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Yttrande över förslag på Handlingsplan för
klimatanpassning av Stockholms stad
I kommunfullmäktiges budget för år 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i
samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt
Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning.
Stockholms Hamnar har tagit del av förslaget till Handlingsplan för klimatanpassning av
Stockholms stad och lämnar här sina synpunkter.

Stockholms Hamnars synpunkter
Den ökade mängden växthusgaser i atmosfären, främst till följd av mänskliga utsläpp av
koldioxid, är orsak till förändringar/uppvärmning av jordens klimat. Utöver arbete för att
minska de klimatpåverkande utsläppen behöver åtgärder vidtas för att anpassa samhället
till ett förändrat klimat.
Förslaget till handlingsplan för klimatanpassning omfattar aktiviteter för att stärka stadens
förmåga att hantera skyfall och värmeböljor. Aktiviteterna är framåtsyftande och syftar
bland annat till att utveckla och systematisera arbetet, vilket Stockholms Hamnar anser
vara en bra utgångspunkt.
Stockholms Hamnars anläggningar berörs främst av behov av klimatanpassningsåtgärder
till följd av skyfall, i och med att anläggningar och byggnader finns i vattennära läge samt
att mängden hårdgjord yta är stor, vilket kan försvåra avrinning vid kraftiga regn.
Stockholms Hamnar har även ansvar för att reglera Mälarens vattennivå vilket är en
ytterst viktig klimatanpassningsåtgärd. Åtgärder till följd av värmebölja berör enligt
Stockholms Hamnars bedömning verksamheten i mindre utsträckning, och främst i form
av anpassning av byggnader för en bra arbetsmiljö för anställda och hyresgäster.
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Av de insatser för skyfallssäkring som föreslås i handlingsplanen ser Stockholms Hamnar
att nedanstående aktiviteter särskilt kommer att beröra verksamheten och där Stockholms
Hamnar ser positivt på att delta i fortsatt samverkan:
 Aktivitet 2: Kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser för skyfall inom
utpekade riskområden
 Aktivitet 4: Framtagande av åtgärdsplaner
 Aktivitet 5: Fortsätta arbetet med klimatanpassning av det egna
fastighetsbeståndet
 Aktivitet 13: Samordning av skyfallsarbete mellan stadens fastighetsägare
Utgångspunkter i handlingsplanen är att berörda verksamheter prioriterar, implementerar
och budgeterar för planen inom befintlig ram samt att genomförda åtgärder ska vara
kostnadseffektiva till den nytta som uppnås. Stockholms Hamnar ser dessa
ställningstaganden som viktiga och vill även betona behovet av handledning för arbetet,
samt att ansvarsfrågor och finansiering tydligt regleras. Det kan till exempel handla om
fysiska investeringar som behöver utföras inom Stockholms Hamnars arrendeområden
och som kan minska möjligheten att nyttja hamninfrastrukturen för sjöfartens behov.
Detta svar har inte behandlats av Stockholms Hamn AB:s styrelse.
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