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Ett klimatsmart Stockholm 
Stockholm är en av världens vackraste städer med ett unikt läge 
vid vattnet där Mälaren möter Saltsjön. Stockholm har genom 
århundraden kontinuerligt anpassats efter rådande klimat och 
väderförutsättningar. Staden befinner sig nu i en intensiv utveck-
lingsfas samtidigt som effekter av pågående klimatförändringar 
börjar märkas. Staden har höga mål för att möta behoven från 
en kraftigt ökad befolkning samtidigt som stadens kvaliteter ska 
bevaras och utvecklas. Nya bostäder, infrastruktur och service 
omvandlar och kompletterar redan byggda miljöer och skapar 
en tätare stad.  Hur staden utvecklas styrs av framtidsvisionen 
2040 Ett Stockholm för alla där ett klimatsmart Stockholm är ett 
av målen. 

Ett klimatsmart Stockholm innebär att staden ska ha en så liten 
påverkan på klimatet som möjligt samt att klimatförändringar ska 
få så liten påverkan som möjligt på staden.

Hur förändras klimatet i Stockholm?
Hur klimatet i Stockholm utvecklas beror på hur användningen av 
fossila bränslen, och därmed mängden växthusgaser i atmosfären, 
blir i framtiden globalt sett. Målet är att Stockholm ska vara en 
fossilbränslefri stad 2040. 

Årsmedeltemperaturen ökar i Stockholm och forskning visar 
att det framtida klimatet också kommer att präglas av stigande 
medeltemperaturer. Fortsatta utsläppsökningar innebär ett varmare 
klimat i Stockholm än vad Skåne har idag och att växtsäsongen 
förlängs. Det skulle i sin tur kunna innebära mer gynnsamma för-
utsättningar för grönska och odling men även för olika skadedjurs 
fortplantningssäsong. 

Störst temperaturökning förväntas ske vintertid. Det minskar be-
hovet av uppvärmning men kan samtidigt medföra ett ökat behov 
av kylning. Minskade snömängder kan medföra mindre behov 
av snöröjning men istället ett större behov av att hantera ökade 
regnmängder vilket ställer helt nya krav på stadens dagvattenhan-
tering. Förändrade nederbördsmönster förväntas ge upphov till 
ändrade flöden i vattendrag och sjöar. Ökade nederbördsmängder, 
högre vattenstånd och ökad avrinning innebär också att läckage 
från förorenade markområden till sjöar och vattendrag kan öka.

Globala havsnivåförändringar kommer att märkas även i Stock-
holmsområdet. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än 
havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjun-
ker men det förhållandet kommer enligt SMHI att förändras.  Från 
2050 beräknas havsnivåhöjningen att vara större än landhöjningen.



Risken för extrema väderhändelser ökar i närtid. Värmeböljor 
kan inträffa oftare och bli mer långvariga. En varmare atmosfär 
innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation vilket förvän-
tas ge mer nederbörd. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl 
frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Översvämning  
är den mest påtagliga risken för Stockholm och stadens klimatan-
passningsarbete inriktas främst på detta. 

Hur klarar Stockholm 
klimatförändringar?
Ett klimat i förändring kan medföra stora konsekvenser för Stock-
holm och ge upphov till förändrade förutsättningar för stadens 
utveckling. Hur robust staden är för extrema väderhändelser och 
stigande medeltemperaturer beror på hur väl förberedda vi är. 
Klimatförändringarna utgör en komplex utmaning som lämnar få 
oberörda i en tät storstadsmiljö som Stockholm. Extrema väder-
händelser kan ge upphov till stora och ibland oersättliga skador om 
inte staden är flexibel och robust nog. På längre sikt är det sannolikt 
mindre kostsamt att agera förebyggande än att hantera återställ-
ningskostnader i efterhand.

Stockholm har varit förskonat från kraftiga värmeböljor, omfattande 
översvämningar och andra kritiska väderrelaterade händelser. Staden 
måste ändå ta fram scenarier och utifrån dessa göra risk- och sårbar-
hetsanalyser för att identifiera sårbara områden och verksamheter för 
att öka vår förmåga att hantera dem när de kommer. En översväm-
ning kan ge stora skador på bebyggelse, infrastruktur och tekniska 
försörjningssystem och staden behöver öka sin kunskap kring vad 
som kan inträffa, vilka konsekvenserna blir och vad som är prioriterat 
att skydda.

Stockholm är en stad på vatten och det unika och vackra läget är 
samtidigt sårbart i relation till höga vattennivåer i Mälaren. Risken 
för översvämning i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen till 
sjön kan vara högre än den kapacitet som finns att tappa ut vatten. 
Översvämningsriskerna för Mälaren har analyserats noga och kon-
sekvenserna av höga flöden i bedöms vara omfattande.

Skyfall kan ge upphov till lokala översvämningar när stora vatten-
mängder samlas vid låga punkter i terrängen. Problemen förvärras ju 
mer av markytan som är hårdgjord, såsom vägar, parkeringsplatser 
och takytor. I stadsmiljön kan stora vattensamlingar bildas på platser 
där vattnet inte kan rinna undan eller tas omhand av dagvattennätet. 
Stadens dagvattensystem dimensioneras för ett så kallat tioårsregn, 
ett mycket kraftigt regn som är så ovanligt att det bara beräknas 
förekomma vart tionde år. Staden har tagit fram en skyfallsmodelle-
ring som visar möjliga översvämningsrisker vid ett intensivt skyfall 
med 100-års återkomsttid, vilket motsvarar cirka 50 mm regn på en 

Rekordhöga och emellanåt kritiska 
vattennivåer har förekommit i Mäla-
ren och Gamla Stans tunnel- 
banestation har varit några få  
centimeter från att översvämmas. 
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timme. Syftet med skyfallsmodelleringen är att visa var i staden som 
översvämningsrisker kan finnas och fördjupade konsekvensanalyser 
behöver göras.

Skyfallsmodellen och andra översvämningskartor och scenarios är 
värdefulla underlag i det fortsatta arbetet med att identifiera sårbara 
områden och verksamheter och utarbeta lämpliga åtgärder. 

Hur arbetar Stockholm med  
klimatanpassning?
Stockholms stad arbetar med klimatanpassning för att kontinuer-
ligt identifiera risker och ta fram effektiva åtgärder för att minska 
stadens sårbarheter i ett förändrat klimat. Det är en komplex 
utmaning och för att nå framgång har stor vikt lagts vid att etablera 
klimatanpassning som ett eget arbetsområde. Frågan angår de flesta 
av stadens verksamheter utan att någon enskild kan sägas ha hela 
ansvaret. Många kompetenser behöver mötas över ansvarsgränser 
för att belysa konsekvenser för människors hälsa, miljö, egendom 
och samhällets funktionalitet. 

Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för klimatanpass-
ningsarbetet i staden och en expertgrupp som består av representan-
ter från flera förvaltningar och bolag har knutits till samordnings-
uppdraget och stadsledningskontorets klimatenhet. 

Exempelbild ur skyfallsmodellen



Klimatanpassningsarbetet är processinriktat och består av två huvud- 
sakliga steg. Först ska sårbarheterna identifieras och analyseras. 
Därefter följer arbetet med att ta fram åtgärdsförslag. Arbetssättet 
tar sin utgångspunkt i stadens ordinarie arbete med risk- och sårbar-
hetsanalyser som gäller även för andra områden än klimatfrågan. 

Det processinriktade arbetssättet betyder att staden inte tar sikte 
på att ta fram en heltäckande klimatanpassningsplan som omfattar 
samtliga klimatförändringar, dess konsekvenser och lämpliga 
åtgärder. Arbetet sker istället löpande med stöd av ett stort antal av 
stadens styrdokument. 

Viktiga styrdokument  
I stadens budget anges att stadens nämnder och bolagsstyrel-
ser har i uppdrag att beakta ett klimat i förändring med särskilt 
fokus på översvämnings relaterade risker.

•  Stadens miljöprogram 2016-2019 innehåller delmålet 
”Sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring 
ska förebyggas”

•  Stadens dagvattenstrategi innehåller delmålet  
”Robust och klimatanpassad dagvattenhantering”

•  Förslaget till ny översiktsplan bygger på fyra stadsbyggnads-
mål varav ett är ”En klimatsmart och tålig stad”

•  Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering,  
genomförande och förvaltning av stadens parker och natur-
områden belyser hur stadens gröna och blå värden har en 
central roll i klimatanpassning. 

I stadens budget finns särskilda medel avsatta för klimatanpassnings-
åtgärder. Stadens nämnder kan söka pengar för investeringar och få 
kostnadstäckning för att åtgärda identifierade sårbarheter eller utvid-
ga ett planerat projekt med en mångfunktionell klimatanpassnings-
åtgärd.  Ett exempel på ett sådant projekt är en planerad ombyggnad 
av Vårbergs idrottsplats där klimatinvesteringsmedel används för att 
höjdsätta och utveckla idrottsplatsen så att området vid ett 100-års-
regn kan fungera som översvämningsyta för dagvatten.

Ett klimat i förändring ställer staden inför både kända och okända 
utmaningar och vi behöver lära av andra städer för att lyckas och 
utvecklas vidare i arbetet. Staden är medlem i både nationella och 
internationella nätverk för att ta del av andra städers erfarenheter. Vi 
behöver ta del av goda exempel på effektiva klimatanpassningsåt-
gärder, framgångsrika samarbetsformer och hur klimatanpassnings-
arbetet bör organiseras. Stadens insatser jämförs årligen med övriga 
kommuner och Stockholm innehar sedan flera år en topplacering i 
den rankingen. 

Exempel på klimatanpassning 
i Stockholm 
Projekt Nya Slussen är en av Sveriges mest omfattande 
klimatanpassningsåtgärder. 
När Slussen byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens av-
tappningskapacitet och mer än dubbelt så mycket vatten kan tappas ut 
från Mälaren till Saltsjön mot idag. Den nya regleringen ska minska 
risken för översvämningar men också för låga vattenstånd runt hela 
Mälaren samt förhindra saltvatteninträngning. Nya Slussen anpassas 
för att klara den havsnivåhöjning som är sannolik under sin livslängd 
och tryggar utvecklingen i hela regionen.

Den nya regleringen minskar risken för översvämningar i hela Mälar-
dalen. Det betyder att det inte enbart är Stockholm som skyddas utan 
även städer som Västerås, Eskilstuna, Ekerö, Köping och Enköping 
samt världsarven Birka och Drottningholm. Vidare säkras kollektiv- 
trafik, tunnelbana, vägar, järnvägar samt andra samhällsviktiga 
funktioner i form av försörjningssystem för el, avloppsrening och 
fjärrvärme. Nya Slussen innebär också att dricksvattnet, ett livsviktigt 
livsmedel, säkras för cirka två miljoner människor i Mälardalen. 

Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklings-
områden med hög hållbarhetsprofil. Där planeras för 12 000 nya 
bostäder och 35 000 arbetsplatser och klimatanpassningsaspekter utgör 
en bärande del i hållbarhetsstrategierna för området. Visionen om en 
robust stadsdel som hanterar framtidens utmaningar ska nås genom att 
låta naturen i stor utsträckning göra jobbet och ekosystemtjänster har 
en central roll i området. Dagvatten används som resurs och grönstruk- 
turen bidrar till att öka biologisk mångfald och rekreativa värden. 
Grönskan ska användas för att mildra effekterna av kommande kli-
matförändringar. Bebyggelsen och det offentliga rummet utformas 
och höjdsätts så att översvämningar inte orsakar skador på bygg-
nader eller viktiga funktioner. Genomtänkta helhetslösningar ska 
prövas för att forma en robust stadsdel som sedan kan spridas till 
andra projekt både i Stockholm och i övriga världen.

Staden är med i EU kommissi-
onens initiativ Mayors Adapt 
och rapporterar årligen in 
klimatanpassingsarbetet till 
Carbon Disclosure Project. 
Stockholm uppfyller därmed 
kriterierna för att vara en av 
städerna i det globala initiati-
vet Compact of Mayors. 

Nya Slusstorget mellan  
Södermalm och Gamla Stan.  
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