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Geotekniska konsekvenser av klimatförändringar
Statusrapport och kunskapsbehov

1

SAMMANFATTNING

Bakgrund
Den senaste tiden har diskuterats förändringar av det globala klimatet med anledning av
stora naturkatastrofer på flera platser i världen i form av översvämningar, stormar, ras
och skred. Hotet om klimatförändringar är ett av de mest komplexa problem som
mänskligheten måste komma till rätta med. Förändringarna i klimatet är globala, lång
siktiga och sker med en betydande tröghet. Klimatfrågorna har därför hög prioritet så
väl i Sverige som på det internationella planet.
SGI har därför som ansvarigt sektorsorgan inom det geotekniska området tagit initiativ
till att klargöra kunskapsbehovet när det gäller geotekniska konsekvenser till följd av
klimatförändringar. Behovet av en sådan sammanställning har också understrukits i
samtal ~ed departementet, forskningsfinansiärer och forskare.
Syftet har varit att göra en sammanställning av kunskapsläget, kunskapsluckor och be
hov av FoU när det gäller geotekniska konsekvenser av klimatförändringar. Samman
ställningen skall ligga till grund för fortsatta FoU- och informationsbehov, nationellt
och internationellt.

1.1

Klimatförändringar och konsekvenser

Ett antal scenarier om de globala klimatförändringarna har utarbetats och i Sverige har
SMHI inom projektet SWECLIM sammanställt regionala scenarier. På 100 års sikt
medför en global ökning av temperaturen på 2,6° C en ökning i Sverige med ca 4 °C som
årsmedelvärde med en större ökning på vintern än på sommaren. Årstiderna förskjuts
och vi kan få en betydligt kortare vintersäsong. Den hydrologiska cykeln blir mer inten
siv. Nederbörden och vattentillgången bedöms öka i stora delar av landet med 10-20%
som årsmedelvärde med en större andel under hösten. Den ökade medeltemperaturen
ger en ökad avdunstning från mark och vatten varför vissa delar av södra Sverige kan få
vattenunderskott, speciellt under sommaren.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nuvarande klimat och väderförhållanden - och i
än större utsträckning framtida klimatförändringar - kan ge stora effekter för svensk
naturmiljö och samhällets olika delar, särskilt teknisk infrastruktur. Svåra påfrestningar
och skador uppstår vid kraftiga stormar - ofta i komplexa kombinationer t.ex. storm och
högt vattenstånd.
Teknisk infrastruktur (energiförsörjning, vägar, järnvägar etc.) dimensioneras ibland
utan att tillräcklig hänsyn tas till väderhändelser (extrematemperaturer, vindar och ne
derbörd) som inträffar mycket sällan med nuvarande klimat. Genom att analysera långa
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klimatologiska mätserier kan ett underlag erhållas för bedömning av känslighet och sår
barhet i såväl nuvarande som framtida klimat.
Kunskaps behov
De scenarier till klimatförändringar som presenteras ger anledning till frågor hur skadli
ga konsekvenser för miljö, samhälle, näringslivet och den enskilde kan förebyggas eller
mildras. Fokus för mark- och vattenfrågor berör främst ett lokalt eller regionalt per
spektiv.

De aktörer i samhället som berörs av dessa förändringar och som söker lösningar på
tillhörande frågor utgörs av en vid krets av statliga och kommunala myndigheter, in
dustrier, försäkringsbolag och enskilda.
Det finns redan idag kunskap på många håll i samhället som kan tillämpas för att lösa
förväntade problem. Sådan kunskap kan på olika sätt inhämtas från kända källor, t.ex.
myndigheter och forskningsinstitutioner. Men befintlig kunskap behöver i vissa fall
samordnas och syntetiseras för att vara användbar. Här behövs insatser dels för att
koppla samman kunskap som finns i delmängder hos olika aktörer, dels insikt och fanta
si att tillämpa kunskapen i nya tillämpningar.
FoU-behov
Behovet av ny kunskap för att förebygga och mildra skadliga konsekvenser av klimat
förändringar genereras utifrån olika utgångspunkter och problemägare. Ur ett såväl glo
balt som·nationellt perspektiv uppkommer klimatorienterade frågeställningar där
geotekniska frågor är en del i ett stöne sammanhang. Här finns frågor som kan besvaras
genom successiv anpassning till långsiktiga förändringar av klimatet och vidareutveck
ling av dagens kunskaper. Men det är också viktigt att identifiera de frågor som är mer
genomgripande och som utgår från helt andra scenarier som kan uppstå vid klimatför
ändringar. Exempel på sådana frågor är hur naturolyckor kan förebyggas, hur urbana
områden skall anpassas, hur föroreningar i mark påverkas och hur transportsystemets
sårbarhet kan minskas.

Huvuddelen av klimatfrågorna med koppling till mark och vatten har betydelse för of
fentliga verksamheter som myndigheter, kommuner, länsstyrelser, räddningstjänst etc.
men även för kraftföretag, näringslivet och försäkringbranschen. En utvidgad dialog och
samarbete mellan olika discipliner är nödvändig för att få en samlad bild och effektivt
angreppssätt för olika sarnhällssektorer. Detta gör att slutanvändarna måste medverka i
att klargöra problemställningar och bidra till lösningen. I ett förslag till forskningspro
gram för MISTRA har identifierats ett område med fokus på lokal anpassning, där
kommuner och medborgarna är nyckelaktörer.
Utöver detta finns problemställningar i samhället som utgår från specifika verksamheter
och där klimatförändringarna kan accentuera "normala" och löpande frågor och i vissa
fall ge andra förutsättningar än tidigare, dvs. problemorienterade frågor. Här ingår
frågor om naturolyckor, miljöpåverkan, teknisk försörjning, byggnader och anläggning
ar samt samhällsplanering.
Förankring och samverkan
FoU-behoven behandlar relativt övergripande områden och berör många andra teknik
och kunskapsområden som förutsätter ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Väsentligt är
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därför att förankra ideer och förslag hos finansiärer och samverkanspartners. En nära
samverkan med andra teknikområden och kompetenser är viktig vid planering och ge
nomförande av FoU-projekt. Samverkansprojekt bör genomföras tvärfackligt och till
sammans med slutanvändarna.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Den senaste tiden har diskuterats förändringar av det globala klimatet med anledning av
stora naturkatastrofer på flera platser i världen i form av översvämningar, stormar, ras
och skred. Hotet om klimatförändringar är ett av de mest komplexa problem som
mänskligheten måste komma till rätta med. Förändringarna i klimatet är globala, lång
siktiga och sker med en betydande tröghet. Klimatfrågorna har därför hög prioritet såväl
i Sverige som på det internationella planet och flera överenskommelser har slutits, bl.a.
inom FN:s ram. En väsentlig fråga är utsläppen av växthusgaser och vid en konferens i
Kyoto 1997 träffades en överenskommelse om ett protokoll enligt vilket i-länderna skall
minska sina utsläpp av växthusgaser. Det finns också andra uppfattningar om anled
ningen till klimatförändringar som är oberoende av mänskliga aktiviteter.
Ett antal scenarier för global klimatförändring har utarbetats och i Sverige har SMHI
inom projektet SWECLIM sammanställt regionala scenarier, jfr avsnitt 3. Ett faktum är
att Sverige under de senaste åren haft onormalt stora nederbördsmängder som medfört
omfattande problem med bl.a. översvämningar, ras och skred. Detta har visat att sam
hället behöver se över reglerna för den fysiska planeringen, dimensioneringskrav för
vägar, järnvägar och broar samt att metoder utvecklas för att bedöma riskerna för skad
liga konsekvenser av klimatberoende effekter.
Klimatfrågorna betonas tydligt i den svenska miljöpolitiken och i de 15 s.k. miljökvali
tetsmålen återfinns "Begränsad klimatpåverkan" som ett sådan mål. I betänkandet från
den parlamentariskt sammansatta Klimatkommitten, "Förslag till Svensk klimatstrategi"
(SOU 2000:23), görs en beskrivning av hur Sverige bör agera med anledning av de glo
bala klimatfrågorna. Här belyses också översiktligt konsekvenser för bl.a. mark- och
vattenområdet. Kommitten föreslår också att "myndigheterna ges i uppdrag att identifie
ra risker som klimatförändringar ger upphov till inom sina respektive arbetsområden,
samt att de på sikt föreslår förebyggande åtgärder."
SGI har därför som ansvarigt sektorsorgan inom det geotekniska området tagit initiativ
till att klargöra kunskapsbehovet när det gäller geotekniska konsekvenser till följd av
klimatförändringar. Behovet av en sådan sammanställning har också understrukits i
samtal med departementet, forskningsfinansiärer och forskare.
Syftet med detta projekt har varit att göra en sammanställning av
kunskapsläget
kunskapsluckor
behov av FoU
när det gäller geotekniska konsekvenser av klimatförändringar.
Sammanställningen skall ligga till grund för prioritering av fortsatta FoU- och informa
tionsbehov, nationellt och internationellt.
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR - SCENARIER

De globala och nationella klimatförändringarna studeras i internationella forskargrup
per, där SMHI studerar förändringar i Sverige. En global uppvärmning har observerats
under 1900-talet. En av förklaringarna till utvecklingen under de senaste 30 åren är ut
släpp av växthusgaser. Effekterna har också kunna ses i förändringar av t.ex. glaciärer
nas mäktighet och havsisens utbredning.
Såväl temperatur som nederbörd har ökat i Sverige under de senaste 140 åren men mer i
detalj har det dock förekommit både upp- och nedgångar. När det gäller temperaturen är
uppgången tydligast under våren. För nederbörden inverkar alla årstider utom somma
ren, som inte visar någon klar trend. När det gäller extrema väderhändelser (köld, hetta,
stor dygnsnederbörd, stormar) kan man möjligen se en tendens till ökat antal värmere
kord och fåne köldrekord under de senaste decennierna, medan det i övrigt är svårt att
se några varaktiga förändringar.

Figur 1. Beräknad ökning av medeltemperatur från idag fram till år 2100 enligt SWECLJM·s scenarier.
Till vänster visas resultatet för vintersäsongen (4, 7° ökningfor hela landet), i mitten för sommarsäsongen
(2,8) och till höger för hela året (3,8), (SWECLJM augusti 2000).

Klimatförändringar pågår och kommer att fortsätta i Sverige och påverkar såväl tempe
ratur som nederbörd. SWECLIM:s klimatscenarier, som är relevanta på 50 till 100 års
sikt, indikerar att det nordiska klimatet har en stön-e känslighet än det genomsnittliga
globala klimatet. En global ökning av temperaturen på 2,6°C bedöms ge en ökning i
Sverige med ca 4 °C som årsmedelvärde med en stön-e ökning på vintern än på somma
ren. Årstiderna förskjuts och vi kan få en betydligt kortare vintersäsong. Östersjöns yt
vattentemperatur bedöms öka med 2-3°C.
Extremvärden för temperaturer påverkas också. Extremt höga temperaturer höjs lika
mycket som medeltemperaturen under sommaren. Extremt låga temperaturer höjs be
tydligt mer än medeltemperaturen under vintern.
Den hydrologiska cykeln blir mer intensiv. Nederbördens och vattentillgångens årsme
delvärden bedöms öka med 10-20% i stora delar av landet med en stön-e andel under
hösten. Den ökade medeltemperaturen ger en ökad avdunstning från mark och vatten
och vissa delar av södra Sverige kan få vattenunderskott, speciellt under sommaren.
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Figur 2. Nederbördens förändringar enligt SWECLIM·s scenarier för år 2100. Den vänstra bilden visar
ökningen av nederbörden med relativ ökning upp till 30 %. Den högra bilden visar den relativa ändring
en där hänsyn tagits också till avdunstningen (SWECLIM augusti 2000).

En viss ökning av medelvinden kan förväntas, särskilt över stora insjöar och över vissa
havsområden. Nuvarande modellberäkningar kan inte ge grund för en bedömning av
förändrad stormfrekvens.
En annan viktig aspekt är att redan nuvarande klimatförhållanden motiverar insatser för
att undvika skadliga konsekvenser inom flera områden. Detta ställer krav på kunskap
för att på kort sikt kunna vidta åtgärder mot skadliga konsekvenser av extrema väder
förhållanden.
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KONSEKVENSER AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Med utgångspunkt från SWECLIM:s scenarier kommer ett antal konsekvenser inom
olika samhällssektorer att uppstå. Den parlamentariskt sammansatta Klimatkommitten
har i sitt betänkande "Förslag till Svensk klimatstrategi" (SOU 2000:23) beskrivit ef
fekterna av ett förändrat klimat i Sverige. Institutet bedömer sammanfattningsvis att
följande konsekvenser kan förväntas i ett 50-100-årsperspektiv om klimatscenarierna
blir verklighet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Samhällsplaneringen förändras, bland annat på grund av ökad nederbörd som ger
nya förutsättningar för befintlig och tillkommande bebyggelse och infrastruktur
Kommunikationerna förändras, eftersom temperatur och nederbörd förändras
Färre tjälskador och mindre snömängder minskar kostnader för väghållning
Problem i tekniska system fört.ex. vatten och avlopp på grund av ökad nederbörd
och ökad avrinning
Ökad risk för ras, skred och översvämningar som påverkar bebyggelse och in
frastruktur samt sekundära effekter till följd av sådana naturolyckor
Höga vattenflöden medför risk för erosion, bortspolning och underminering av broar, stödkonstruktioner och bankar, behov av större trummor under bankfyllnader etc.
Färskvattentillgången förändras, liksom vattnets kvalitet
Miljön förändras, eftersom det i större delen av landet blir varmare och fuktigare
Energi/uppvärrnningsbehovet minskar, eftersom klimatet blir varmare
Tillgcfmgen till vattenkraft ökar eftersom nederbörden ökar
Kraftigare sommar- och höstflöden i vattendrag kan förväntas i norra Sverige men
flödena blir jämnare och extrema flöden uppkommer i mindre omfattning
Avbrott i elförsörjningen vid extrema vädersituationer
Räddningstjänstens uppgifter förändras eftersom extrema väderförhållanden blir
vanligare
Turismen förändras bl.a. till följd av att det snöar mindre i mellersta Sverige
Påverkan på ekosystemen medför ändrade växtbetingelser, t.ex. snabbare tillväxt av
skog och längre växtperioder inom jordbruket, eftersom det blir varmare
och halten av koldioxid ökar. Samtidigt kan extrema vädersituationer ge stora ska
dor på skog och grödor
Ökade hälsorisker vid varmare klimat, t.ex. insekts burna sjukdomar, livsmedels- och
vattenföroreningar
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Figur 3. Stora vattenflöden kan medföra bortspolning av jord och underminera broar, vägar och järnvä
gar.

När det gäller konsekvenser av klimatförändringar begränsas denna studie till de primä
ra effekterna, dvs. det som händer i ett lokalt eller regionalt perspektiv. Sekundä
ra/tertiära effekter som kan uppkomma, t.ex. flyktingströmmar till vårt land till följd av
torka eller översvämningar etc. behandlas inte.
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UNDERLAG OCH UTREDNINGAR

Institutet har som underlag för denna rapport inventerat några utredningar och rapporter
med kopplingar till klimatfrågorna. En kort presentation görs nedan och för mer infor
mation hänvisas till den fullständiga dokumentationen enligt litteraturlista.

5.1

Planeringsunderlag för MISTRA

MISTRA har uppdragit åt en planeringsgrupp att identifiera och prioritera strategiska
inriktningar för forskningen inom området "Förändrat klimat". Planeringsgruppen har
presenterat sitt förslag i rapporten "Galet väder" (Planeringsgruppen för MISTRA:s
klimatforskning, 2001).
På uppdrag av denna planeringsgrupp har SGI inventerat behovet av forskning kring
åtgärder som kan förebygga och mildra skadliga konsekvenser av klimatförändringar
inom området mark och vatten (Rydell et. al., 2001). Slutsatserna och förslagen i utred
ningen baseras huvudsakligen på resultatet från en workshop som anordnades kring
dessa frågor. Rapporten redovisar behoven av FoU inom området mark och vatten med
utgångspunkt från aktuella problemställningar, strategiska utgångspunkter och kun
skapsbehovet i samhället. Utredningens resultat sammanfattas i avsnitt 8.1.

5.2

Workshop: Naturvårdsverket och Sårbarhets- och säkerhetsutredningen

Som ett led i sammanställningen av Sveriges tredje nationalrapport till klimatkonven
tionen (NC3), som samordnas av Naturvårdsverket, anordnades en workshop i mars
2001 om effekter och sårbarheter av klimatförändringar i Sverige. Workshopen ordna
des gemensamt av Naturvårdsverket och Sårbarhets- och säkerhetsutredningen.
Syftet med workshopen var att
Sammanställa kunskapsläget för Sveriges känslighet för klimat och klimatföränd
rmgar;
- Värdera hur sårbar miljön och samhällets sektorer är för klimatförändringar;
- Belysa och diskutera hur anpassning sker idag och kan ske i framtiden;
- Identifiera FoU-behov för att förbättra sårbarhetsanalyserna.
Innehållsförteckningen i den rapport som publicerats återfinns i Bilaga 2, där program
mets inriktning också framgår (Zuber, Pettersson, 2001).

5.3

ACACIA-projektet

Inom Environment Programme i EU:s femte ramprogram har genomförts en studie om
konsekvenser av klimatförändringar inom Europa (Parry, 2000). AKACIA-projektet
(Assessment of Potential Effects and Adaptions for Climat Change in Europe) har om
fattat en sammanställning av tillgängligt forsknings- och utredningsmaterial inom om
rådet och gjort en bedömning av konsekvenser och behov av åtgärder. Även behovet av
kompletterande FoU har redovisats.
Rapporten behandlar 12 delområden (Water resources, Soil and land resources, Agri
culture, Insurance, Tourism and recreation, Coastal zones, Ecosystems, Forestry, Fishe-
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ries, Transport and energy, Health and mountain regions). För vardera av dessa områden
beskrivs bl.a. klimatpåverkan nu och i framtiden, de mest sårbara regionerna, anpass
ningsåtgärder och förslag till policy.
De för svenskt vidkommande mest intressanta områdena för geotekniken finns inom
Coastal zones (erosion och översvämning), Mountain regions (ras och skred), Transport
and energy (stabilitet, sättningar, bärighet) och i viss mån Soil and land resources (ero
sion).

5.4

CALAR-projektet

Inom projektet Concerted Action on Forecasting, Prevention and Reduction ofLandsli
de and Avalanche Risks (CALAR) sammanställdes europeisk kunskap om riskvärdering
och varningssystem för jordskred och laviner. Avsikten var att föra ut denna kunskap till
tekniker samt olika användare inom stat och kommun, försäkringsbolag och rädd
ningstj änst. Projektet ingick i EU:s ramprogram om miljö och klimat.
I projektet har redovisats "State of Practice" om ras, skred och laviner inom olika euro
peiska regioner samt behov av fo1isatt forskning och utveckling (Concerted Action on
Forecasting, Prevention and Reduction ofLandslide and Avalanche Risks, CALAR,
2000).

5.5

Klimatförändringar och den byggda miljön

En studie om klimatförändringars påverkan på byggnader har genomförts inom BRE
Centre for Environmental Engineering (Graves & Phillipson, 2000). I utredningen görs
en genomgång av hur olika delar och funktioner påverkas av klimatförändringar både i
befintlig och ny bebyggelse. Rapporten ger också förslag till hur olika aktörer bör agera
t.ex. förändringar av regelverk. En metod föreslås för värdering av klimatpåverkan samt
rekommendationer för insatser ur klimatperspektiv för olika skeden från planering till
underhåll.

13 (32)

SGI
6

2001-08-09

1-0012-0832

RISK OCH SÅRBARHET

För att beskriva effekterna av klimatförändringar används begreppen sårbarhet (vulne
rability) och risk. I Plan- och bygglagen anges att i översiktsplaner skall riskfaktorer
somt.ex. ras och skred, översvämningar och miljökonsekvenser beskrivas. I det fort
satta arbetet finns behov av att klargöra begreppen och att definiera parametrar för dessa
uttryck.
Risk enligt Varnes
Varnes (1984) har i en UNESCO-studie använt följande definitioner för dessa begrepp
främst inom geoteknikområdet.
Natura! hazard (H)
means the probability of occurrence within a specified period oftime and within a given
area of a potentially damaging phenomenon
Vulnerability (V)
means the degree of loss to a given element or set of elements at risk resulting from the
occurrence of a natural phenomenon of a given magnitude. It is expressed on a scale
from O(no damage) to 1 (total loss).
Specific risk (R5)
means the expected degree of loss due to a paiiicular natural phenomenon. It may be
expressed by the product of H times V.
Element at risk (E)
means the population, properties, economic activities, including public services, etc., at
risk in a given area.
Total risk (Rt)
means the expected number oflives lost, persons injured, damage to property, or dis
ruption of economic activity due to a particular natural phenomenon, and is therefore
the product of specific risk (Rs) and elements at risk (E). Thus Rt = (E) (Rs) = (E) · (H) ·
(V).

Sårbarhet enligt IPPC
Den internationella expertpanelen om klimatfrågor, Intergovemmental Panel on Climate
Change (IPPC), har definierat begreppet sårbarhet på följande sätt:
"Vulnerability is defined as the extent to which a natural or social system is susceptible
to sustaining damage from climate change. Vulnerability is a function of sensitivity of a
system to change in climate1 and the ability to adapt the system to changes in climate2"
(Watson et al, 1998).
1

The degree to which a system will respond to a given change in climate, including
both beneficial and harmful effects.
2

The degree to which adjustments in practices, processes, or structures can moderate or
offset the potential for damage or take advantage of opportunities created, due toa gi
ven change in climate.
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I stora drag innebär detta att känslighet för klimatförändringar definieras som ett sys
tems (socioekonomiskt eller ekologiskt) respons på klimatförändringen och sårbarhet
som den bestående skadan som uppstår av en klimatförändring.
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KUNSKAPS BEHOV

De scenarier till klimatförändringar som presenteras ger anledning till frågor hur skadli
ga konsekvenser för miljö, samhälle, näringslivet och den enskilde kan förebyggas eller
mildras. Fokus för mark- och vattenfrågor berör främst ett lokalt eller regionalt per
spektiv. Vidare förutsätts en samhällsutveckling som kännetecknas av en övergång till
energisystem med minskad användning av fossila bränslen, en anpassning på kort och
lång sikt till ett förändrat klimat samt att människors livsstil och beteende till följd av
detta kommer att förändras.
Klimatförändringar kommer att påverka alla samhällssektorer i varierande grad. Insti
tutets utredning gör inte anspråk att belysa behoven av kunskap och forskning inom alla
dessa utan förutsätter att andra forskningsområden identifierar sina behov. Institutet har
inte värderat sannolikheten för att SWECLIM:s scenarier kommer att inträffa utan haft
dessa som utgångspunkt för att belysa vilka åtgärder som kan behöva vidtas om scenari
erna blir verklighet.
De aktörer i samhället som berörs av dessa förändringar och som söker lösningar på
tillhörande frågor utgörs av en vid krets av statliga och kommunala myndigheter, in
dustrier, försäkringsbolag och enskilda.
Det finns redan idag kunskap på många håll i samhället som kan tillämpas för att lösa
förväntade problem, d.v.s. kunskap som på olika sätt kan inhämtas från kända källor,
t.ex. myndigheter och forskningsinstitutioner. Emellertid behöver befintlig kunskap i
vissa fall samordnas och syntetiseras för att vara användbar. Här behövs insatser dels för
att koppla samman kunskap som finns i delmängder hos olika aktörer, dels insikt och
fantasi att tillämpa kunskapen i nya tillämpningar.

Figur 4. Stora nederbördsmängder under de senaste åren har medfört att byggnader och anläggningar
fått omfattande skador.
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En annan viktig aspekt är att redan nuvarande klimatförhållanden motiverar insatser
inom flera av de identifierade problemområdena nedan. Detta medför att förmedling av
dagens kunskap är väsentlig för att på kort sikt kunna vidta åtgärder mot skadliga kon
sekvenser av extrema väderförhållanden. Konsekvenserna av klimatförändringar bör
beaktas bl.a. i översikts- och detaljplanering liksom vid planering av energiförsörjning,
vägar och järnvägar. Kommuner och länsstyrelser är här viktiga aktörer.
För befintlig bebyggelse och befintliga anläggningar bör riskerna vid extrema väderför
hållanden i dagsläget bedömas och eventuella åtgärder vidtas för att förhindra skador.

Extrema
väderförhållanden
Åtgärda
Befintlig bebyggelse och infrastruktur
Ny bebyggelse och Anpassa
infrastruktur

Långsiktiga
klimatförändringar
Åtgärda

Kostnader

Metod

Stora

Värdering av
risker

Anpassa

Låga

Förutsättningar för
viss markanvändning

Tabell 1. Insatsernas karaktär och omfattning är olika för ny respektive befintlig bebyggelse.
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FOU-BEHOV

Behovet av ny kunskap för att förebygga och mildra skadliga konsekvenser av klimat
förändringar genereras utifrån olika utgångspunkter och "problemägare". Ur ett globalt
och nationellt perspektiv uppkommer klimatorienterade frågeställningar, där geotek
niska frågor är en del i ett större sammanhang. Här finns frågor som berör problem som
kan lösas genom successiv anpassning till långsiktiga förändringar av klimatet och/eller
vidareutveckling av dagens kunskaper. Men det är också viktigt att identifiera de frågor
som är mer genomgripande och som utgår från helt andra scenarier som kan uppstå vid
klimatförändringar. Klimatorienterade frågeställningar redovisas under avsnitt 8.1.
Huvuddelen av klimatfrågorna med koppling till mark och vatten har betydelse för of
fentliga verksamheter som myndigheter, kommuner, länsstyrelser, räddningstjänsten
etc. men även för kraftföretag, näringslivet och försäkringbranschen. En utvidgad dialog
och samarbete mellan olika discipliner är nödvändigt för att få en samlad bild och ef
fektivt angreppssätt för olika samhällssektorer. Detta gör att slutanvändarna måste med
verka i att klargöra problemställningar och bidra till lösningen. I förslaget till
MISTRA:s forskningsprogram "Galet väder" har därför identifierats ett område med
fokus på lokal anpassning vilket redovisas i avsnitt 8.2.

Policy Forum
Plattform för dialog

Regeringarnas
arena:
Internationella
po/icyprocesser

Företagens arena:
Koldioxidsnåla
energisystem

-----------

Kommunernas och
medborgarnas are
na:
Lokal anpassning

Figur 5. Struktur för FoU-programmet "Förändrat klimat". (Planeringsgruppen för MISTRA:s miljö
forskning, 2001)

Utöver detta finns problemställningar i samhället som utgår från specifika verksamheter
och där klimatförändringarna kan accentuera "normala" och löpande frågor och i vissa
fall ge andra förutsättningar än tidigare, problemorienterade frågor. Detta beskrivs
under avsnitt 8.3.
FoU-behoven nedan beskrivs utifrån indelningen ovan.
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Klimatorienterade frågor

Vid den workshop som anordnades i MISTRA-utredningen prioriterades sex områden
där det finns behov av ny kunskap. För respektive område redovisades problemställ
ning, för vilka kategorier problemen är relevanta samt viktiga kunskaps- och FoU
behov. Följande områden identifierades:
• Hur påverkas relationen människa/samhälle av en klimatförändring?
• Hur förebygga naturolyckor till följd av kort- och långsiktiga klimatförändringar?
• Hur skydda urbana områden från konsekvenserna av extrema vädersituationer?
• Hur skydda strandnära områden mot översvämningar och erosion?
• Vilka risker innebär klimatförändringen för spridningen av föroreningar i mark?
• Hur minska transportsystemens sårbarhet?
FoU-behoven nedan är hämtade från SGI:s utredning för MISTRA:s arbetsgrupp för
klimatforskning (Rydell et.al., 2001).

8.1.1 Hur påverkas relationen människa/samhälle av en klimatförändring?
Det finns en tydlig koppling mellan klimat - individ - samhälle. Detta kan t.ex. illustre
ras av sambandet mellan de senaste årens höga nederbörd - god vattentillgång - billig
el - ökad konvertering till elvärme - elbrist. Klimatet styr också en lång rad beteenden
allt från fritidsaktiviteter och turism till rättssäkerhet och skydd av egendom.
Förändrat klimat leder till ett antal frågor t.ex. kommer konsumtionsmönster att föränd
ras? kommer bosättningsmönster att förändras? förändras resor och transpo1ier? för
skjuts värden på fastigheter och egendom?
Dialogen mellan politiker, myndigheter, organisationer och individer är avgörande för
att påverka beteendemönster och vinna acceptans för olika samhällsåtgärder. Informa
tion, kunskap och delaktighet är nyckelfaktorer. Problemområdet är mycket komplext
och frågorna kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Ökad kunskap behövs bl.a. kring
följande frågor:
•
•
•
•
•
•

Strategier för opinionsbildning
Interaktion mellan olika samhällsgrupper och tekniska system (sociotekniska analyser)
Lokalisering och mobilitet av boendet
Näringsliv och arbetsmarknad
Folkhälsa
Normer för kostnadsfördelning mellan olika grupper och samhällsorgan

8.1.2 Hur förebygga naturolyckor till följd av kort- och långsiktiga klimatförändringar?
Under det senaste decenniet har det förekommit stora nederbördsmängder som orsakat
naturolyckor i form av ras, skred, översvämningar, erosion och dammras. Målet bör
vara att ta fram kunskap för att kunna förutse, förebygga och minska risker genom en
bättre förståelse av processer och mekanismer till följd av kort- och långsiktiga klimat
förändringar som orsakar naturliga och tekniska olyckor.
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Figur 6. Ras vid Krokforsen, sommaren 2000.

Avgörande frågor är bl.a. ökad vattenavrinning med risk för översvämning, förändrade
mark- och grundvattenförhållanden som påverkar risken för ras och skred samt minskad
säkerhet i dammar. Eftersom det samhällsekonomiskt inte är rimligt att bygga bort alla
potentieila risker finns ett sto1i behov av system för kontroll och övervakning inom om
råden där riskerna kan öka.
Riktlinjer för dimensionering av dagens anläggningar utgår från empiri. Eftersom såväl
byggnader som infrastruktur har lång användningstid måste hänsyn tas till kommande
klimatförändringar. De senaste åren har även gett anledning att ifrågasätta om dagens
dimensioneringsprinciper möter kraven vid de extrema vädersituationer som uppkom
mer redan idag. Det finns behov av att ta fram ny kunskap om hur samhället skall hante
ra t ex extrema nederbörder och att kunna vidta åtgärder baserade på beslutsunderlag i
form av prognoser, bedömningar och riskvärdering.
En ökad kunskap erfordras för att ta fram bättre beslutssystem och verktyg för att bedöma
risker och vidta erforderlig åtgärder för att förebygga och minska effekter av naturolyckor
genom exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Simulering av tänkbara förlopp och dess konsekvenser
Modeller för koppling mellan nederbörd och mark/grundvattenförhållanden
Metoder för bedömning av risker inklusive gränsvärden för olika kritiska parametrar
System för övervakning, tidig varning och kommunikation
"Extremvädersdimensionering", metoder för hur extremvärden i naturliga processer
skall bedömas samordnat
Konsekvenser av förändrad markanvändning, t.ex. skogsavverkning
Modeller för "styrning" av ytvatten i avrinningsområden
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8.1.3 Hur skydda urbana områden från konsekvenserna av extrema vädersituationer?
Extrema vädersituationer orsakar årligen stora problem och kostnader för städer och
andra bebyggda områden. Det kan handla om höga vattenflöden, sträng kyla, stormar,
snöoväder etc. Redan dagens klimat motiverar således förmedling av kunskap liksom
forskningsinsatser inom området och detta accentueras ytterligare av att SWECLIM:s
klimatscenarierna antyder mer frekvent extrema vädersituationer, framförallt gällande
nederbörd/avrinning och temperatur. Skador som kan uppkomma ärt ex översvämning,
jordskred, störningar och skador på VA-system, trafikstörningar samt skador på bygg
nader och anläggningar.
Frågan måste angripas tvärvetenskapligt med flera discipliner representerande t.ex.
stadsbyggnad/samhällsplanering, VA-teknik, geoteknik, energisystem, miljö i mark och
vatten. FoU-arbetet bör genomföras i samverkan med myndigheter och organisationer,
såsom kommuner/regioner, länsstyrelser, statliga sektorsmyndigheter. Aktuella frågor
som kräver ny kunskap är bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerhet för elkraftstillförsel
Markanvändning och reglering i översiktsplaner och detaljplaner
Riskanalys/robusthetsanalys av integrerade tekniska försörjningssystem
Förändrad energiförbrukning
Förändrade förutsättningar för fritidssektorn genom ändrade urbana utemiljöer
Förändringar av byggnormer och dimensioneringsgrunder
Extremvädersanalys av lokalklimatologiska förutsättningar för stadsmiljön
Starka vindars påverkan på byggnader och infrastruktur

8.1.4 Hur skydda strandnära områden mot översvämningar och erosion?
I scenarier för klimatförändringar för det kommande seklet ingår förhöjd havsyta och
kraftigare vindar. Detta innebär förändrade förutsättningar för kustområden men även
för områden belägna i anslutning till vattendrag som mynnar i havet. Inom vissa områ
den kommer erosion av stränder att öka och låglänta områden att överdämmas. Detta
skulle innebära allvarliga hot mot människors liv och hälsa, befintliga byggnader och
anläggningar såsom hamnar, VA-system och annan infrastruktur samt förlust av pro
duktiv mark genom attjordmaterial transporteras ut i vattendragen. Inträngning av salt
vatten kan få stora återverkningar inom områden med känslig flora och fauna men även
för vattenförsörjningen. Det är därför en angelägen uppgift att åstadkomma ett tillförlit
ligt, ekonomiskt och miljöanpassat skydd mot översvämningar och erosion.
Problemområdet berör många kompetenser och en tvärvetenskaplig ansats bör känne
teckna FoU-arbetet. Kunskapsbehov finns kring ett stort antal frågeställningar:
•
•
•
•
•
•

Modeller för förlopp/processer vid översvämning respektive erosion
Riskbedömning, omfattande sannolikhets- och och konsekvensanalyser av händelser
Skydd mot översvämning och erosion
System för övervakning
Underlag för och metodik vid fysisk planering
Lokalisering av kustnära infrastruktur
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8.1.5 Vilka risker innebär klimatförändringen för spridningen av föroreningar i mark?
Naturvårdsverket uppskattar att det finns ca 22 000 förorenade områden i Sverige och
inom hela Europa antas det finnas 750 000 förorenade platser. Årligen läggs stora sum
mor ned på marksanering och åtgärdsbehov väntas finnas för mycket lång tid framöver.
I miljömålet "Giftfri miljö" är detta en väsentlig aspekt. Ett förändrat klimat innebär att
nederbörd och infiltration ökar inom stora delar av Sverige samtidigt som variationen i
markvattenhalt och grundvattennivå kan öka. Hela marksystemet påverkas av förändra
de fuktighets- och temperaturförhållanden något som i sin tur påverkar såväl tillgäng
ligheten som mobiliteten hos olika markföroreningar. De föroreningar som idag är mer
eller mindre inkapslade kan förvandlas till miljöhot. Processer och mekanismer vid oli
ka intensitet och varaktighet hos nederbörden behöver klarläggas med avseende på ut
läckage och utlakning av föroreningar.
Området kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt med bl.a. hydrogeologi, hydrologi,
kemi, mineralogi och mikrobiologi. Till detta bör också ske en koppling till tätortsmiljö
och byggande. Områden där ny kunskap behövs är t ex:
•
•
•
•

Utlakning från förorenad jord till följd av ökad infiltration och/eller temperatur
Säkring av yt- och grundvattentäkter samt andra viktiga vattemesurser
Nedbrytning av organiska markföroreningar
Biogeokemiska processer i mark, vittring och omsättning av föroreningar och naturliga ämnen

8.1.6 Hur minska transportsystemets sårbarhet?
Transportsystemets sårbarhet aktualiseras årligen i samband med snöoväder och under
de senaste åren har omfattande nederbörd medfört stora driftstörningar för både tåg- och
vägtrafik. I perspektivet med ökad nederbörd och därtill förhöjda grund- och ytvattenni
våer inom stora delar av landet finns anledning att klargöra konsekvenserna för såväl
befintlig infrastruktur som kraven på nya anläggningar. Eftersom byggnader och in
frastruktur har lång livslängd måste hänsyn tas till de förhållanden som kan förväntas i
ett 50-100-årsperspektiv.
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Figur 7. Omfattande nederbörd medförde bortspolning av delar av väg 90 vid Väja sommaren 2000.

Konsekvenser behöver belysas för både huvudstråk och sekundära transportleder. Ex
empelvis har skogsvägnätets framkomlighet avgörande betydelse för skogsindustrin,
transporter för sjukvård och livsmedel behöver säkerställas osv.
Aktuella frågor där ny kunskap behövs är:
•
•
•
•
•

8.2

Samhällsekonomiska konsekvenser
Beslut under osäkerhet, konsekvensanalyser och riskbedömning
Underlag för lokalisering och dimensionering av infrastrukturanläggningar
Metodik för bedömning av befintliga anläggningars status och funktion i längre per
spektiv
Kort/långsiktiga strategier för investering/underhåll (LCC)

Lokal anpassning

I SGI:s utredning till MISTRA:s arbetsgrupp föreslogs att FoU-projekt skulle genomfö
ras i nära samverkan med slutanvändarna. Samtliga problemområden som prioriterades
berör flera samhällssektorer och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Resultaten
behöver också omsättas på bred front i praktiken genom information samt förmedling av
ny och befintlig kunskap.
Institutet föreslog att FoU-insatser genomförs med utgångspunkt från ett eller flera geo
grafiska områden som nyligen drabbats av extrema vädersituationer, t.ex. Arvikaområ
det eller södra Norrland. En studie/inventering av händelser, aktuella frågeställningar,
skadeinventering och kostnader bör utföras inledningsvis. Därefter kan nyttan värderas
av att hat.ex. tidiga prognoser eller konsekvensbeskrivningar, vamingssystem och in
formationssystem etablerade. Skulle åtgärder för att förhindra skador, räddningsarbete
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m.m. utförts på annat sätt och till lägre kostnader om de verkliga vädersituationerna
kunnat förutses? Med utgångspunkt från detta kan utarbetas mer generella riktlinjer,
hjälpmedel och beslutsmodeller.
I en sådan studie bör engageras såväl forskare som avnämare, exempelvis representanter
för kommuners olika förvaltningar, länsstyrelser och fastighetsägare. En nära samver
kan kan därmed erhållas under hela genomförandet och kunskaper och erfarenheter kan
naturligt implementeras i samhället.
I det förslag som Planeringsgruppen för MISTRA:s klimatforskning utarbetat föreslås
forskningsområdet "Lokal anpassning". I utredningen anges följande:

"Med kommunen och medborgarna som motor: Hur kan vi genomföra
en anpassning till koldioxidsnåla energistrukturer och ett förändrat kli
mat?
När de nya lösningarna ska genomföras i praktiken blir förändringarna tyd
ligast i den lokala skalan. Hur behöver vi anpassa vårt samhällsbygge för att
bäst möta de nya förutsättningarna genom koldioxidsnåla energistrukturer?
Hur uppnår vi rationella beslut kring detta? Vilka verktyg behövs?
Hur behöver vi samtidigt möta en framtid med allt ovanligare vädersituatio
ner, översvämningar och höjd havsnivå? Vad betyder detta för fysisk plane
ring, markplanering, infrastruktursatsningar mm?
Vad innebär förändringarna för oss vanliga medborgare? I vilken utsträck
ning är vi beredda till uppoffringar/förändringar för att säkra vardagen för
kommande generationer? I vilken takt kan vi acceptera förändringar som in
nebär större eller mindre ingrepp i våra vardagsförutsättningar? Hur kan vi
bidra till positiva dragkrafter och acceptans för förändringar?
Vi bedömer att studier i ett eller flera geografiska områden skulle kunna ge
de mest konkreta resultaten och tydliggöra den svåra kopplingen mellan top
down och bottom-up processer. Vi bör vidare försöka koppla till något av de
internationella nätverken mellan proaktiva kommuner på området."
Utredningen föreslår bl.a. att forskningen inriktas på stöttning av kommunala beslut och
att området inkluderar anpassning till förändrade klimatbetingelser med sikte på sådana
åtgärder där ett tidigt och framsynt åtgärdsarbete framgångsrikt kan begränsa/minimera
påtagliga konsekvenser av framtida klimatförändringar. Vidare föreslås att insatserna på
detta område fokuseras på ett geografiskt område, en eller flera kommuner, och om
möjligt backar upp en flerårig process med anpassningen till konsekvenserna av ett för
ändrat klimat. I ett inledande steg söks samverkan med intresserade kommuner och
forskare för att närmare identifiera ett programupplägg.
Bland de frågeställningar som anges för att anpassa samhället till ett förändrat klimat
anges:
Hur kan en kommun skaffa sig en samlad bild av vilka nya förutsättningar som
väntar genom förändrat klimat? Hur ska man ur denna bild välja ut de frågor som
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redan idag bör bli föremål för offensiva anpassningsåtgärder och förebyggande pla
nering?
Hur avväger vi insatser idag för att möta osäkra- men ev. omfattande - konsekven
ser imorgon?
I vilka avseenden och hur långt är folk beredda att göra uppoffringar idag för att
säkra goda förutsättningar för bygden i morgon?
Institutets uppfattning är att för att lösa flera av dessa frågor erfordras geoteknisk kun
skap som en del i beslutsunderlag och planeringsprocesser.

8.3

Problemorienterade frågor

Institutet har genom en "brain-storming" identifierat ett antal konsekvenser som kan
förväntas till följd av ett förändrat klimat när det gäller mark och vattenförhållanden i
vid bemärkelse. Frågorna behandlar dels sådant som är en direkt följd av väderförhål
landen, dels förhållanden som normalt finns men där t.ex. extrema förhållanden ger nya
förutsättningar. En sammanställning eller "bruttolista" över identifierade frågor utan
värdering finns i Bilaga 1. Nedan anges de områden som beaktats och några exempel på
förhållanden och förändringar.

Naturolyckor
Ras/skred, översvämningar, erosion (kuster, insjöar, älvar/åar)
Miljöpåverkan
Markkemiska förlopp, korrosion, förorenad mark, föroreningsspridning i mark och vat
ten
Jord- och skogsbruk
Vegetation - problem och möjligheter, påverkan fauna, försumpning, saltanrikning
Teknisk försörjning
Energi (el, markvärme), yt- och grundvattentäkter, avloppssystem och dagvattenhante
ring
Byggnader och infrastruktur
Tekniska konsekvenser för vägar, järnvägar, dammar, byggnader, avfallsdeponier, rest
produkter, hamnar
Samhällsplanering
Markanvändning, hälsa och säkerhet, förtätning, kulturbyggnader, naturmiljöer
Näringsliv
Turism, transporter, rekreationsmöjligheter

8.4

Förankring och samverkan

FoU-behoven beskrivna i avsnitt 8.1-8.3 behandlar relativt övergripande områden. De
geotekniska kunskapsbehoven behöver beskrivas tydligare och projekt formuleras. Frå
geställningarna om klimatförändringar berör många andra teknik- och kunskapsområden
och förutsätter ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Väsentligt är därför att förankra ideer
och förslag hos finansiärer och samverkanspartners genom tidigt samråd med

25 (32)

SGI
-

2001-08-09

1-0012-0832

problemägare
beställare/byggherrar
finansiärer
forskare
myndigheter
kommuner och kommunala bolag

En nära samverkan med andra teknikområden och kompetenser är viktig vid planering
och genomförande av FoU-projekt. Samverkansprojekt bör genomföras tvärfackligt och
tillsammans med slutanvändarna.
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Bilaga 1

GEOTEKNISKA FÖRÄNDRINGAR AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Sammanställning av brainstorming 2000-11-29

Med utgångspunkt från de scenarier som SMHI gjort inom projektet SWECLIM när det
gäller det närmaste århundradets klimatutveckling har SGI "spånat" kring vilka konsek
venser som kan förväntas när det gäller mark och vattenförhållandena i vid bemärkelse.
Sammanställningen utgår från vad som kan tänkas hända vid en ökad medeltemperatur i
Sverige och ökad nederbörd i större delen av landet med undantag av den sydöstra delen
där nederbörden minskar. Havsytans nivå förutsätts också öka. Sammanställning är en
"bruttolista", en direkt redovisning av anteckningarna från möte och har inte värderats
inbördes eller bearbetats vidare.
1. Naturolyckor

Ras/skred
Stormfloder
- översvämningar
- invallningar
Laviner - ökar alt minskar
Kemiska förändringar/tvållösningar i jord ➔ hållfast
hetssänkning/kvicklerebildning
Översvämningar
Erosion (kuster, insjöar, älvar/åar)
Meandring - erosion
Nya fåror för vattendrag
Grundvattenflöden ökar ➔ kvicklerebildning
Jordfloder (mtrl-transport i strömmande vatten)

2. Miljöpåverkan

Markkemi ändras
Växt/djurliv ändras
Korrosion ökar
Utlakning pga sänkt pH
Förorenad mark+ ändrad markkemi och grundvatten
förhållanden frigör gifter eller förändrar transporten av
föroreningar
Gruvavfall
- utlakning
- magasin
"Naturliga" föroreningar ökar
Översvämning ➔ föroreningsspridning i mark och
vatten
Förändrade förutsättningar för pågående in situ sane
ring av förorenad mark

3. Jord- och skogsbruk

Vattenförsörjning/bevattning
- kvantitet
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- kvalitet
Konstbevattning ➔ saltanrikning
Längre växtperioder ➔ ökat jord- och skogsbruk
➔ ändrad markkemi
Vegetation - problem + möjligheter
Andra grödor
Ändrade växtzoner
Påverkan fauna ➔ nya arter + flora
Försumpning ➔ odling ➔ skog
Ökad avkastning - jord- och skogsbruk
Ändrad vegetation ➔ annat skogsbruk ➔ andra arter
Saltvatteninträngning i kustnära vattentäkter
Uttorkning vid minska nederbörd ➔ saltanrikning

4. Teknisk försörjning

Energi
Avlopp/dagvatten
Jordvärme/gw-brunnar
Minskat energibehov
Minskat behov av fossila bränslen
Minskad snöröjning i Sverige
Förorenade brunnar ➔ ytvattenträngning
Uttorkade brunnar
Mer/minskat behov av elkraft
VA-ledningar ➔ spillvatten, föroreningar
Kapacitet i DY-ledningar
- bräddning
- översvämning källare, markområden, viadukter, vägar/gator
Ökad vattentillgång yt- och grundvatten

5. Byggnader och
Infrastruktur
(tekniska konsekvenser
för vägar, järnvägar,
dammar, byggnader)

Grundvattenkontroll
- anläggningar beroende av viss nivå
Kemiska förändringar i lera ➔ hållfasthetsförlust
➔ hållfasthetsökning
Inre erosion
- jord
- bankar
-dammar
Inre erosion i ledningsgravar
Deponier
- utläckage, föroreningsspridning
- skred
Restprodukter (som använts) ➔ inkl asfalt- utlakning
Dräneringsproblem - byggnader
- fukt och mögel + hälsoproblem
Brostöd - bärighet + erosion
Hamnanläggningar
- korrosion, röta pålar
- nivåer
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- stabilitet
- erosion
Högre grundvattennivå ➔ upplyftning befintliga geo
konstruktioner i vägar och järnvägar
Dammsäkerhet
Försumpning ➔ bärighetsminskning på vägar
Uttorkning ➔ sättningsskador
Grundvattensänkning + torrskorpebildning
Vågbrytare
Pålar
- röta i träpålar vid låg grundvattennivå
Sponter - stål korrosion
- btg vittring
"
Geotextilier konsekvenser av ändrad grundvattennivå
och markkemi
Förkonsolideringstryck vid hög grundvattennivå
/uttorkning vid låg grundvattennivå
Igensättning brunnar + dränering av dagvattenledningar
Infiltrationsanläggn ➔ grundläggning
Avvattning/vägtrummor etc
nivåer + kvalitet
dimensioneringsregler

6. Samhällsplanering

Begränsad markanvändning ➔ översvämningsområden
ras/skredrisk
"markförlust"
Kulturbyggnader+ naturmiljöer
Ruttnande kulturlager

7. Näringsliv

Ökad turism i Sverige/Nordeuropa
Problem skidanläggningar
Minskad snöröjning i Sverige
Fler sjöar/vattendrag - rekreationsmöjligheter
Ökade vattentransportmöjligheter
Mindre tjäle ➔ bättre vägar för skogstransporter
Fler tjäl- och tiningsperioder
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