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Till Kommunstyrelsen i Halmstad

Frågor i anslutning till kommunens
klimatanpassn i ngsarbete

Vi har studerat kommunens rapport om klimatanpassning från 2016-08-23 med stort
intresse. Vi ser den som en översiktlig problembeskrivning och inledning av

klimata n passningsa rbetet.
1,

Vi representerar Klimataktion Halmstad, en icke partipolitisk organisation som ser som sin

uppgift att insamla och sprida fakta kring klimatförändringarna. Vi arbetar genom media,

, föreläsningar och kontakt rned politiska organisationer och myndigheter. I anslutning till
L rapporten villvi ställa några översiktliga frågor, som vi menar återspeglar medborgarnas

intressen.

Organisation
Anpassning till det förändrade klimatet berör många delar av den kommunala

- 
förvaltningen.

1) Hur ser samordningen ut idag?

2| Planeras organisationsförändringar iform av fasta samarbeten, styrgrupp och

särskilt utsedda tjänstemän med tydliga uppdrag?

3) Finns styrdokument och rapportlinjer till ansvariga politiker?

4) Hur uppdaterar sig ansvariga förvaltningar och KS om nya klimatprognoser?
Vem/vilken förvaltning har då ansvar för detta? Hur ofta?

t 5) Hur ser samverkan med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter-\* (Trafikverket, MSB, Naturvårdsverket) ut.

Effekter av regn
Prognoserna talar för mer nederbörd, inte minst under vinterhalvåret med ökat inslag av

intensiva regn. Samtidigt kan årsvariationerna blistörre med torrår,

L) Hur förbereder sig Halmstad för höga flöden i åarna? Förstärkta fördämningar?
tnvallningar? Ökade krav på byggnaders säkerhet?

2) lvilka tätortsområden uppstår det särskilt stora problem med avrinning?



Grundvatten
Klimatförändringarna kan påverka grundvattnet på flera sätt. Med stigande havsnivå

stiger grundvattnet i kustzonen, Iängs åars nedre lopp och iflacka, lågt liggande områden

med risk för salinisering. Kraftigare variationer i nederbörden (mäned per år och

fördelning över år) ger kraftigare variationer i grundvattenståndet på andra håll. Detta
påverkar mycket: byggnaders, vägars och järnvägars grundläggning, källaröversväm-

ningar, markföroreningar, brunnar kan saliniseras, vattentäkter kan sina, skador på VA-

lednings-nätet. Detta kommer att drabba fastighetsägare.

1) Hur kommer dessa att informeras?

2) Vilka åtgärder faller under kommunens ansvar?

a

Stormar
Det är väl känt att klimatförändrlngarna kommer att leda till kraftigare stormar och där-
med bland annat mer varierande vattenstånd. Till detta kommer den stigande havsnivån. i*:

En riktlinje länsstyrelsen tillämpar är en högsta nivå om +3,5 m år 2100, med förutsätt-
ningen att havsytan stiger med enbart en meter.

De kraftigare stormarna ger en direkt vindpåverkan på byggnader, installationer och

_ infrastruktur.

1) Om vi under storm får en havsnivå på +3,5 m, vilken vattennivå räknar
kommunen då med icentrala Halmstad. inkl. vågbildning?

2l Har någon kartering gjorts av vindpåverkan på byggnader, trafiksystem och för-
sörj n ingssystem ? Kom mer potentiella vindeffekter att påverka pla ners

utformning

3) Hur kommer broar, vägar, järnvägar, annan infrastruktur och byggnader att
påverkas vid stormar och stigande havsnivå?

4) Är detta karterat? Vad blev i så fall resultatet? - -

5) Har kartering skett av en situation med kraftig nederbörd med hög vattenföring i

åarna med samtidig storm och hög nivå i havet?

5) Vid Turbingatan ligger Eons reservkraftverk och HEM:s fjärrvärmecentral. Vilken
vattennivå klarar dessa installationer?

7) Vilka åtgärder kommer att vidtas gällande detaljplaner i områden som redan nu

vlsat sig ligga för lågt?

8) Är VA-systemet avpassat för de vattenmängder som kan forväntas de närmaste
decennierna? Finns detta med i aktuellplanering?



9) Har man liksom i andra kommuner analyserat vad som är reträttområden och vilka

områden som kan erbjudas tillräckligt skydd vid extremt höga vattennivåer i sam-

band med havsytans höjning, extrem nederbörd och stormar och kombinationen

därav?

10) I rapporten av 2016-08-23 står (s. 14): "Det kornmer att krävas tuffa politiska

beslut, all bebyggelse längs kusten blir svår att skydda. Skydd, underhåll (till viss

gräns) eller reträtt? Utredningar behövs för att få bättre överblick över var den

största och mest akuta problematiken finns samt möjligheter till åtgärder."
Vilken bebyggelse kommer inte att kunna skyddas?

* Planering i andra kommuner
Vi har med intresse tagit del av andra jämförbara kornmuners planering som kommit olika

långt (Helsingborg, Växjö, Göteborg). Vi har också noterat att många kommuner ännu inte

"( lagt fram planer vilket MSB beklagat.

1) Existerar något samarbete mellan Halmstad och andra kommuner kring

an passn ingsarbeten?

, Ekonomi
Av allt att döma kommer klimatanpassningsåtgärder att belasta kommunernas ekonomi i

växande omfattning.

1) Hur förbereder sig kommunen på detta?

7) Kan pengar till nödvändiga investeringar reserveras eller fonderas redan nu?

,(,

Förhållande till fastighetsägare
Fastighetsägarna kommer att få ökade kostnader i samband med översvämningar?

(

t L) Hur ser ansvarsfördelningen mellan kommunen, exploatörer, fastighetsägare och

försäkringsbranschen ut?

2) Hur diskuteras detta nu mellan parterna?

3) Hur håller man allmänheten informerad om detta?



Kartering och offentlighet
I rapporten berörs frågan om detaljerat kartmaterial kring översvämningsrisker skulle

vara känslig information eftersom den kan beröra fastighetsmarknaden och stora värden.

1) Hur ser KS på denna diskussion?

2) Skulle restriktioner att inte offentliggöra materialvara etiskt problematiska?

Stort tack på förhand för era svar!

För Klimataktion Halmstad

Barbro Toftgård Mats Lundkvist Torbjörn Johansson Nils werner

Svar till: Nils Werner, Plönegatan Z$,302 34, wwwerner@telia.com


