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Styrelsen

Remiss – Uppdrag i budget 2008 att i samarbete med nämnder och styrelser samt andra
aktörer under 2008 utreda vilka konsekvenser Stockholms region kan stå inför i ljuset
av Klimat- och Sårbarhetsutredningens slutbetänkande. (SOU 2007:60)
Waxholmsbolaget har från finansroteln för yttrande erhållit ovanstående remiss.
Waxholmsbolaget yttrar sig endast över det som berör rederiets verksamhetsområde.
Möjliga konsekvenser på infrastrukturen.
Utredningen konstaterar att sjöfarten i allmänhet inte påverkas nämnvärt av troliga kommande
klimatförändringar.
För Waxholmsbolagets del kan förändringarna i framtiden innebära följande:
-

Färre och kortare perioder av is i skärgården
Med varmare klimat kan enligt utredarna extrema väderförhållanden med kraftiga
vindar oftare förekomma
Det förväntade högre vattenståndet kan komma att påverka angöringsmöjligheterna
vid olika bryggor och kajer

Ovanstående konsekvenser av klimatförändringarna bör tas hänsyn till vid utvecklande av nytt
tonnage och vid planering av bryggor och kajer. Frågorna berör förutom Waxholmsbolaget;
trafikentreprenörer med eget tonnage, kommuner, Vägverket, Stockholms hamn,
bryggföreningar m fl.
Utredningen förväntar mer sommarturism till Sverige från övriga Europa då
klimatförändringarna förväntas ge extrem hetta och torka i södra Europa medan klimatet i
Sverige förväntas bli mildare men varmt. En förlängning av sommarsäsongen kan bli
resultatet med varmt väder och badvatten långt in i september. Utredningen pekar på 2-4º
varmare vatten i snitt i augusti och september.
Konsekvenserna av högre vattentemperatur kan få till följd ökad algblomning vilket istället
kan påverka turismen negativt. Det varmare klimatet kan också göra att fästingspopulationen
ökar ännu mer. Eller som utredarna uttrycker saken, ”fler fästingar eller andra obehagliga
djur”.

Sammanfattningsvis påverkas inte Waxholmsbolagets verksamhet dramatiskt av de befarade
klimatförändringarna. Den viktigaste slutsatsen torde vara att resandet i skärgården kommer
att öka på sikt. Det innebär att Waxholmsbolaget kommer att ha en viktig roll i skärgården
även i den framtid utredningen förespeglar.

Styrelsen föreslås besluta
att som eget yttrande över möjliga konsekvenser av klimat- och sårbarhetsutredningens (SOU
2007:60) slutsatser överlämna denna skrivelse
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