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§ 15
Klimatförändring och Stockholms stad. Svar på remiss
från kommunstyrelsen
Dnr T2013-000-06738
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets
förslag:
1

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart
justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 februari 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm
(FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S)
föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Tobias
Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
1. Att i huvudsak godkänna kontorets tjänsteutlåtande.
2. Att det redan nu behövs fortsatta utredningar och
konsekvensanalyser samt ekonomiska redogörelser för
innebörden av att Mälaren på sikt kan utvecklas till en
havsvik.
3. Att staden tar fram studier för risken för översvämningar.
4. Att staden gör en analys av vilka tröskelnivåer som finns
vid olika extrem nederbörd.
5. Att staden tar fram ett program för hanteringen av
hårdgjorda ytor och hur dessa i flera fall kan ersättas av
gröna ytor, träd och övrig växtlighet.
6. Att staden för samlad uppföljning och utvärdering av
arbetet med klimatanpassning.
7. Att i övrigt anföra följande:
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Det är utmärkt att detta material har tagits fram som en
komplettering av tidigare kunskap. Nu är det hög tid att
se långsiktigt och redan idag planera för att minska
följderna av klimatförändringarna.
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Det är mycket bekymmersamt att medeltemperaturen vid
slutet av detta århundrade kan ha ökat till mellan 4-6
grader och nederbörden samtidigt ökat med cirka 20
procent per år samt att havsnivån kan ha höjts med cirka
en halvmeter, med högsta sannolikhet som ett resultat av
människans oförmåga att ställa om. Samtidigt som vi
måste intensifiera klimatomställningen är det viktigt att
begränsa de negativa effekterna av de klimatförändringar
som kommer att ske. En temperaturhöjning på två grader
ser i nuläget ut att passeras redan runt 2030 för
Stockholmsregionen.
Det är viktigt att frågan samordnas av kommunstyrelsen
och alla avvägningar och beslut rörande
klimatanpassningar måste redan nu in i berörda
förvaltningar och nämnder. Anpassningsarbetet bör
integreras i redan pågående processer för att lyckas väl.
Men det behövs även en samlad uppföljning och
utvärdering av arbetet med klimatanpassning, något som
enligt rapporten idag helt saknas.
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att studera hur
dricksvattenkvaliteten kan säkras och vilken framtida
kapacitet som stadens reningsanläggningar behöver till
följd av ökad nederbörd och fler invånare.
Det behövs fortsatta utredningar och konsekvensanalyser
samt ekonomiska redogörelser för innebörden av att
Mälaren på sikt kan utvecklas till en havsvik, med hot
mot vår nuvarande dricksvattentäkt. Åtgärderna för detta
behöver belysas redan nu även om det ligger långt fram i
tiden. Valet av åtgärd strukturerar vår framtid och i detta
skede är det viktigt att få fram tillräckligt mycket
information så att beslut som tas idag inte låser i regionen
i fel lösningar.
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Det behövs även ett program för hanteringen av
hårdgjorda ytor och hur dessa i flera fall kan ersättas av
gröna ytor, träd och övrig växtlighet. Minst lika viktigt
som att hantera redan hårdgjorda ytor och ersätta dem
med vegetation är att inte skapa nya. Särskilt viktigt är att
inte hårdgöra ytor som är avrinningsområden där stor
naturlig infiltration sker i grönmark Även blåstrukturen
med vatten är viktigt för svalka vid stora värmeböljor.
Det behövs en analys av vilka tröskelnivåer som finns vid
olika extrem nederbörd och att staden tar fram studier för
risken för översvämningar.
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För ny bebyggelse vid vattennära läge behöver
planeringen i ett tidigt skede ta höjd för högre
vattennivåer och åtgärder behöver vidtas för ett förändrat
klimat redan nu. Länsstyrelsens rekommendationer för
lägsta grundläggningsnivåer längs länets Östersjökust bör
följas. Östersjöns och Mälarens vattennivåer är en viktig
framtidsfråga för såväl Stockholm som för andra
regioner. Det är också en nationell fråga av stor dignitet.
Att ha säkerhetsmarginaler och inte fortsätta bygga för
nära vattnet är mycket viktigt. Redan idag behöver
bebyggelsen lokaliseras, placeras och utformas på ett sätt
som är hållbart över tid. Extra marginal skall om möjligt
hållas till byggnader och anläggningar med
samhällskritiska funktioner.
Det råder osäkerhet om hur mycket havsytan kan stiga
och det är även möjligt att den stiger över beräknade
maxnivåer. Hur mycket den globala havsytan kan
förändras på lång sikt inrymmer stora osäkerheter.
Stockholms stad ska agera kraftfullt och vara ledande i
arbetet med klimatanpassning av den bebyggda miljön.
Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största
utmaningar.
Även ett mer omfattande samarbete över kommun-, länsoch nationsgränser är nödvändigt. Framförallt för fysiska
åtgärder för att hejda effekterna av ökade vattennivåer i
t.ex. Mälaren och Östersjön.
Redan nu förekommer det ibland att vattennivåerna i
Östersjön är högre än i Mälaren. Eftersom Östersjön står i
förbindelse med världshaven kommer problemen att tillta
i takt med den globala temperaturhöjningen. Detta kan gå
snabbare än man tidigare trott.
Därför bör Stockholms stad ta initiativ till en mer
omfattande utredning som tar fram konkreta förslag till
olika skyddsåtgärder som kan begränsa vattenhöjningen i
Östersjön. Utredningen bör göras i kontakt med staten
(t.ex. länsstyrelser, MSI och SMHI), Kommunförbundet
Stockholms Län, landstinget och kommunerna utmed
Östersjön och Mälaren. Utredningen ska också ta del av
de internationella erfarenheter som finns av höjda
havsnivåer.
Beslutsgång
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Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl.
(M), Charlotta Schenholm (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte
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Sigemalm m.fl. (S).
Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Tobias Johansson
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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