i
samråd med Statens geotekniska institut, SGI. Genomförda översiktliga
stabilitetskarteringar finns att tillgå på MSB:s hemsida.


MSB har utvecklat rutiner, metodik och taktik samt ett kunskapshöjande
material för att underlätta för räddningstjänstpersonal att hantera ras-,
skred- och slamströmsolyckor på ett säkert och effektivt sätt.
Handbok för ras-, skred- och slamströmsolycka (MSB 632).
Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar (MSB 452)

Värmeböljor
 Värmeböljorna kommer att bli kraftigare och längre vilket ställer högre
krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och
krisberedskap. MSB har genomfört ett flertal studier om effekterna av
värme på samhällsviktiga verksamheter i Sverige.
-

Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet (MSB 362)

-

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer (MSB 530)

-

Hur värme påverkar tekniska system: möjliga konsekvenser av en
värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter (MSB 639)

Skogsbrand
 I rapporten Framtida perioder med hög risk för skogsbrand (MSB 535) har
förändring av brandrisksäsongens start, slut och längd undersöks, samt
frekvensen och längden av högriskperioder.


Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för brand i vegetationen
förlängs i Sverige i framtiden. Såväl ytan som skogsbrändernas antal kan
komma att öka. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i
MSB:s och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".
Tjänsten är tillgänglig på www.msb.se mellan mars och augusti.
Brandriskprognoser finns också i appen Brandrisk Ute som finns både för
iPhone och Android.



För att nå ett lyckat resultat vid skogsbränder är det viktigt att ha kunskap
om och insatsplaner för denna typ av bränder och med de svårigheter det
kan medföra. Som ett stöd för att hantera skogsbränder har MSB tagit fram
rapporten Tumregler vid skogsbrand (MSB 350).



Rapporten Skogsbränder under ett förändrat klimat - en forskningsöversikt
(MSB 0014-09) är en forskningsöversikt med syftet att kartlägga vilken
forskning som genomförts, både nationellt och internationellt, för att
studera klimatförändringarnas påverkan på risken för skogsbrand.
Andra syften är att kartlägga vilka åtgärder samhället kan göra för att
anpassa sig till de förändrade förhållandena samt vilka
riskhanteringsmetoder och kunskapsbehov det finns inom respektive
område.
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Stormar
 MSB har genomfört studien Skador och effekter av storm: en
kunskapsöversikt (MSB 534). Syftet med denna rapport är att ge en
översikt av kunskapsläget vad gäller stormar, de skador och effekter de ger
upphov till samt hur riskerna hanteras. Dessutom är syftet att identifiera
kunskapsluckor som är särskilt angelägna att fylla igen för att bidra till att
ge möjlighet till att bättre hantera risken för skador och negativa effekter av
storm.
Om det blir blåsigare eller inte i Sverige är inte helt klarlagt. Även om det
inte blir blåsigare framöver förväntas sannolikheten för stormskador på
skog öka till följd av bland annat ökad tillväxt hos skogen och minskad
period med tjäle. Stormar kan orsaka stora skador på infrastrukturen för
elförsörjning, elektronisk kommunikation, vägar och järnvägar. På grund
av samhällets stora beroende av el och tele blir de indirekta
konsekvenserna stora.
Nationell plattform för arbete med naturolyckor
Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och
naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid FN:s världskonferens i
Kobe, Japan, 2005 samlades delegationer från 168 länder och antog en
deklaration, Hyogo-deklarationen, och en tioårsplan - Hyogo Framework for
Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities
to Disasters.
Syftet är att göra världen säkrare mot naturolyckor genom arbete med att
reducera risker för och minska konsekvenserna av naturkatastrofer.
Huvudmålet är att förluster i liv, sociala, ekonomiska och miljömässiga
tillgångar orsakade av naturolyckor påtagligt ska ha minskat år 2015. Länderna
har åtagit sig att följa Hyogodeklarationen och HFA och bland annat inrätta en
nationell plattform för arbete med kastastrofriskreducering. Sveriges nationella
plattform bildades hösten 2007. Den svenska plattformen är
myndighetsbaserad och samverkan med andra aktörer i samhället sker i första
hand genom referens- och arbetsgrupper. Plattformen består idag av 20
myndigheter och organisationen Sveriges kommuner och landsting.
I sin budgetproposition för 2012 (Prop. 2012/13:1) poängterade regeringen
vikten av att arbetet i plattformen fortsätter. Regeringen pekade också på
sambandet mellan klimatförändringar och naturolyckor. ”Arbetet med den
nationella plattformen för arbete med naturolyckor fortsätter att vara
prioriterat, särskilt med hänsyn till samhällets anpassning till ett förändrat
klimat och behovet av ett samlat stöd till länsstyrelser och kommuner som
förväntas på grund av detta.”
Regeringen har i regleringsbrevet för 2013 gett följande uppdrag till MSB:
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”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell
kontaktpunkt för Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo
Framework for Action 2005–2015. Myndigheten ska även samordna det
nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor. ”
Arbetet i plattformen styrs av en tre-årig handlingsplan.
Handlingsplan 2013–2015 – Nationell plattform för arbete med naturolyckor.
Ett antal utvärderingar och rapporteringar har gjorts inom ramen för
plattformen:
 Sweden’s National Report for the Hyogo Framework for Action
Monitoring and Review 2011-2013









Sweden: National progress report on the implementation of the Hyogo
Framework for Action (2009-2011)
Sweden: National progress report on the implementation of the Hyogo
Framework for Action (2007-2009)
Summary of the Swedish National Post HFA Consultation: Rapporten
utgör en del i Sveriges bidrag till FN ISDR:s process för att finna vägen
till ett en ny deklaration och ett nytt ramverk efter Hyogodeklarationen och Hyogo Framework For Action som löper ut 2015.
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012

Pågående arbeten
Övergripande naturolyckor
 MSB har genomfört en tematisk utlysning av forskningsmedel inom
området naturhändelser med negativa effekter i dagen och morgondagens
klimat för svenska förhållanden. Avtal har skrivits för 5 forskningsprojekt
som genomförs under 2012-2015.
-

Klimatpåverkan på skogsbrandsrisk i Sverige - Nulägesanalys,
modellutveckling och framtida scenarier

-

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige- ett system till
stöd för klimatanpassning

-

Portryckrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd

-

Stigande havsnivåer - planering och design av ett föränderligt
landskap

-

Högupplösta nederbördsprognoser för hydrologisk riskbedömning
- ett nytt varningssystem

Översvämning
 MSB utvecklar metodstöd till kommunerna för att genomföra detaljerade
översvämningskarteringar.
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Under kommande år sker uppdatering löpande av befintliga
översvämningskarteringar. Karteringarna uppdateras med ny nationell
höjddata (GSD-Höjddata 2+) och med nya flöden. Dessa kommer att
innehålla 100-, 200-årsflöden (klimatanpassade) samt beräknat högsta
flöde (dagens klimat).

Ras och skred
 MSB fortsätter att ta fram nya översiktliga kartläggningar av markens
stabilitet i bebyggda områden där det finns risk för jordrörelser.
Skogsbrand
 MSB genomför en metodutveckling för indelning av vegetationen i
brandklasser.
Arbete inom nationell plattform för arbete med naturolyckor:
Inom nationellplattform har det under 2013 startats ett antal projekt som drivs
i samverkan mellan olika myndigheter i plattformen. Aktiviteterna finansieras
av de medverkande myndigheterna alternativt med MSB:s anslag 2:4.
-

Informationsblad om kustnära byggande, ansvarig myndighet: SMHI

-

Samordnad och användaranpassad geodata för arbete med
naturolyckor ansvarig myndighet: Lantmäteriet

-

Utveckling och visualisering av geoteknisk sektorsportal och
branschens geotekniska arkiv för räddningstjänstrelaterade
tillämpningar, ansvarig myndighet: Lantmäteriet

-

Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i
Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag, ansvarig myndighet:
Sjöfartsverket

-

Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid
skogsbruk och exploatering, ansvarig myndighet: SGI

-

Metodutveckling för indelning av vegetationen i brandklasser, ansvarig
myndighet: MSB

Kunskap som saknas
Nationella plattformens aktiviteter under 2014–2015 fokuseras mot följande
naturhändelser:
 Översvämningar, inklusive höga flöden och havsnivåhöjning


Skred och ras (i jord och berg) samt erosion vid kust och vattendrag



Ökande risker, till exempel biologiska hot, värmebölja, askmoln

Det är framförallt inom fokusområdet Ökande risker som Nationell plattform
har bedömt att det saknas kunskap om.
Andra kunskapsluckor som identifierats är:
-

Havsnivåhöjningens storlek och dess konskevenser längs svenska
kuster.
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-

Djupdata saknas från grunda kustområden, i sjöar och vattendrag.

-

Samlad nationell statistik om naturolyckor i Sverige

-

Data om kostnader i samband med naturolyckor i Sverige

-

Hela fältet kostnad-nytta vid naturolyckor

-

Kartering av vegetation utifrån brandegenskaper i Sverige (särskilda
riskmiljöer)

-

Vegetationens brandegenskaper och brandbeteende i minusgrader
(vinterförhållanden utan snö)

-

Behov av spridningsmodeller för vegetationsbränder i
vinterförhållanden

-

Åskans påverkan på samhället nu och i ett ändrat klimat utifrån
skadekonsekvenser samt möjliga förebyggande åtgärder.

Forskargrupper att kontakta
-

Centre for Natural-Disaster Science (CNDS) i Uppsala, Sven Halldin.

-

Centrum för klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet, Lars
Nyberg.

-

Risk and Crisis Research Center, Mittuniversitetet, Susanna Olofsson.

-

FOI

-

SEI

-

Sveriges lantbruksuniversitet, Anders Granström Inst för skogens
ekologi och skötsel (Umeå)

-

En del av kunskapsfronten finns också hos konsultbolag som Metria,
SWECO, DHI med flera.
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Riksantikvarieämbetets övergripande mål är att arbeta för ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas för att vara angeläget och
tillgängligt för alla. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga
verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt
kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från generation till
generation. Riksantikvarieämbetet verkar för att kulturvärden ska tas till
vara och bidra till ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer.

Riksantikvarieämbetet ansåg i yttrandet över klimat- och
sårbarhetsutredningens betänkande (SOU2007:60) att det i ringa grad
beaktade kulturarvets samhällsfunktion och del i samhällsplaneringen. För
att kulturarvet och kulturmiljöerna även i framtiden ska kunna vara del i
samhällsutvecklingen krävs kunskapsutveckling och tvärsektoriell
samverkan. Myndigheten framhöll att kulturmiljösektorn har kunskap,
kompetens och faktaunderlag att utnyttja i anpassningsarbete,
kartläggning, kartering och forskning. Denna beskrivning är aktuell än
idag även om viss utveckling har skett genom projekt, samarbeten och
kunskapsutveckling.

Sedan 2012 har myndigheten tagit fram planer för klimatanpassningsarbetet. Förstudien 2012 ”Klimat-och miljöförändringarnas inverkan på
kulturarv” 1 är en kartläggning av risker för kulturarv med slutsatser om
vad som blir viktigt att jobba med i framtiden och hur arbetet ska ske –
1

Klimat- och miljöförändringarnas inverkan på kulturarv,

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6495
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genom samverkan, kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.
Samtidigt kartlades internationella och nationella aktörer. Studien ringade
in byggnader som mest utsatta varför arbetet vidare fokuserar på det.
Studien konstaterar att ett ökat underhåll av bebyggelsen är en av de
viktigaste förebyggande åtgärderna.

Sedan 2013 har arbetet bedrivits projektbaserat i två steg som går ut på att
ta fram en strategi och en handlingsplan för 2015-2017. Strategin eller
programmet handlar främst om myndighetens eget arbete medan
handlingsplanen omfattar hela kulturmiljöområdet med fokus på
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Projektet färdigställs 2014.

Hittills har arbetet resulterat i informationsinsatser, samverkan och
samarbeten i andras projekt och uppdrag samt tre rapporter ”Långsamma
skadeförlopp – god förvaltning för att förebygga fukt- och andra
klimatrelaterade skador i byggnader ”, ”Klimatscenarier för Sverige –
beräkningar från SMHI” och ” Vilken påverkan får
klimatförändringarna? 2, alla från 2014.

De åtgärder för att stödja klimatanpassning där Riksantikvarieämbetet kan
bidra formuleras i ovannämnda program och handlingsplan som
färdigställs 2014 och som finns som utkast i nuläget.
Det handlar om att samordna relevanta aktörer inom kulturmiljöområdet
och berörda samhällsområden, att förmedla kunskap, att se över egna och
andras styrmedel för att identifiera målkonflikter och möjligheter,
överblicka och initiera forskning och utveckling samt uppföljning bl.a. av
länsstyrelsernas handlingsplaner och åtgärder med relevans för
kulturmiljöområdet.
2

Klimatscenarier för Sverige-beräkningar från SMHI,
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7676;
Vilken påverkan får klimatförändringarna? http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7677;
Långsamma skadeförlopp - god förvaltning för att förebygga fukt och andra klimatrelaterade
skador i byggnader, http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7678
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Exempel på ny kunskap och analys om klimatförändringars
effekter på skogen som tillkommit sedan Klimat- och sårbetsutredningen genomfördes 2006-2007
1. Inledning

En stor del av den kunskap som tillkommer rör skaderisker av olika slag.
Detta PM redovisar ett urval av nya rön i det ämnet.
2. Hur påverkas risken för olika skadegörare och skador?
Stormfällning

Vare sig historiska trender (Wern & Bärring 2009) eller SMHI:s skattningar
av kommande klimatförändringar (www.smhi.se, dec 2014) indikerar större
förändringar i vindklimatet framgent. Stormfällningen bedöms ändå kunna
fortsätta öka till följd av förändringar som indirekt beror på klimatförändringarna; förändrat skogstillstånd, högre grundvattenstånd på vintern och minskad
tjälförekomst.
I stormen Gudrun 2005 drabbades trädslagsblandade bestånd mindre av
stormskador än trädslagsrena, särskilt vid inblandning av lövträd (främst
björk) i granskog (Valinger m fl, 2014). Detta förhållande överensstämmer
med resultat erhållna vid experiment i vindtunnel (Valinger och Fridman
2011).
Efter en analys rörande olika möjligheten att motverka olika skaderisker, inklusive stormfällning, drog Bergh m. fl. (2012) slutsatsen att byte till tall eller
ett gallringsfritt granskogsbruk med förkortad omloppstid minskar risken för
stormskador och samtidigt också för skador av barkborrar och rotröta till priset av en måttlig sänkning av tillväxten. Likaså kan lövskogsbruk minska
samma skaderisker, men då till priset av en större tillväxtsänkning (gäller
dock ej hybridasp).
I den skogliga diskussionen och inom skogspolitiken lyfts det fram att en
ökad användning av hyggesfria metoder är önskvärd. En sådan omläggning
kan slå på olika sätt för stormskaderisken. Rent allmänt tycks skogar som har
varit flerskiktade under en längre tid vara mindre känsliga för stormskador.
Samtidigt kommer sannolikt skogar som är under omställning till en flerskiktad struktur att bli känsliga för stormskador under en längre övergångstid.
Hyggesfria skogsbruksmetoder gynnar dessutom gran, vilket i sig innebär
ökad stormskaderisk.
Skadeinsekter

Den åttatandade granbarkborren (Ips typographus) hinner idag ofta med två
fullt utvecklade generationer under en vegetationsperiod i Danmark och
söderut, vilket hitintills varit ovanligt i Sverige. Med ett ändrat klimat
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kommer en fullt utvecklad andra generation sannolikt att bli vanligt ända upp
i mellersta Sverige till perioden 2071-2100 (Jönsson & Bärring, 2011b). Detta
får konsekvenser för skadeutvecklingen både efter perioder av torka och efter
stormfällningar.
Med tanke på den förökningsframgång granbarkborren har i vindfällen efter
stormfällningar innebär detta en mångdubblad populationsstorlek och därmed
en större risk för angrepp på levande skog under de kommande åren.
Dessutom ökar risken för torkstress sannolikt i någon mån i södra Sverige och
stormfällning. I gengäld minskar den klimatbetingade risken för torkstress i
norra Sverige. Om ingenting görs för att motverka risken för stormfällning
och bristen på tallföryngring på torra marker - samt om inte än mer aktiva
åtgärder vidtas i samband med påbörjade angrepp - bedömer vi grovt att
risken för storskaliga granbarkborrehärjningar kan öka mångfalt i södra Sverige till mot slutet på detta sekel jämfört med slutet på förra. Redan nu kan
risken ha ökat påtagligt.
Det finns flera arter av barr- och bladätande insekter i Sverige som tillfälligt
förekommer i stort antal och kan vålla tillväxtförluster och omfattande
träddöd. Ett exempel är den röda tallstekeln (Neodiprion sertifer). I ett
varmare klimat skulle dessa arter kunna gynnas och i några fall bli lika
allvarliga skadegörare som de är på kontinenten. Kollberg (2013) redovisar
emellertid en serie laboratorie- och fältstudier av temperaturens betydelse för
olika faktorer som påverkar risken för skador av röd tallstekel;
larvöverlevnad, födokvalitet, predation, virusangrepp, etc. Analysen belyser
hur komplex påverkanssituationen är för en enskild art. Sammantaget pekar
resultaten på att ökad temperatur inte självklart ökar risken för större angrepp.
I vissa fall kan det vara tvärtom. Av nio rapporterade angrepp under de
senaste fem åren som rört över 5 hektar hade skedde emellertid samtliga utom
ett i Götaland (www-skogsskada.slu.se).
Sommaren 2010 drabbades granskog i södra Skåne av ett mycket kraftigt angrepp av ungersk gransköldlus (Physokermes inopinatus), en art som tidigare
endast har konstaterats i Ungern, Österrike, Ukraina, Rumänien och Grekland
(Gertsson & Isacsson, 2012). Arten beskrevs som ny för vetenskapen 1973 då
den skildes ut från en snarlik inhemsk art, större gransköldlusen (Physokermes
piceae). I Skåne skadades ca 1000 hektar med främst medelålders granskog,
varav ca 400 hektar så svårt att skogen avverkades i förtid (ca 120 000 m3
virke). I södra Skåne var ca 15 % av den totala arealen granskog skadad 2010
(Olsson et al. 2012). Skadorna förvärrades av att barren täcktes av en svart
svampfilt av sotdaggsvamp som växte på sköldlössens klibbiga honungsdagg
och fick hela träden att se grönsvarta ut, förutom årsskotten som var ljusgröna
och förkrympta. Hösten 2010 – våren 2011 kraschade populationen. Sedan
dess har få skador av ungersk gransköldlus observerats i Sverige.
Sköldlusskador har också uppträtt i Lettland av Physokermes piceae samt i
norra Polen under senare år, men det är oklart vilken art det var frågan om
där. Den ungerska gransköldlusen har aldrig tidigare orsakat större skogsskador i dess ursprungliga utbredningsområde, vilket understryker hur svårt det
är att kunna förutsäga vilka organismer som blir skadliga hos oss. Det är
okänt när arten etablerade sig i Skåne, men sannolikt skedde det senast 2008
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(McCarthy & Skovsgaard, 2011). Tänkbara orsaker är spridning av förstastadienymfer med hjälp av vind, fåglar eller plantmaterial. Att förekomsten var
så tydligt begränsad till södra Skåne gör det sistnämnda mindre sannolikt. Det
är inte orimligt att ökande temperaturer underlättat artens förflyttning norrut.
Den blåsvarta björkstekeln (Arge pullata) påträffades första gången i Sverige
2002 i Skanör (Samuelsson m fl, 2012). Insekten finns i Polen och östra Tyskland och enskilda förekomster har även noteras i Danmark och Finland. Somrarna 2013 och 2014 har ett nytt angrepp skett i södra Skåne. Larverna äter på
björkbladen och kan, vid upprepad avätning, sänka tillväxten något. De dödar
dock inte träden. Larverna som är randiga på längden i gult och svart innehåller samma typ av gift som vit flugsvamp och kan orsaka dödliga skador på
njurar och lever. Det kan bli ett problem för både boskap och klövvilt som
tuggar på grenarna eller betar under träden när larverna är på väg att gräva ner
sig. Arten är känslig för kalla vintrar. De enda naturliga fienderna lär vara
parasitsteklar och parasitflugor.
Lärkbocken (Tetropium gabrieli) har snabbt spridit sig i Sydsverige efter att
ha påträffats för första gången i Blekinge där den dödade några lärkträd år
2007 (Ericson 2010). Sannolikt har den följt med massaved som importerats
via Karlshamn. Tetropiumarter är normalt ganska sekundära i sitt uppträdande, men om lärkbestånd är stressade kan arten snabbt föröka upp sig och
ge träden dödsstöten. Lärkar som dödats av lärkbock har sommaren 2012 observerats på Söderåsen i Skåne. För närvarande görs ingen systematisk övervakning av arten.
Lärkborren, som har sitt kärnområde i Centraleuropas bergstrakter, har under
en följd av år avancerat norrut och upptäcktes i Danmark 1995 (Ravn, 2011).
År 2011 fångades lärkborrar (Ips cembrae) för första gången i feromonfällor
på några olika platser i Sydsverige. I södra Skåne fångades sammanlagt 17
exemplar på två platser på Romeleåsen. På båda platserna påträffades stressade och döda lärkar med gnag av lärkborrar. Lärkborren kan således angripa
och döda levande friska lärkträd, i synnerhet i samband med torkstress. Lärkvirke ner till 5 cm grovlek duger som yngelvirke. Under 2012 har ca 200 exemplar av lärkborre hittats med feromonfällor på 7 platser i västra delen av
Skåne.
Den lilla granbarkborren (Ips amitinus) hittades genom ett slumpmässigt fynd
sommaren 2012 (muntlig ref, Gunnar Isacsson). Arten, som annars är utbredd
i centrala och sydöstra Europas bergstrakter, kom till Finland efter andra
världskriget och har sedan dess långsamt spridit sig i hela Finland. Där har
den ännu inte gjort särskilt mycket skada men det är osäkert hur den kommer
att uppträda i Sverige, inte minst eftersom den kan använda alla i Sverige odlade gran- och tallarter som yngelsubstrat.
Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) har sitt ursprung i
Nordamerika. Den har spridits och etablerat sig i Portugal och Madeira,
troligen via virkestransporter från Sydostasien. I Portugal bedöms
tallvedsnematoden vara omöjlig att utrota, så istället har man upprättat en
inneslutningszon runt landets gränser. I Spanien har den hittills påträffats på
tre platser, där den sedan utrotats genom radikala bekämpningsmetoder
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(borttagande av all levande och död barrved inom 1,5 km radie). Den har
hittats vid kontroller av emballagevirke vid ett tiotal tillfällen i Sverige, trots
att EU-gemensamma regler om behandling av sådant virke är tänkta att
undanröja risken för spridning denna väg (muntlig ref., Lars Bollmark, Jordbruksverket). Dock behöver den i princip två sommarmånader med en
medeltemp över 20 grader för att kunna föryngra sig och detta har hittills
knappt förekommit i Sverige.
De asiatiska långhorningarna (Anoplophora chinensis resp. glabripennis) är
ca 3 cm långa. Formen påminner om tallbockens och färgteckningen är
iögonfallande med vita fläckar på svart bakgrund. Hittills har de påträffats på
annat håll i Europa i importerade prydnadsträd och buskar samt i obehandlat
träemballage. Larverna gnager långa gångar i veden av levande lövträd. A.
chinensis lever främst i rötter och i stammens nedre del och kan utnyttja ved
ner till 1 cm i diameter. A. glabripennis lever högre upp i träden i ved som är
minst 5 cm grovt. Frilevande populationer kan ha etablerat sig i norra Italien.
Sommaren 2011 upptäcktes i Danmark flera exemplar av A. chinensis vid
nyinköpta plantor av prydnadslönn (muntlig ref., Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen).
Smaragdgrön smalpraktbagge (Agrilus planipennis) kommer ursprungligen
från centrala och östra Asien, men har spridits till USA och Kanada där den
sedan början av 2000-talet dödat ca 20 miljoner lövträd av släktet Fraxinus
(ask). I Europa upptäcktes den i Moskva 2005 och har sedan dess spritt sig
några mil runt hela Moskva. Larven lever under barken på levande askar,
särskilt torkstressande träd. Gnaget ringbarkar trädet och dödar det inom 2-3
år. Den fullvuxna larven förpuppar sig ett par cm in i veden och kan spridas
om sådant virke transporteras utan att ha värmebehandlats, exempelvis i form
av emballage eller som energived, även grovflisad sådan.
Skadesvampar

Ett varmare klimat kommer med stor sannolikhet att öka potentialen för
spridningen av patogena rötsvampar ytterligare, framförallt till följd av allt
större andel av avverkningarna sker under vegetationsperioderna (muntlig
ref., Jan Stenlid, SLU).
För RCP 4,5 och 8,5 skattas att vegetationsperiodens längd i snitt ökar med 13 månader till 2071-2100 jämfört med 1961-90, mer i söder och mindre i norr
(www.smhi.se ”Klimat i förändring”, dec 2014) Spridningsrisken och i förlängningen även rötförekomsten kan således antas öka med flera tiotals procent till följd av klimatförändringen om inte motåtgärder vidtas.
Gremmeniellasvampen (Gremmeniella abietina) gynnas framför allt av fuktiga nederbördsrika somrar. Den nordliga typen av gremmeniella (kallad STT)
utvecklas även vintertid under snön. Den nordliga typen (STT) angriper
främst tall och contortatall medan den sydliga typen (LTT) angriper gran och
tall (Skogsstyrelsen 2009). Till en del går risken för skador att kontrollera
genom skogsskötseln. Sydliga provenienser drabbas ofta hårdare än nordliga
dito (Rosvall 2002). Välgallrade bestånd tycks även drabbas mindre och lövinblandning kan minska spridning inom beståndet (Skogsstyrelsen 2009).
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Törskatesvampen (Cronartium flaccidum) har observerats ge svåra skador på
unga tallbestånd i Norrbotten under det senaste decenniet. Det finns även en
variant på törskate som (såvitt känt) inte skadar unga skogar (Peridermium
pini) utan ger upphov till de typiska döda tjärtopparna hos tall. Skador på
ungskog tycks uppstå till följd av hög nederbörd på hösten och det finns farhågor om att skadorna skall sprida sig söderut. Skador uppstår främst på bättre
marker, särskilt vid förekomst av kovall-arter som svampen värdväxlar med.
Spridning söderut tycks för närvarande gå långsamt och förutsatt att skadorna
inte förvärras så torde en omläggning från att plantera tall på goda marker till
gran, lärk eller möjligen contortatall kunna vara ett sätt att minska skadorna
framöver. Tall planterade på gamla granmarker tycks även drabbas hårdare
(Skogsstyrelsen 2009).
Knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) angriper tallens årsskott. Den värdväxlar mellan asp och tall och förekommer i hela landet där asp finns i närheten.
Aspsly tycks fungera bättre som värdväxlare än gamla kvarlämnade hänsynsaspar (Skogsstyrelsen 2009). Fuktig väderlek vid sporgroning och skottsträckning är en förutsättning för att svampen ska trivas. Stora hyggen planterade med tall tycks gynna spridningen (Skogsstyrelsen 2009). Den stora utbredningen av knäckesjuka idag innebär att klimatförändringarna inte bör
förväntas förändra skadebilden påtagligt.
Snöskyttesvampen (Phacidium infestans) sprider sig under lös torr snö. Skadorna förekommer i norra halvan av landet och bör få minskad utbredning i
medeltal då snövintrarna kortas och drar sig norrut. Möjligen kan problemen
öka temporärt i norra Norrland. Snöskytte kan delvis hanteras genom skogsskötselåtgärder. Genom att ta upp relativt stora och öppna avverkningar ger
man snön större möjligheter att packas. Sydliga provenienser skada mindre
än nordliga och en relativt glesa föryngringar klarar sig bättre är gruppställda.
På platser med långsam snösmältning (t.ex. svackor och nordsluttningar) är
det bättre att byta till ett annat trädslag som gran eller contortatall (Skogsstyrelsen 2009).
Nya patogener kan komma att ta sig in i Sverige och skada skog i större omfattning, både till följd av klimatförändringen och till följd av ökad handel
med biomassa (Santini m fl., 2013). Ett par viktiga patogener som kan komma
in om temperaturen ökar är: Sphaeropsis sapinea (en sporsäckssvamp,
diplodia tip blight på engelska) som angriper tallskott med en sjukdom liknande gremmeniella. Enligt en simulering (för A1B) ökar riskområdet för
möjlig etablering från allra sydligaste Sverige till i princip hela Götaland och
Svealand för Sphaeropsis sapinea från 1960-90 till 2055-85 (ref. Johanna
Boberg, SLU, underlag t. Jordbruksverket 2012).
Algsvampar av olika arter Phytophthora spp. har under senare år uppmärksammats som skogsskadegörare i Sverige (Samuelsson m fl. 2012). Arterna är
endoparasiter på växter och kan inte säkert identifieras med blotta ögat. Gemensamt för de flesta av dem är att de infekterar finrötter och orsakar värdväxtens mer eller mindre snabba död eller nedsatta vitalitet. Aktiviteten hos
zoosporerna gynnas av högt kväveinnehåll i vattnet de simmar i. Den vanligaste smittovägen till Europa är via prydnadsväxter från andra kontinenter och
som importerats till plantskolor i andra EU-länder. Phytophthora quercina har
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påträffats på ekrötter och sätts i samband med ”ekdöden”. Phytophthora alni
har orsakat träddöd på al (särskilt klibbal) i flera vattensystem i södra Sverige.
Phytophthora plurivora och Phytophthora cactorum har identifierats som
skadegörare på bokar i Malmö med omgivningar samt i Söderåsens nationalpark.
Plantbete och andra skador orsakade av däggdjur

I stora delar av Sverige, men särskilt i Götaland, undviker skogsägarna numera att föryngra med tall eller lövträd, vilket innebär att gran planteras även
på för trädslaget mindre lämplig mark (Skogsstyrelsen, 2008) Risken för skador kan, utöver trädslagsvalet, påverkas genom olika skogsskötselåtgärder
men i de flesta fall är metoderna antingen dyra, effekten svag eller svår att
styra. Den metod som är ekonomiskt rimlig handlar om att genom sådd eller
naturlig föryngring öka plantantalet så mycket att djuren inte kommer åt att
skada alla. Skogsbruket har på senare år vid tallföryngring ökad andelen sådd
men minskat den naturliga föryngringen och detta är en utveckling som väntas
fortsätta.
Skogsbrand

Studier som genomförts på senare är har gett ökat tyngd till slutsatsen från
Klimat- och sårbarhetsutredningen, att bränder kan bli vanligare som en effekt
av klimatförändringar. I en analys som genomförts av SMHI på uppdrag av
MSB har förändring av brandrisksäsongens start, slut och längd undersöks,
såväl som frekvensen och längden av högriskperioder. Rapporten visar att den
framtida säsongen med brandrisk kommer att förändras mest i de områden
som redan idag är mest utsatta för brandrisk; framförallt i östra Svealand och
Götaland, till följd av den väntade högre frekvensen av marktorka,
tillsammans med högre frekvens av åskväder och blixturladdningar (MSB
2013). De flesta skogsbränder nuförtiden tänds dock med människans hjälp;
gnistor från skogsmaskiner eller tåg, grill- och gräseldning, cigarettfimpar och
pyromaner. MSB har sammanställt råd kring åtgärder att vidta i då brand uppkommit (MSB 2012).
Skogsbränderna ökade under 50- och 60-talen i Sverige, men har därefter
minskat igen tack vare en förbättrad brandbekämpning (Skogsstatistisk
årsbok). Sommaren 2014 inträffade emellertid en skogsbrand i västra Västmanland som är den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Skog på ca
13 100 ha förstördes. En person omkom. Flera mindre orter och byar fick tillfälligt utrymmas.
Frost

Modellsimuleringar baserade på den skattade klimatutvecklingen för utsläppsscenarierna A2 och B2 (en klimatmodell, Jönsson m fl., 2004) respektive A1B
(flera klimatmodeller, Jönsson& Bärring 2011a) visade att det är sannolikt att
risken för skador av vårfrost på granplantor ökar i takt med
klimatförändringarna. Det beror på att trädens tillväxt startar tidigare på våren
när nätterna är längre och temperaturvariationerna därför större. ’

6(8)

Skogsstyrelsen

2014-12-15

3. Referenser

Bergh J. (ed.) 2012. Är anpassning av skogsskötseln nödvändigt i dagsläget
för att minska skogsskador i ett förändrat klimat?
Ericson B. 2010. Två för Sverige nya skalbaggar som angriper lärk (Coleoptera). Entomologisk Tidskrift 131(2): 131-136. Uppsala, Sweden 2010.
ISSN 0013-886x.
Gertsson C.-A. & Isacsson G. 2012. Gransköldlöss (Hemiptera, Coccoidea,
släktet Physokermes) i Sydsverige. – Ent. Tidskr. 133:121-128.Hopkins A. &
Boberg J. 2012
Jordbruksverket 2012. Vässa växtskyddet för framtidens klimat - Hur vi förebygger och hanterar ökade problem i ett förändrat klimat. Jordbruksverket
Rapp: 2012:10
Jönsson A. M., Linderson, Ingrid Stjernquist, Schlyter P. & Bärring L. 2004.
Climate change and the effect of temperature backlashes causing frost damage
in Picea abies. Global and Planetary Change 44:195-207
Jönsson A.-M. & Bärring L. 2011a. Ensemble analysis of frost damage on
vegetation caused by spring backlashes in a warmer Europé. Natural hazards
and Earth System sciences 11: 401-418.
Jönsson A-M. & Bärring L. 2011b. Future climate impact on spruce bark beetle life cycle in relation to uncertainties in regional climate model data ensembles. Tellus Series A – Dynamic Meteorology and Oceanography 63:158-173.
Kollberg I. 2013. The effect of temperature on trophic interaction. Implications for the population dynamics of a forest pest insect in a warmer climate.
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Doctoral thesis No 2013:57. SLU,
Uppsala. ISSN 1652-6880.
McCarthy, R. & Skovsgaard, J.P. 2011: Ungersk gransköldlus på gran i Sverige. Samband med klimat, lokal och ståndortsfaktorer. Rapport till Skogsstyrelsen, SLU, Inst. f. sydsvensk skogsvetenskap.
MSB 2012. Tumregler vid skogsbrand. MSB 350.
https://msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-franMSB/Tumregler-vid-skogsbrand/
MSB 2013. Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av
klimatscenarier. Red: Sjökvist E, Axén Mårtensson J, Sahlberg J, Andréasson
J & Hallberg K. (MSB kontakt: Sandahl L & Postgård U) MSB535: 2013.
ISBN 978-91-7383-323-3 MSB 535. https://www.msb.se/sv/Produkter-tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Framtida-perioder-med-hogrisk-for-skogsbrand-analyser-av-klimatscenarier/
Olsson P-O Jönsson A. M., & Eklundh L. 2012: A new invasive insect in
Sweden – Physokermes inopinatus: Tracing forest damage with satellite based
remote sensing. Forest Ecology and Management, 285: 29-37.

7(8)

Skogsstyrelsen

2014-12-15

Queloz V., Grünig C. R., Berndt R., Kowalski T., Sieber T. N. & Holdenrieder O. 2011. Cryptic speciation in Hymenoscyphus albidus. For. Path. 41
(2011) 133-142. Blackwell Verlag, Berlin
Ravn, H.P. 2011: Survey af stor laerkebarkbille. Slutrapport. Skov & Landskab, Köbenhavns Universitet
Samuelsson H., Eriksson H. & Isacsson G. 2012. Ökade risker för skador på
skog och åtgärder för att minska riskerna. Skogsstyrelsen Rapp. 2012:9.
Santini A., Ghelardini L, De Pace C., Desprez-Loustau M. L., Capretti P.,
Chandelier A., Cech T., Chira D., Diamandis S., Gaitniekis T., Hantula J.,
Holdenrieder O., Jankovsky L., Jung T., Jurc D., Kirisits T., Kunca A., Lygis
V., Malecka1 M., Marcais B., Schmitz S., Schumacher J., Solheim H., Solla
A., Szabò I., Tsopelas P., Vannini A., Vettraino A. M., Webber J., Woodward
S. & Stenlid J.. 2013. Biogeographical patterns and determinants of invasion
by forest pathogens in Europe. New Phytologist 197: 238–250.
Skogsstyrelsen Rapport 2007:8. Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar
(se Publikationer/Rapporter på www.skogsstyrelsen.se).
Skogsstyrelsen 2008. Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2007.
SKA-VB 2008. SKS Medd.2008:4
Skogsstyrelsen 2009. Skador på skog: Skogsskötselserien nr 12.
(www.skogsstyrelsen.se)
Skogsstyrelsen 2013. Återväxtstöd efter Gudrun. Rapport nr 1.
Skogsstyrelsen 2013. Förändringar i återväxtkvalitet, val av föryngringsmetoder och trädslagsanvändning mellan 1999 och 2012. Rapport nr 2.
SMHI 2014. www.smhi.se/
Valinger, E & Fridman, J. 2011. Factors affecting the probability of windthrow at stand level as a result of Gudrun winter storm in southern Sweden.
Forest Ecology and Management 262: 398-403
Valinger, E., Kempe, G & Fridman, J. 2014. Forest management and forest
state in southern Sweden before and after the impact of the storm Gudrun in
the winter of 2005. Scandinavian Journal of Forest Research 29: 466-472
Wern L. och Bärring L. 2009. Sveriges vindklimat 1901-2008. Analys av
trend i geostrofisk vind. SMHI, Norrköping: METEOROLOGI Nr 138/2009.
ISSN 0283-7730.

8(8)

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Bilaga 14. Statens geotekniska institut

SMHI Klimatologi Nr 12, 2015

PM
1.1

Datum

2014-03-21

Avsändare

Kund

Bo Lind, Charlotte Cederbom, m.fl

SMHI

Diarienr

1.1-1212-0826

KONTROLLSTATION 2015 FÖR ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT
KLIMAT
1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 1

2
Ny kunskap som tillkommit sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) - Underlag
som sammanfattar kunskapsläget .................................................................................................... 1
2.1

Konsekvenser ................................................................................................................... 2

2.2

Riskanalyser, övervakning och beslutsmodeller .............................................................. 5

2.3

Anpassningsåtgärder ......................................................................................................... 7

2.4

Kunskapsspridning ........................................................................................................... 9

2.5

Planstöd .......................................................................................................................... 10

3

Pågående arbeten ................................................................................................................... 11
3.1

Regeringsuppdrag Klimatanpassningsinsatser 2014 ...................................................... 11

3.2

Regeringsuppdrag Geokalkylsystem .............................................................................. 14

3.3

Förbättrad användning av geoteknisk kunskap för klimatanpassning ............................ 14

3.4

SGI:s syn på förslag kring samhällsplanering och klimatanpassning ............................ 15

4

Kunskap som saknas ............................................................................................................. 19

2

NY KUNSKAP SOM TILLKOMMIT SEDAN KLIMAT- OCH
SÅRBARHETSUTREDNINGEN (2007) - UNDERLAG SOM SAMMANFATTAR
KUNSKAPSLÄGET

Klimatet påverkar i hög grad markens egenskaper både avseende förutsättningarna för skred, ras och
erosion och avseende byggbarhet – bland annat kostnader för grundläggning och underhåll, men också
spridningen av markföroreningar och möjligheterna att sanera förorenade områden. Mot den
bakgrunden bedrivs forskning och kunskapsutveckling inom många områden som rör mark och
markbyggande. Vi har här valt att presentera utvecklingen inom följande områden:


Konsekvenser – innefattande klimatscenariernas sannolika inverkan på erosion, skred, ras och
slamströmmar samt saneringsmetoder och spridning av föroreningar i mark och sediment.
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Riskanalyser, övervakning och beslutsmodeller
Anpassningsåtgärder
Kunskapsspridning
Planstöd – dvs hur klimatfrågan hanteras i SGI:s granskning av kommunala översiktsplaner,
detaljplaner samt infrastrukturremisser i övrigt.

Konsekvenser

Omfattande forskning och kunskapsutveckling har skett beträffande klimatförändringens inverkan på
markens geotekniska egenskaper och byggbarhet och beträffande de samhällskonsekvenser som kan bli
följden av erosion och naturolyckor som skred och ras till följd av ett förändrat klimat.
De geotekniska konsekvenserna styrs i hög grad av grundvattenförhållanden och porvattentryck men
också av höga flöden och erosion. Även tjälförhållanden och antalet frostcykler påverkar markens
egenskaper. Inom SGI:s verksamhetsfält kan FoU-arbetet hänföras till följande områden:
-

Konsekvenser för grundvattennivåer och porvattentryck

-

Konsekvenser för spridning av föroreningar i mark och sediment

-

Konsekvenser för erosion

-

Förändrade sannolikheter för skred i lösa leror

-

Stödsystem som bättre kartunderlag och karteringsmetoder

-

Ekonomiska samhällskonsekvenser av naturolyckor som skred och ras till följd av förändrat
klimat

Kunskapen kring ekonomiska samhällskonsekvenser av skred har utvecklats mycket sedan 2007 och det
finns nu generella metoder som utnyttjas i skredriskkartering i flera delar av landet. Kunskapen rörande
grundvattenförändringar har också utvecklats. Dock handlar det ännu om relativt översiktliga studier av
grundvattennivåer- och fluktuationer, både i öppna och slutna akviferer. Slutsatserna från studier inom
Göta älvutredningen pekar på att variationsbredden förväntas öka så att de maximala
grundvattennivåerna blir högre, medan de lägsta nivåerna blir ännu lägre. Forskningen visar också att
många faktorer, inte minst bräddning, styr grundvattennivåerna i slutna akviferer och det återstår ännu
många frågor kring detta. Kunskapen kring flödesregimer och erosion i vattendrag och längs kusterna
har också utvecklats liksom kunskaperna kring föroreningsspridning till följd av skred i förorenade
områden. Även kunskapen kring mer diffus föroreningsspridning i mark och vatten har ökat.
Metodiken för beräkning av sannolikhet för skred har utvecklats inom Göta älvutredningen, bl.a. med
hänsyn till vattenflöden och erosion. I det sammanhanget är den nya höjdmodellen samt kartläggningen
av bottenprofilen central. Med stöd av dessa modeller har också hela karteringsarbetet med stöd av GIS
utvecklats.
Sammantaget är vår bild att många kritiska frågor nu är identifierade och att forskning och
kunskapsutveckling börjar komma igång. Principerna för klimatförändringens påverkan på markens
geotekniska egenskaper och processer är till stora delar kända – men ännu återstår mycket för att
kvantifiera konsekvenserna och den geografiska spridningen.
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engineering, 15: Geotechnics of Hard Soils - Weak Rocks, Athens, 12-15 September, 2011. Proceedings, vol. 3;
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Göransson, G, Persson, H, Lundström, K; Statens geotekniska institut, SGI. Göta älvutredningen. GÄU. Delrapport 4;
2011, 56 p

2012
Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change - Tools for
soil movements (landslides and erosion)
Rogbeck, Y, Löfroth, H, Persson, H; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 628; 2012, 46 + /10/ p
Erosion i Göta älv - ett underlag till stabilitetsberäkningar
Rydell, B, Persson, H, Blied, L; Dansk Geoteknisk Forening, DGF Bulletin 27 / Nordic Geotechnical Meeting, NGM
2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012. Proceedings, vol. 2; 2012, pp 697-704
Förändring av konsekvens och sannolikhet avseende klimatförändring i Göta älvdalen
Falemo, S; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 640; 2012, 24 p
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Göta älvutredningen. Klimateffekt på vattennivåer, erosion och grundvattenförhållanden i Göta älv. Underlag
till styrdokument 99ST003
Rydell, B, Persson, H, Blied, L; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 624:1; 2012, 28 p
Göta älvutredningen. Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys
Rydell, B, Blied, L; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 624:2; 2012, 28 p
Impact of Climate Change on the Quality of Urban and Coastal Waters - Diffuse Pollution (diPol). Case site
Göteborg, Sweden. Urban groundwater impact
Rihm, T, Göransson, G; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 633; 2012, 36 + /18/ p
Impact of climate change and natural hazard on the quality of surface waters
Göransson, G, Frogner Kockum, P, Larson, M, Rihm, T, Bendz, D, Haeger-Eugensson, M, Stevens, R; Joint Nordic
Meeting on Remediation of Contaminated Sites, 4, NORDROCS, Oslo, Norway, 18-21 September, 2012; 2012, pp
58-62
Klimatförändringar ökar skredriskerna i Göta älvdalen
Tremblay, M, Lundström, K; Samhällsbyggaren; 2012, no 4, pp 19-23
Klimatförändringens påverkan av portryck i Göta älvdalens lerslänter
Persson, H, Blied, L, Dahné, J; Dansk Geoteknisk Forening, DGF Bulletin 27 / Nordic Geotechnical Meeting, NGM
2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012. Proceedings, vol. 2; 2012, pp 689-696
Landslide consequence analysis - valuing consequences and mapping expected losses in the Göta river
valley
Falemo, S, Andersson-Sköld, Y, Tremblay, M; Dansk Geoteknisk Forening, DGF Bulletin 27 / Nordic Geotechnical
Meeting, NGM 2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012. Proceedings, vol. 2; 2012, pp 659-666
Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar - Analyser av översvämningsrisk och bedömning av
erosionskänslighet i strandzonen
Andersson, L, Schoning, K, Wiman, S, Ledwith, M, Lindeberg, G; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB. Publikation 361 / Nationell plattform för arbete med naturolyckor; 2012, 72 p
Parametrarnas betydelse för brottsannolikheten i Göta älvdalen
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2013
Landslide of contaminated soil into rivers. Environmental impacts and risks. Diss
Göransson, G; Lund University. Water Resources Engineering. Department of Building and Environmental
Engineering. Report 1059; 2013, 55 + /187/ p
Laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning. Kustzonen - tillämpning i Åhus
Rydell, B, Skånes, H, Tulldahl, M, Wikström, S; Statens geotekniska institut, SGI. Publikation 7; 2013, 79 p
Statistical screening for descriptive parameters for pesticide occurrence in a shallow groundwater
catchment
Åkesson, M, Sparrenbom, CJ, Carlsson, C, Kreuger, J; Journal of Hydrology; 2013, vol 477, pp 165-174

2.2

Riskanalyser, övervakning och beslutsmodeller

Kunskapen inom riskanalyser, övervakning och beslutsstödsmodeller har utvecklats på flera områden.
Metodik för översiktlig kartering av klimat- och sårbarhet har utvecklats och kartläggning har
genomförts inom ett flertal län i Sverige. Samtidigt har mer utvecklade metoder för riskanalyser arbetats
fram, en generell matrisbaserad metod för riskanalys och riskhantering i ett föränderligt klimat och dels
en specifik metod riktad mot vägar.
Regeringens uppdrag till SGI att kartera riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning att
förändrat klimat (2009 – 2011) innebar ett stort lyft för kunskapen kring skredrisker och klimat. I
uppdraget redovisades både dagens skredrisknivåer och de förändringar som förväntas med hänsyn till
tillgängliga klimatscenarier.
SGI har utvecklat en metod för översiktlig kartering av risker med avseende på erosion längs kuster och
vattendrag. Denna metod testas och vidareutvecklas för att kunna bli ett underlag för kommuner i
planeringsarbetet. SGI kommer genomföra sårbarhetskarteringar i de kommuner som har
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förutsättningar för erosion, som ett led i den översiktliga kartringen av risker längs kuster och
vattendrag.
Utvecklingen har således gått parallellt med dels utarbetande av metoder för riskanalys och
sårbarhetskartering och dels faktiska kartläggningsinsatser i Göta älvdalen och i andra delar av landet.
På motsvarande sätt pågår också utveckling av metodik att hantera riskerna, dvs värdera riskerna och
prioritera behov av åtgärder, bl.a. inom EU-projekt som Climate Proof Areas (CPA) och Risk
Management for Roads in a Changing Climate (RIMAROCC).

Relevanta publikationer där SGI varit delaktig
2008
Riskbild Östergötland. Översiktlig inventering av risker för naturolyckor - dagens och framtidens klimat
Rydell, B, Hågeryd, AC; Statens geotekniska institut, SGI / Länsstyrelsen Östergötland; 2008, 25 + 5 p
Geotechnical decision basis for sustainable coastal areas
Rydell, B, Andersson, M, Andersson-Sköld, Y, Persson, M; Baltic Sea Geotechnical Conference, 11: Geotechnics in
maritime engineering, Gdansk, 15-18 September, 2008. Proceedings, vol. 2; 2008, pp 623-630

2009
Combining landslide and contaminant risk: a preliminary assessment
Göransson, GI, Bendz, D, Larson, PM; Journal of Soils and Sediments; 2009, vol 9, no 1, pp 33-45
Skredförutsättningar i Göta Älvdalen med hänsyn till klimatanpassning
Hultén, C, Tremblay, M; Samhällsbyggaren; 2009, no 4, pp 38-40

2010
Case study - Structure scale. National road RV90, Väja, Sweden
Falemo, S, Lind, B; Swedish Geotechnical Institute, SGI / Egis / Deltares / Norwegian Geotechnical Institute, NGI.
Project No. TR80A 2008:72148; 2010, 23 p
CoastSat. Fjärranalys med satellitbilder för uppföljning av erosion i kustområden
Rydell, B, Törnqvist, O, Wiman, S, Hågeryd, AC; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 616; 2010, 57 p
Göta älv - Staten satsar klimatsmart
Hedlund, J; Grundläggningsdagen 2010: Geoteknik att grunn(d)a på, Stockholm, 11 mars, 2010; 2010, pp 181-195
Managing climate change vulnerabilities: formal institutions and knowledge use as determinants of adaptive
capacity at the local level in Sweden
Glaas, E, Jonsson, A, Hjerpe, M, Andersson-Sköld, Y; Local Environment; 2010, vol 15, no 6, pp 525-539
Risk management for roads in a changing climate
Lind, B, Falemo, S, Ray, M, Ennesser, Y, Fadeuilhe, JJ, Bles, T, Mens, M, Sandersen, F; Transport Research Arena,
3, TRA 2010, Brussels, June 7-10, 2010. Proceedings; 2010, 8 p
Risk management for roads in a changing climate. A guidebook to the RIMAROCC method. Final version
Bles, T, Ennesser, Y, Fadeuilhe, JJ, Falemo, S, Lind, B, Mens, M, Ray, M, Sandersen, F; Swedish Geotechnical
Institute, SGI / Egis / Deltares / Norwegian Geotechnical Institute, NGI. Project No. TR80A 2008:72148; 2010, 81 p
Risk management for roads in a changing climate. Deliverable Nr 4 - Technical Report
Bles, T, Ennesser, Y, Fadeuilhe, JJ, Falemo, S, Lind, B, Mens, M, Ray, R, Sandersen, F; Swedish Geotechnical
Institute, SGI / Egis / Deltares / Norwegian Geotechnical Institute, NGI. Project No. TR80A 2008:72148; 2010, 45 p
Sustainability aspects of flood risk management - interrelations and challenges
Nyberg, L, Evers, M, Andersson-Sköld, Y, Johansson, M, Blumenthal, B; International disaster and risk conference,
IDRC, 3, Davos, May 30 - June 3, 2010. Extended abstracts; 2010, pp 525-528

2011
Climate change, land slide risks and sustainable development, risk analysis and decision support process
tool
Andersson-Sköld, YB, Tremblay, M; American Geophysical Union, AGU. 2011 Fall Meeting, San Francisco,
California, 5-9 December, 2011; 2011, 2 p + Poster
Climate change, land slide risks and sustainable development, risk analysis and decision support process
tool
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Bergman, R, Andersson-Sköld, YB, Nyberg, L, Johansson, M, Persson, E; American Geophysical Union, AGU. 2011
Fall Meeting, San Francisco, California, 5-9 December, 2011; 2011, 2 p + Poster
Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län - för dagens och framtidens klimat
Rogbeck, Y, Hågeryd, AC, Andersson, L, Blied, L, Stensen, B, Andréasson, J, Eklund, D, Nerheim, S; Statens
geotekniska institut, SGI / Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI; 2011, 70 + /11/ p

2012
Cities' capacity to manage climate vulnerability: experiences from participatory vulnerability assessments in
the lower Göta Älv catchment, Sweden
Jonsson, AC, Hjerpe, M, Andersson-Sköld, Y, Glaas, E, André, K, Simonsson, L; Local Environment: The
International Journal of Justice and Sustainability; 2012, vol 17, no 6-7 , pp 735-750
Collocation of experiences with SGI Matrix based decision support tool (MDST) within SAWA
Andersson-Sköld, Y; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 627; 2012, 43 p
Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land
Rydell, B, Bergman, R, Lerman, P; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 635; 2012, 67 p
Mapping landslide risk in the Göta river valley, Sweden - methods and experiences
Tremblay, M, Andersson-Sköld, Y, Bengtsson, PE, Falemo, S, Öberg, M; International Disaster and Risk Conference,
IDRC Davos 2012, 4: "Integrative Risk Management in a Changing World - Pathways to a Resilient Society", Davos,
Switzerland, 26-30 August, 2012. Extended abstracts, Oral presentations, Sessions and workshops.; 2012, pp 707710
Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosio
Rydell, B, Blied, L, Hedfors, J, Hågeryd, AC, Turesson, S; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 641; 2012, 65 p
Modifiering av metodiker använda inom Göta älvutredningen
Löfroth, H, Lundström, K, Schälin, D, Åhnberg, H, Blied, L, Falemo, S; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 638;
2012, 113 p
Sannolikhet eller konsekvens - avslutandet av ett riskfyllt Göta älvuppdrag
Svahn, V, Tremblay, M, Lundström, K; Grundläggningsdagen 2012: Geoteknik från stort till smått, Stockholm, 8 mars,
2012; 2012, pp 157-170
Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat
Statens geotekniska institut, SGI. Göta älvutredningen, GÄU. Slutrapport. Del 1 - Samhällskonsekvenser; 2012, 38 p
Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat
Statens geotekniska institut, SGI. Göta älvutredningen, GÄU. Slutrapport. Del 2 - Kartläggning; 2012, 164p
Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat
Statens geotekniska institut, SGI. Göta älvutredningen, GÄU. Slutrapport. Del 3 - Kartor; 2012, 7 p + 33 kartor

2013
Landslide risk assessment in the Göta river valley: effect of climate changes
Tremblay, M, Svahn, V, Lundström, K; International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, 18,
Paris, September 2-5, 2013. Proceedings, Vol. 3; 2013, pp 2269-2272
Landslide risk management - A brief overview and example from Sweden of current situation and climate
change
Andersson-Sköld, Y, Bergman, R, Johansson, M, Persson, E, Nyberg, L; International Journal of Disaster Risk
Reduction; 2013, vol 3, pp 44-61
Prioritering av områden för skredriskanalys. Klimatanpassningsanslag 2013
Bergdahl, K, Cederbom, C, Göransson, G; Statens geotekniska institut, SGI. Publikation 6; 2013, 20 p
Tools for natural hazard management in a changing climate
Rogbeck, Y, Löfroth, H, Rydell, B, Andersson-Sköld, Y; International conference on soil mechanics and geotechnical
engineering, 18, Paris, September 2-5, 2013. Proceedings, Vol. 4; 2013, pp 3247-3250

2.3

Anpassningsåtgärder

År 2008 genomförde SGI på uppdrag av dåvarande Räddningsverket en kunskapsöversikt beträffande
klimatförändringar och skred och ras. Vi konstaterade där beträffande klimatanpassning att ”Det finns få
konkreta anpassningsåtgärder som vidtagits relaterade till klimatförändringar med koppling till skred
och ras och som dessutom publicerats. Av de tiotusentals träffar som fås vid en sökning på Internet på
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ord som adaptation and climate change är det snarare arbetet med en anpassningsstrategi som
redovisas”. Sedan dess har mycket hänt, vilket bl.a. redovisas i MSB-publikationen 214-10 (2010).
Anpassningsarbetet rörande geotekniska frågor är dock ännu i sin första fas, dvs det handlar i stor
utsträckning och riskanalyser, strategiska överväganden och planeringsfrågor. Endast i liten omfattning
har konkreta åtgärder i form av anpassning av byggnader och infrastruktur börjat genomföras. En
grundläggande och viktig kunskap som dock börjar växa fram är metodik för kostnads-nyttoanalys för
geotekniskt relaterade anpassningsåtgärder. Analyserna innefattar ofta LCA analyser.
Vår bild är att klimatanpassningen kommit igång och i stor utsträckning handlar om planering och
anpassning av ny bebyggelse och infrastruktur. Anpassningen av den befintliga bebyggda miljön är ännu
på utredningsstadiet. Det saknas dock inte exempel på konkreta anpassningsåtgärder, t.ex. ny
nivåsättning för byggnation med hänsyn till klimatförändring.
Klimatanpassning kräver att många myndigheter och organisationer samverkar. SGI föreslog i ett
regeringsuppdrag 2013 att en särskild delegation inrättas för klimatanpassningsinsatser avseende
skredrisker i Göta älvdalen.

Relevanta publikationer där SGI varit delaktig
2009
Hotet från havet - hur kan vi hantera högre havsnivåer? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte
2009, Åhus 17-18 november
Statens geotekniska institut, SGI. Varia 606; 2009, 8 p + 1 CD
Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor
Rydell, B, Lind, B; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 604; 2009, 50 p
Havet - hot och möjligheter? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte 2010, Färjestaden 29-30
september
Statens geotekniska institut, SGI. Varia 615; 2010, 8 p
Klimatanpassning i Sverige - en översikt
Rydell, B, Nilsson, C, Alfredsson, C, Lind, E; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Publikation 21410 / Nationell plattform för arbete med naturolyckor; 2010, 66 p
Kostnadsnyttoanalys för förebyggande åtgärder mot skred och ras till följd av förändrat klimat
Fallsvik, J, Svahn, V, Falemo, S, Lundström, K; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 603; 2010, 66 + /14/ p

2010
Kostnadsnyttoanalys för förebyggande åtgärder mot skred och ras
Svahn, V, Fallsvik, J, Falemo, S; Samhällsbyggaren; 2010, no 4, pp 34-39

2011
Adaptation toolkit for the North Sea Region in a changing climate
van Oostrom, N, Andersson-Sköld, Y, Bormann, H, de Lange, G, van der Linden, L; Climate Proof Areas. Time to
adapt. CPA Work Package 4 report; 2011, 81 + 49 p
Adapting cities to climate induced risks - a coordinated approach
Thorsson, S, Andersson-Sköld, Y, Lindberg, F, Johansson, A, Janhälll, S, Rayner, D, Moback, U, Andersson Ouvka,
M; Climate and Construction, Karlsruhe, 24-25 October, 2011. Proceedings; 2011, 9 p
Att hantera översvämningsproblematik - inspirerande exempel
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Publikation 238 / Nationell plattform för arbete med
naturolyckor; 2011, 131 p
Cost benefit analysis of preventive measures against landslides due to climate change
Fallsvik, J, Svahn, V, Falemo, S, Lundström, K; European conference on soil mechanics and geotechnical
engineering, 15: Geotechnics of Hard Soils - Weak Rocks, Athens, 12-15 September, 2011. Proceedings, vol. 3;
2011, pp 1337-1342
Hållbar utveckling av strandnära områden. Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i
ett förändrat klimat
Rydell, B, Persson, M, Andersson, M, Falemo, S; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 608; 2011, 75 p
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Measures for climate change in Sweden. Altered rainfall and sea levels
Bergman, R, Andersson-Sköld, Y, Fallsvik, J, Hultén, C, Elliot, AL; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 619; 2011,
38 p
Säkra vägar i nytt klimat. Jämförande livscykelanalys mellan aska och grus i skogsbilväg
Bergman, R, Suer, P; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 626; 2011, 68 p
Åtgärdsförslag vid ett förändrat klimat i Sverige. Förändrad nederbörd och vattenståndsnivåer
Bergman, R, Andersson-Sköld, Y, Fallsvik, J, Hultén, C, Elliot, AL; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 618; 2011,
36 p

2012
Coordinated approach for adapting cities to climate induced risks
Andersson-Sköld, Y, Thorsson, S; International conference on urban climates, 8, Dublin, Ireland, 6-10 August, 2012.
Proceedings; 2012, 4 p
Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar,
ras och skred
Andersson-Sköld, Y, Bergman, R, Nyberg, L, Johansson, M, Persson, E; Statens geotekniska institut, SGI. Varia
632:1; 2012, 72 p
Natural disasters in a changed climate - methodology for planning and adaption to climate
Fallsvik, J, Rydell, B, Hågeryd, AC, Blied L, Falemo, S; Dansk Geoteknisk Forening, DGF Bulletin 27 / Nordic
Geotechnical Meeting, NGM 2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012. Proceedings, vol. 2; 2012, pp 667-674
Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katatrofriskreducering
Svensson, Å, Alfredsson, C, Rydell, B; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Publikation 422 /
Nationell plattform för arbete med naturolyckor; 2012, 36 p

2013
Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Redovisning av
regeringsuppdrag S2012/2921/PPB (delvis)
Statens geotekniska institut, SGI; 2013, 38 p

2.4

Kunskapsspridning

SGI medverkar i kunskapsspridning både genom gemensamma plattformar, t. ex.
Klimatanpassningsportalen, Nationella plattformen för naturolyckor, Myndighetsnätverket
stranderosion och Delegationen för ras- och skredfrågor samt genom egna kanaler. SGI anordnar årligen
ett kustmöte för att samla den Svenska intressesfären inom hållbarkustzonsutveckling, detta är ett
forum för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter, mötet riktar sig till kommuner, länsstyrelser,
myndigheter och näringsliv. Vi arbetar brett tillsammans med andra myndigheter men också för att nå
den geotekniska branschen med beställare, konsulter och entreprenörer. Vi ser fortsatt stora behov för
samverkan och kunskapsspridning i takt med att kunskapen om konsekvenser och anpassning nu
utvecklas i snabb takt.
I samband med slutförandet av Göta älvutredningen 2012 genomfördes flera riktade
kunskapsförmedlingsinsatser på nationell, regional och lokal nivå. Syftet var att nyttigöra de resultat och
nya metoder som tagits fram under utredningen för användning i övriga delar av landet samt tydliggöra
behovet av skredriskförebyggande insatser i Göta älvdalen.

Relevanta publikationer där SGI varit delaktig.
2008
Hav och land i samspel - att planera och bygga i strandnära områden. Kustmöte 2008. Trelleborg den 22
oktober 2008. Statens geotekniska institut, SGI. Varia 594.

2009
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Hotet från havet - hur kan vi hantera högre havsnivåer? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte
2009, Åhus 17-18 november
Statens geotekniska institut, SGI. Varia 606; 2009, 8 p + 1 CD

2010
Havet - hot och möjligheter? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte 2010, Färjestaden 29-30
september
Statens geotekniska institut, SGI. Varia 615; 2010, 8 p

2011
Att planera och förvalta kustområden. Klimatanpassning i praktiken. Kustmöte 2011, Helsingborg 18 - 19
oktober, 2011
Statens geotekniska institut, SGI. Varia 623; 2011, 9 p

2012
Hållbar utveckling av strandnära områden. Planering och byggande i teori och praktik. Kustmöte 2012,
Falsterbo 9 - 10 oktober
Statens geotekniska institut, SGI. Varia 636; 2012, 12 p
Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen. Slutrapport
Statens geotekniska institut, SGI. Göta älvutredningen, GÄU; 2012, 40 p

2013
Erosion vid kuster och vattendrag. Probleminventering och kunskapsbehov
Rydell, B, Lundström, K; Statens geotekniska institut, SGI. Publikation 11; 2013, 52 p
Hållbar utveckling av strandnära områden. Risker och möjligheter i kustplanering. Kustmöte 2013, Ystad 2425 oktober. Red: Rydell, B, Danielsson, P
Statens geotekniska institut, SGI. Publikation 8; 2013, 10 p

2.5

Planstöd

I SGI:s uppdrag ingår att ge stöd till Länsstyrelser och kommuner om geotekniska säkerhetsfrågor i
översiktplaner och detaljlaner. De geotekniska säkerhetsfrågorna omfattar skred, ras, erosion samt vid
översvämningskänsliga områden, där behov av åtgärder kan vara nödvändiga, eventuella risker för skred
och ras orsakade av åtgärderna såsom t ex fyllningar eller vallar. Detta innebär att vi uppmärksammar
om planerade områden har hanterat frågeställningar kring ökade nivåer i vattendrag eller hav. Vi
beaktar även om ändrade förutsättningar p.g.a. klimatförändringar såsom ökade grundvattennivåer eller
ökad erosion kan innebära en ökad känslighet för ras eller skred som kan innebära påverkan på
planerade utbyggnadsområden. Vi är även ett stöd när det gäller tillåtlighetsprövning för infrastruktur
och vid förfrågningar från mark- och miljödomstolen. Där hanteras förutom ovan nämnda geotekniska
säkerhetsfrågor även miljögeotekniska frågeställningar.
Det är vår uppfattning att klimatfrågan behandlas betydligt mer omsorgsfullt idag jämfört med för sju år
då Klimat- och Sårbarhetsutredningen lämnade sitt slutbetänkande, både hos länsstyrelser och
kommuner, men också i SGI:s planstödsarbete.
Det finns dock fortfarande stor osäkerhet inom många kommuner om hur frågor om klimatanpassning
ska hanteras, t.ex. vilka nederbördsmängder eller havsvattennivåer man ska planera efter. En annan
osäkerhet rör vilka skyddsåtgärder som kan vara miljömässigt och ekonomiskt försvarbara. Den roll som
Boverket har inom tillsynsvägledning till kommunerna är, i detta sammanhang helt central. Boverkets
engagemang i frågor som rör klimatanpassning av den fysiska miljön bör därför kraftigt förstärkas.
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Relevanta publikationer där SGI varit delaktig.
2009
Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat
Rydell, B; Statens geotekniska institut, SGI. Varia 607; 2009, 22 p + 1 CD

2011
Myndighetsstöd i planprocessen utifrån klimathotets risker
Ottosson, E, Hultén, C; Bygg & Teknik; 2011, vol 103, no 1, pp 12-14

3
3.1

PÅGÅENDE ARBETEN
Regeringsuppdrag Klimatanpassningsinsatser 2014

SGI har fått i regeringsuppdrag för 2014 att ras- och skredriskkartera, kartera erosionsrisker,
metodutveckla samt nyttiggöra och komplettera material från utförda ras- och skredriskkarteringar.
Arbetet är en fortsättning och ett nyttiggörande av den metodutveckling som gjordes under
regeringsuppdraget 2009-2012 då SGI fick i uppdrag att utreda skredförutsättningarna i Göta älvdalen
(se kap 2.2) samt att nyttiggöra materialet från Göta älvuppdraget.
Göta älv är ett av flera vattendrag där skred har inträffat i betydande omfattning fram tills idag, där
konsekvenserna av skred kan bli stora för samhället och risken förväntas öka betydligt i ett framtida
klimat. Vi har därför påbörjat arbetet med att skredriskkartera de ytterligare 10 vattendrag som
identifierades 2012 (SGI 2012; Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen – Slutrapport) och
som är mest betydelsefulla att kartera ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Göta älvutredningen innebar kartering av ca 90 km älv under en treårsperiod till en kostnad av ca 100
000 tkr. Den förenkling och anpassning av metodiken som nyttjades i Göta älvutredningen, och som vi
nu genomför, innebär att vi dels förenklar och effektiviserar undersökningar och analyser samt dels tar
hänsyn till de variationer i geologiska och geografiska förutsättningar som finns i andra vattendrag i
Sverige. Målet med den förenklade och anpassade metodiken är att kunna utföra skredriskkarteringar
till en väsentligt lägre årsbudget men med en tillräcklig hög detaljeringsnivå för slutanvändarna hos
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.
En begränsad sträcka (26 km) i den skredkänsliga Norsälven är ett lämpligt pilotområde för test och
finslipning av den förenklade Göta älvmetodiken. Skredriskkarteringen i Norsälven påbörjades i mars
2013 och beräknas bli färdig hösten 2014. Metodiken ska användas av SGI i skredriskkarteringen av de
prioriterade älvarna, men kommer också att göras tillgänglig för samhället för skredriskkartering av
andra skredutsatta områden som är i behov av en skredriskinventering ur ett lokalt perspektiv.
Under 2013 tog SGI fram en inbördes rangordning av de 10 utpekade vattendragen (SGI Publikation 6;
Figur 1). Prioriteringen har gjorts i två steg: i) statistisk analys av förutsättningar för skred, möjliga
konsekvenser av skred samt förväntad klimatpåverkan med två olika metoder baserat på ett antal
specificerade kriterier; ii) sammanvägning av resultatet från den statistiska analysen och andra
samhällsaspekter som är viktiga i sammanhanget. Samtliga listade vattendrag är aktuella att
skredriskkarteras under det kommande decenniet. SGI har bedömt att Ångermanälven, Säveån och
Norrströms utlopp är de mest angelägna att skredriskkartera i ett första skede.
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Ångermanälven är utifrån analysen det mest angelägna vattendraget, och representerar metodmässigt
även Umeälven, Luleälven och Dalälven. Nipor (siltslänter) och kraftverksdammar är gemensamma
utmaningar. De är i viss mån beroende av metodikutveckling av stabilitetsberäkningar i siltslänter. De
system av vattenkraftsanläggningar som finns och de hydrologiska utredningar som krävs för att
bedöma regleringar i framtida klimat gör dem till komplicerade vattendrag ur skredutredningssynpunkt.
De geologiska/geotekniska förhållandena i Säveån liknar de i Göta älv och Norsälven.
Exploateringstrycket är högt längs ån som också har Natura 2000-skydd. Vattendraget påverkas delvis av
Västsvenska paketet, med ny godsjärnvägsbro över Göta älv som också passerar Säveån i Göteborg. I
området planeras också ny infrastruktur i form av ny station och spårbunden kollektivtrafik. Hydrauliska
modelleringar finns för delar av ån. Göteborgs stad planerar en hydraulisk modell för Göta älv som även
kommer att beröra Säveån. Planering och utredning pågår av skyddsåtgärder mot höjda
havsvattennivåer i form av barriärer i Göteborg, ett projekt som både påverkar och påverkas av
vattenflödena i Säveån.
De geologiska och geotekniska förhållandena längs Norrströms utlopp skiljer sig en del från Göta älv då
det bland annat inte förekommer lika mäktiga glaciala marina leravlagringar. MSB:s översiktliga
stabilitetskarteringar över vissa bebyggda områden, pekar ut områden med osäkra
stabilitetsförhållanden. I Mälarområdet, där exploateringstrycket är mycket högt, finns flera nyligen
utförda samt pågående klimatrelaterade utredningar och flera samhällsekonomiska projekt som kräver
åtgärdsprioriteringar baserat på bland annat skredriskkarteringar. Ombyggnaden av Slussen i Stockholm
och förslaget på ny reglering av Mälaren medger en kraftig ökning av vattenflödet ut från Mälaren, och
därmed eventuell påverkan på erosionen längs utloppet, då tappningen kan öka från dagens 800 m3/s
till ca 2000 m3/s (SMHI, Projekt Slussen – Förslag till ny reglering av Mälaren, Rapport nr 2011-64).
Fältarbetet i Norsälven påbörjades under oktober 2013, först med batymetrimätningar i älven och
därefter med geotekniska fältundersökningar. Arbetet med datainsamling har även påbörjats för Säveån
och Ångermanälven. Under december 2013 inleddes även batymetrimätningar i Säveån. Vi inväntar
SGU:s jordartskartering längs Ångermanälven innan fältarbetet där kan påbörjas. Förenklingen och
anpassningen av karteringsmetodiken görs kontinuerligt och därmed förväntas karteringstakten öka.
Karteringstakten är dock även beroende av storleken på anslaget.
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Figur 1: Inbördes rangordning av de prioriterade vattendragen.(En högupplöst bild kan skickas vid förfrågan)

Metodutveckling och nyttiggörande av utförda ras- och skredriskkarteringar sker numera löpande
genom riktade utvecklingsuppdrag i samarbete med externa aktörer respektive genom kurser,
publikationer, seminarier och konferenser, samt genom riktad kunskapsförmedling till berörda
kommuner, länsstyrelser, myndigheterer och aktörer.
För att ge underlag till fysisk planering och kunna prioritera åtgärder inom de områden där det finns risk
för skador till följd av erosion för befintlig bebyggd miljö behöver en nationell kartering av riskområden
längs kuster och vattendrag genomföras. Idag finns inget sammanhållet underlag över områden med
risker för erosion. SGI har utvecklat en metodik för översiktlig kartering av sådana riskområden längs
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kuster och vattendrag, som kan användas vid planering och som beslutsunderlag för länsstyrelser och
kommuner.
Under 2014 testar och modifierar SGI metodiken och från och med 2015 kommer kartering att behöva
utföras under flera år och genomföras med utgångspunkt från den översiktliga inventering av geologiska
förutsättningar för erosion som SGI genomfört för kuster, sjöar och vattendrag. Denna inventering ger
underlag för prioritering av vilka områden som behöver studeras närmare genom kartering av risker för
erosion.

3.2

Regeringsuppdrag Geokalkylsystem

SGI fick genom regeringsbeslut den 13 juni 2013 i uppdrag att utveckla ett geokalkylsystem för planering
och kostnadsbedömning av markbyggnationer som kopplas till OpenBIM (bygginformationsmodellering). Syftet med Geokalkylsystemet är att i tidiga skeden som t ex vid översiktplanering i
kommuner eller vid val av korridor eller linje i väg- och järnvägsbyggande kunna få en uppfattning om de
geotekniskt relaterade kostnaderna. Det är oftast dessa kostnader som är svårast att förutse.
Systemet ska ta hänsyn till geotekniska förutsättningar på platsen och översiktligt kunna bedöma
kostnaderna för grundläggning, schaktarbeten, konstbyggnader och eventuella förstärknings-,
anpassnings- eller efterbehandlingsåtgärder. Geokalkylsystemet ska möjliggöra att kostnaderna för det
valda läget från geoteknisk synpunkt kan värderas i relation till andra samhällsintressen och ska
inkludera de geotekniska förhållandena, inverkan av klimatförändringar och miljöförutsättningar.
Uppdraget ska redovisas den 30 november 2015.
Uppdraget genomförs i samverkan med Trafikverket och efter samråd med en referensgrupp bestående
av representanter för Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, SMHI m fl.

3.3

Förbättrad användning av geoteknisk kunskap för klimatanpassning

SGI arbetar med att utveckla metoder för att överbrygga glappet mellan geoteknisk kunskap och dess
användning i planering av klimatanpassningsstrategier och klimatanpassningsåtgärder på kommunal och
regional nivå.


SGI utvecklar bland annat en analysram för att utvärdera och säkerställa samhällsrelevans i
geotekniskt forskning om klimatanpassning. Målet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur
resultatet från forskning och utvecklingsverksamhet kan bli tydligare och mer lyhört för behoven
hos användarna och på ett mer holistiskt sätt komplettera bredare klimatanpassningsarbete på
lokal och regional nivå.



SGI arbetar även med varningssystem för intensiv nederbörd i ett samarbetsprojekt tillsammans
med SMHI och Karlstads Universitet. Syftet med SGI:s del i projektet är att undersöka om det
varningssystem SMHI håller på att utveckla är applicerbart på problematiken i höglänta
områden där slamströmmar kan uppträda vid intensiv nederbörd – områden där risken för
slamströmmar förväntas öka med ett förändrat klimat om inga förebyggande åtgärder vidtas.



SGI medverkar i det Europeiska projektet ROADAPT ”Roads for today adapet for tomorrow”,
ROADAPT är finansierat av CEDR transnational road research programme, “Road owners
adapting to climate change”. ROADAPT är en fortsättning på ERA NET ROAD call 2008, och
RIMAROCC projektet, som också finansierades av CEDR. Målet är att förse vägverk och vägägare
14 (20)

\\winfs\data\prodkap\Klimatanpassning\Uppdrag_Strategi\Bilagor\SGI Kunskapsöversikt - kontrollstation 2015.docx

PM
1.1

Datum

2014-03-21

Diarienr

1.1-1212-0826

med olika klimatanpassningstekniker, samt metoder och verktyg som stöd vid val av
klimatanpassningsmetod för vägnätet. Projektet startade i januari 2013 och kommer avstutas
under hösten 2014. Projektet drivs av ett konsortium bestående av Deltares, KNMI, EGIS, och
SGI, där Deltares styr konsortiet.

3.4



SGI arbetar med att ta fram en branschgemensam satsning på FoU och kunskapsförmedling
inom strandnära områden, för att kunna säkerställa samhällets behov av kompetens. Målet med
den branschgemensam satsningen är att klargöra förutsättningar för ett branschgemensamt
kunskapsprogram för strandnära områden. Avsikten är att få större omfattning och bredd inom
ämnesområdet och att skapa en bättre samverkan mellan olika aktörer då arbetet idag är
splittrat på flera olika håll med begränsad samverkan. Det långsiktiga målet är att medverka till
att samhället har den kunskap som behövs för att lösa de problem och möta de utmaningar som
finns i strandnära områden för dagens och framtida klimat.



SGI arbetar tillsammans med KTH, Metria, Göteborgs stad och Rymdstyrelsen för att utveckla
system för övervakning och uppföljning av sättningar i mark. Syftet med detta projekt är att
studera om små markrörelser kan följas genom en kombination av geodetisk och geoteknisk
mätteknik tillsammans med mätningar med hjälp av satellit (InSar). Användningsområden är
bl.a. uppföljning av vallar och bankar samt genom vidare utveckling möjligen för övervakning
och kontroll av kritiska markrörelser i klimatutsatta lägen.

SGI:s syn på förslag kring samhällsplanering och klimatanpassning

SGI lämnade flera remissutlåtanden under hösten 2013 på utredningar och förslag som rör
samhällsplanering och klimatanpassning och som kan anses vara pågående uppdrag nationellt och av
hög relevans för det fortsatta klimatanpassningsarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Nedan ges
en kort sammanfattning av de delar i remissutlåtandena från SGI som vi anser är relevanta inför en
prioritering av fortsatta insatser inom klimatanpassning på nationell nivå.

En effektivare plan- och byggprocess, SOU 2013:34 (SGI dnr5.0-1308-0552)
SGI:s grundinställning är att effektivisering av plan- och byggprocessen är angeläget. Vi anser att det
finns goda möjligheter till sådan effektivisering med bibehållen geoteknisk säkerhet. Dock vill vi
framhålla att det för områden med ogynnsamma geotekniska och markmiljötekniska förhållanden krävs
detaljerad kunskap i planskedet för säker prövning av markens lämplighet så att inte olämplig mark
exploateras.
En konsekvens av förslaget i utredningen är att om inte lämpligheten enligt PBL 2 kap tidigt
uppmärksamma och hanteras, så kan risken för naturolyckor öka.
I utredningen föreslås att förslaget ska träda i kraft 1 juli 2014. SGI anser att säkerställande av markens
lämplighet är central i planprocessen. För att genomföra förslaget krävs, enligt vårt synsätt, dels ett
nationellt bedömningsunderlag som idag till stora delar saknas, dels utökad kompetens hos länsstyrelser
och kommuner. Vi anser att om förslaget ska genomföras utan risk för allvarliga felbedömningar, så
måste tidpunkten anpassas till att ovanstående frågor har lösts.
Utmaningama för Sveriges del när det gäller att möta klimatförändringar kunde underlättas av tydligare
nationella riktlinjer. Standardisering för att åstadkomma mer resilient bebyggelse är under förberedelse.
En effektivare plan- och byggprocess i Sverige bör verka i samma riktning som EU:s strategi för
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klimatanpassning, för att förbättra möjligheterna för likriktning och åtgärder i god tid, och på så sätt
minimera kostnaderna för klimatanpassning.
Synpunkter på förslaget rörande översiktsplan, områdesplan:
-

SGI menar att krav på översiktlig riskkartläggning för kommunen, med avseende på bl. a.
översvämningar, ras, skred, erosion samt föroreningsspridning från förorenad mark och
deponier i dagens och framtidens klimat, måste ställas och tydliggöras. Därutöver bör det finnas
en samlad och kvalitetssäkrad och allmänt tillgänglig information om förorenade områden och
deponier.

-

SGI anser att områdesplaner bör begränsas till områden där det finns gynnsamma geotekniska
och miljögeotekniska förutsättningar, dvs, där risken för bristande stabilitet, erosion,
översvämning och spridande av markföroreningar är försumbar och att hänsynen tas till ett
långsiktigt hållbarhetsperspektiv. För många områden är förhållandena sådana att nämnda
risker klart och entydigt, baserat på det begränsade underlag som finns, kan uteslutas tidigt i
planprocessen.

-

SGI anser att reglerna kring bland annat risk för naturolyckor måste förtydligas för att
länsstyrelserna ska kunna verka enligt PBL 11 kap 6§. Olycksbegreppet bör också definieras
bättre så att det klart framgår att ras och skred ingår i detta.

-

SGI anser att det måste vara säkerställt att området är eller kan göras lämpligt för avsedd markanvändning enligt PBL 4kap 14§.

Synpunkter på förslaget rörande detaljplan:
-

SGI anser att det tydligare bör framgå hur skyddsåtgärder, som inte kan hanteras inom
miljöbalken eller i bygglov, ska säkerställas.

-

Avvikelser från detaljplaner under genomförandetiden bör kunna tillåtas. SGI anser dock att
avvikelser efter genomförandetiden bör begränsas.

-

SGI anser att man tidigt i detaljplanearbetet måste avgöra om bygg- och marklovsplikt är
nödvändigt att införa.

-

Vi föreslår att möjligheten till att senarelägga utredningar av säkerhet och utformning av
förstärkningsåtgärders typ och utformning tydliggörs.

Bygg- och marklov
-

SGI anser att det finns ett stort behov av kompetensuppbyggnad inom kommunal
bygglovhantering för att säkerställa att man kan hantera lämplighetsprövningen.

-

Om lämplighetsprövningen sker i bygglov istället för i detaljplan, vilket föreslås i utredningen, så
kan det innebära totalt sett dyrare utredningskostnader än om man utför en utredning för ett
större detaljplaneområde.

-

SGI anser att där det finns risk för olyckor (ras och skred.), erosion eller översvämning så är det
inte lämpligt att ta ställning till dessa frågor i varje enskilt bygglov eftersom riskerna normalt
inte kan utredas eller åtgärdas tomtvis.

-

SGI föreslår en översyn av hur det lagtekniskt kan bli möjligt att reglera och genomföra
säkerhetsåtgärder i ett större område eller sammanhang än vad nuvarande PBL medger.
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Förslag till EU-direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning (SGI dnr
5.0-1312-0777)
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden är viktiga
instrument i planeringsprocessen för att få ett helhetsperspektiv på de marina och kustnära
aktiviteterna. Kustområden är de mest expansiva områdena i Europa och Sverige. Många aktiviteter gör
anspråk på resurserna i ett kustområde, både på land och till havs. Det leder ofta till konflikter, och i
dess förlängning också problem i form av ineffektiv hushållning av naturresurser, stranderosion eller
annan miljöpåverkan. Aktiviteter i kust- och havsområden är ofta lokala men miljöpåverkan sker ofta
regionalt och över flera nationsgränser.
Framtida klimatförändringar med stigande havsnivåer kommer påverka kustområdena genom t.ex. ökad
stranderosion, översvämningar, ras och skred. Detta måste också belysas i den fysiska planeringen i
kust- och havsområden och i den integrerade förvaltningen av kustområden. Fysisk planering i kust- och
havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ingår redan idag i den kommunala
översiktsplanen, som styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Det ställs krav på kommunerna att de skall ha
ett mellankommunalt hänsynstagande. Likaså finns det ett övergripande ansvar på länsstyrelserna att
bevaka ett regionalt perspektiv på planeringen. Det finns dock flera exempel på att ett helhetsgrepp och
regionalt angreppssätt inte används när erosionsförebyggande åtgärder vidtas eller vid aktiviteter till
havs som påverkar kustzonen vilket SGI ser som en brist.
SGI anser att direktivet tar upp viktiga delar för att stärka den regionala och nationella planeringen i
kust- och havsområden men anser att det finns både för- och nackdelar med det föreslagna direktivet.
Fördelar är:


att havs- och kustplanering integreras, och det blir en europeisk helhetssyn på frågan;



att alla medlemsländer arbetar med havs- och kustplanering på ett likartat sätt;



att det blir ett tydligt regionalt perspektiv på havs- och kustplanering;

Nackdelar är:


att fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
inskränker på den kommunala planeringen i Sverige;



att delar av direktivets intentioner redan finns reglerat i den svenska lagstiftningen genom plan
och bygglagen PBL

SGI konstaterar att det finns tydliga kopplingar mellan förslaget till EU-direktiv och det svenska förslaget
till Hushållning med havsområden , som omfattar havsplanering, men konstaterar samtidigt att
kustplanering och förvaltning inte ingår i det svenska förslaget till hushållning med havsområden. SGI vill
påpeka att effekten av integrerad havs- och kustplanering därigenom försämras. För att säkerställa
kvalitén på den regionala kustplaneringen anser därför SGI att länsstyrelserna längs Sveriges kuster
tydligare bör ta ansvar för regional samordning av den integrerade kustplaneringen.

Promemoria Hushållning med havsområden (SGI dnr 5.0-1312-0780)
Havsplanering är viktigt för att få ett helhetsperspektiv på de marina och kustnära aktiviteterna.
Kustområdena är de mest expansiva områdena med många aktiviteter som ofta leder till konflikter, och i
dess förlängning också problem i form av miljöpåverkan av olika slag. Aktiviteter till havs kommer
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påverka kusten och det är viktigt att dessa konflikter och problem lyfts fram i ett tidigt skede i
havsplanen och integreras med den kommunala översiktsplanen.
SGI anser att den föreslagna havsplaneringen kan komplettera kommunernas översiktsplanering och
stödja kommunerna på ett tydligare sätt vid planering av havsområden. SGI konstaterar dock att det
finns en risk för konflikt i det planeringsområde till havs som omfattas av både kommunernas
planeringsansvar (som går ut till 12 nautisk mil utanför baslinjen) och Havs- och vattenmyndighetens
havsplaneringsansvar (som sträcker sig till 1 nautisk mil utanför baslinjen). Därför bör
ansvarsfördelningen tydliggöras för detta område.
I kap 4.2 Havsplanernas geografiska avgränsning, nämns att ”endast ett fåtal kustkommuner har
behandlat sina havsområden som en helhet i sina översiktsplaner”. SGI vill påtala vikten av att
principerna i integrerad kustplanering tillämpas, främst när det gäller kustprocesser som ofta omfattar
större områden än en kommun och att exempelvis erosions- och sedimentationsprocesserna kan
påverka flera kommuner.

Utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna M2012/3437/Nm (SGI dnr:
5.0-1310-0687)
SGI vill först och främst framhålla, att centralt vid all planläggning, måste vara att bebyggelse lokaliseras
till mark som är lämplig för ändamålet (PBL 2 kap, 5 §). Risken för ras, skred, och erosion, samt
översvämning förväntas öka med hänsyn till klimatförändringar vilket måste beaktas vid
lämplighetsprövningen och den långsiktiga planeringsstrategin. Det är därför centralt att lämpligheten
prövas mot en tid som motsvarar minst förväntad livslängd på exploateringen så att inte säkerheten
urholkas med tiden.
SGI instämmer i att den buffertzon som strandskyddet utgör, på 100 m eller 300 m i strandzonen, i
många fall är viktig med avseende på översvämning och geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred
och erosion. Längs kuster och vattendrag, där det förekommer aktiv erosion, innebär strandskyddet att
den naturliga erosionsprocessen kan fortlöpa utan att detta påverkar de fastigheter och infrastruktur
som finns utanför strandskyddsområdet. Effekter av förändring av strandskydd med avseende på
geotekniska säkerhetsfrågor är med hänsyn till den korta tid som förändringen gällt svår att se effekten
av.
SGI anser att i de fall strandskyddsreglerna tillämpas så att bebyggelse och andra anläggningar kommer
att förläggas närmare stränderna än vad som gäller för buffertzonen ska det klarläggas att marken är
lämplig enligt Plan- och bygglagen (PBL) för den planerade markanvändningen med avseende på risker
för naturolyckor. Dessa risker måste då beaktas utifrån den förväntade livslängden av
markanvändningen i nuvarande planprocess.

Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1, SOU2013:43 (SGI dnr: 5.0-13060462)
Risker av geoteknisk och miljögeoteknisk art beror, förutom på naturliga förutsättningar, i hög grad på
markanvändning (t.ex. vegetationstyp och dess täckningsgrad) samt på markskötsel. Hänsyn måste här
tas både till direkta och indirekta effekter i omgivningen. Förvaltning av mark och vattenområden måste
också ske med hänsyn till såväl nuvarande, som framtida, klimat. Här kan noteras att redan med
nuvarande klimat är t.ex. kraftig nederbörd, med åtföljande höga vattenflöden/-nivåer och
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översvämningar, inte ovanliga. Ras, skred, slamströmmar, erosion och spridning av föroreningar är
således redan idag reella, och ibland återkommande, problem inom vissa geografiska områden.
Markåtgärder, t.ex. dikning, avverkning eller hårdgörning av ytor, ändrar också avrinnings- och flödesförhållandena på så sätt att nederbörden inte fördröjs av slingrande vattendrag och vegetation utan
snabbare leds till de större vattendragen. Om mycket nederbörd faller kan flödet utmed branta
sluttningar och i vattendragen bli betydande och då dra med sig jord, grus och sten. Detta i sin tur kan
leda till att träd mister sitt rotfäste, faller och sköljs med.
Konsekvensen av höga flöden kan också bli att t.ex. trummor under vägar sätts igen och att det fram
forsande vattnet måste ta en annan väg. Risk finns då att hela eller del av vägkroppen sköljs bort.
SGI: s slutsats är att förvaltningen av mark och vatten måste ske på ett sådant sätt att den
vattenhållande förmågan snarare ökas jämfört med dagens situation. 1 områden med stor risk för höga
flöden eller översvämningar bör det vidare planeras så att dessa styrs till områden där risken för skador
minimeras. Med skador avses här inte bara direkt skada på liv och egendom, utan även ökad risk för ras,
skred, slamströmmar och erosion samt risk för spridning av föroreningar från deponier, industrier eller
andra förorenade områden.
I SGI:s remissutlåtande föreslås två konkreta tillägg till förslaget på ändring av skogsvårdslagen
1979:429, 30§ respektive förslaget till skogsvårdsförordning (en ny paragraf 43§). Det sistnämnda
tilläggsförslaget lyder:
“Den som vidtar en skogsbruksåtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
De försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skogsbruksåtgärden
medför ökad risk för
1. kraftiga vattenflöden eller översvämning,
2. ras, skred, erosion eller
3. spridning eller exponering av miljöstörande ämnen från deponier, industrier ellerförorenade område
inom området för åtgärden eller i nedströms liggande områden.”

4

KUNSKAP SOM SAKNAS

Vi har påbörjat en sammanställning av vilken kunskap vi tycker saknas, men ber att få fylla på och
utveckla kunskapsbehovet ytterligare under utredningens gång.
Kunskapsluckor vi ser (utan prioriteringsordning):


Klimatanpassning innebär att kraven för ny, detaljerad kunskap om skredriskkartering,
översvämningsscenarier och flera miljörelaterade frågor ökar. Men många kommunala
administrationer och enheter är inte uppbyggda för att kunna hantera frågor på ett
tvärsektoriellt och gränsöverskridande sätt. Det behövs fler studier om hur den offentliga
styrningen av klimatanpassning ska organiseras och hur många olika aktörer kan samverka.



Utveckla övervakningssystem för kritiska markfaktorer som grundvattentryck, porvattentryck
samt erosion och markrörelser.



Utveckla kostnads-nyttoanalyser för olika strategier och konkreta åtgärder för klimatanpassning.
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Många anpassningsåtgärder är kostsamma och innebär omfattande fysiska åtgärder. Det behövs
metoder för förberedande miljöanalyser för att välja inriktning på åtgärderna – i steget före
MKB av utvalda alternativ.



Det behöver utvecklas verktyg för metoder för fastställande av mätbara mål för
klimatanpassningsarbetet, t.ex längs ett vattendrag, kuststräcka eller bebyggelseområde.



Det krävs fler rättsliga prövningar och tydligare ansvars när det gäller tillgängligheten för
anpassningsåtgärder. I många (kanske de flesta) fall skyddas områden och egendom genom
anpassningsåtgärder på annans mark.



Det behövs mer kunskap om hur man hanterar och kommunicerar osäkerheten i
klimatanpassningsåtgärder, t ex hur mycket osäkerhet som är acceptabel t.



Vi vet väldigt lite om konsekvenser av klimatförändringar på bland annat föroreningsspridning i
vatten.



Det saknas också hållbarhetsanalyser för klimatanpassningsåtgärder ur ett långt tidsperspektiv.



När det gäller riskbedömningar så behöver vi mer kunskap i hur vi ska hantera och prioritera
multipla riskfaktorer, t ex översvämning i kombination med skredrisk och risken för
föroreningsspridning i vattnet.



Det saknas också ett system för att värdera miljömässiga konsekvenser i monetära termer när
riskanalyser utförs.
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