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Förord 
Den här rapporten är ett examensarbete på Byggingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola. 
Arbetet är framtaget under hjälp av handledare Margaretha Borgström universitetslektor i 
byggnadsfysik. Vi vill tacka alla som gjort rapporten möjlig. Ett speciellt tack till Sven-Olof 
Nilsson Halmstad Kommun, Hans Folkesson Vellinge Kommun och Daniela Krizanec 
Kristianstad Kommun. Dessutom tackar vi alla kommunerna och Räddningstjänsten för 
material och bilder. 
 
Sist men inte minst tack alla andra som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer! 

 
Michaela Johansson 
 
______________________ 
 
Josefine Dahlberg 
 
______________________
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Abstract  
The purpose of this study is to get an understanding about how municipalities in Sweden 
integrate climate-change into the social planning; especially the risk of flooding. To get a 
good picture of the planning process, background about the following are given; flooding, 
social planning and protective measures that can be taken against flooding. Three 
municipalities in the south of Sweden is studied; Halmstad, Vellinge and Kristianstad. They 
have in their work progressed differently and Kristianstad is the municipality that already has 
taken measures to protect themselves against flooding. The other two have only started to plan 
for the future threat. Our conclusion is that the municipalities think about the climate-change 
but they see it as a problem that will show itself in the future. Therefore measures are not 
taken at the moment.  



 

© M. Johansson & J. Dahlberg 2008 

 

Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att studera hur kommuner arbetar med att integrera 
konsekvenserna av klimatförändringar, i form av översvämningar, i arbetet med den fysiska 
planeringen. För att få en bra bild ges bakgrundfakta över klimatförändringen, 
översvämningar, fysisk planering och möjliga skyddsåtgärder att tillta.  
 
Havsnivån har globalt mellan åren 1961-2003 stigit med ca åtta cm vilket främst beror på en 
ökad expansion av havsytan som följd av varmare temperatur men även av smältningen av 
inlandsisar. Fram till år 2100 förväntas en global medelhöjning på 18-59 cm av havsytan. 
Denna ökning fördelar sig inte jämt över hela jorden och höjningen i Öster- och Nordsjön 
förväntas bli 10-20 cm större än det globala genomsnittet. 
 
Översvämningar skapar stora skador både för privatpersoner och för samhället. Kring år 1990 
genomförde samtliga kommuner i Sverige översiktsplaner. Enligt Räddningsverket tog 
kommunerna inte tillräcklig hänsyn till översvämningsrisken vid denna tidpunkt även om det 
redan då fanns områden som var i riskzonen. Fysisk planering är ett grundläggande inslag i en 
kommuns arbete där klimathotet och översvämningsrisker kan integreras. Genom en god 
fysisk planering skall risken för skador på människor och bebyggelse undvikas. Ett viktigt 
redskap för kommunerna när det gäller att motverka översvämningsskador är 
riskhantering/analys. Om kommunerna utför detta arbete noga och korrekt kan de genom 
olika åtgärder förhindra att skador uppstår. Åtgärder i form av skyddsanordning regleras med 
stöd av 5 kapitlet 7 § punkt 11 i Plan och bygglagen och bör vara inskrivna i detaljplanen. 
 
Klimatfrågan ligger hela tiden med i arbetet med den fysiska planeringen i Halmstad 
kommun, men har under hösten 2007 fått en ännu större genomslagskraft och betydelse.  
I Halmstad kommun finns en del områden som är kopplade till viss risk för översvämning och 
det finns tre olika hot att ta hänsyn till. Det ena är havets översvämningar som är kopplade till 
extrema vädersituationer, det andra hotet är extrema flöden i vattendragen och det tredje 
problemet är de riktigt kraftiga skyfallen på kort tid som kommer att öka och överbelastar 
kommunens dagvattensystem. 
 
Vellinge kommun har sedan 80-talets slut arbetat med frågor kring klimatförändringar, det är 
framförallt en stundande havsnivåhöjning som har setts som kritisk. I Vellinge kommun är det 
Skanör/Falsterbo och Näset som är speciellt utsatta för översvämning, men även vägen utmed 
Höllviken och strandremsan utmed hela kommunen.  
 
Kristianstad ligger till stor del på gammal sjöbotten, även Sveriges lägsta markpunkt, -2.41 m 
under havsytan ligger här. Det gör Kristianstad extra utsatt för konsekvenser av ett förändrat 
klimat. Speciellt utsatt områden i Kristianstad är själva stadskärnan, kusten och hela sträckan 
utmed Helge å. Utan några åtgärder kommer stora delar av Kristianstad ligga under vatten. 
 
Vad vi kunnat konstatera genom intervjuer med kommunerna i fråga är att de inte ser 
klimatförändrings problematiken som akut och att kostnaderna är för stora för att de i dagens 
läge är beredda att lägga resurser på skyddsåtgärder. Det finns i kommunerna stora värden att 
skydda därför tycker vi att det är viktigt att redan nu ta planeringen ett steg vidare och börja 
med åtgärderna. Vi tror tidigt genomförda åtgärder resulterar i att mer vinns i längden i form 
av resurser och skyddande av befintliga värden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Klimathotet är ett faktum men frågan är hur kommuner tar hänsyn till det rådande hotet? 
Bebyggelser belägna i närheten av sjöar, vattendrag och kustnära områden ligger i riskzonen 
för att drabbas av översvämningar. Arbetar kommunerna tillräckligt med konsekvenserna av 
klimatförändringarna i den fysiska planeringen? På www.smhi.se går det att läsa om en 
höjning av havsnivån och ökade mängder nederbörd som leder till översvämmade vattendrag.  
 
Klimatförändringen är ett aktuellt ämne vilket påverkar oss alla. I media uppmärksammas allt 
oftare problemet. Exempel på problemet ses nedan i citat tagna från dagstidningar. 
  
” Havet hotar sluka Näset. Hälften av Skanör-Falsterbos hus kan hamna under vatten redan om 45 år. Det 
varmare klimatet gör att det blir betydligt vanligare med översvämningar och rasolyckor i framtiden.” /22/ 
 
” Översvämmade gator och källare i Vellinge. Enligt kommunens tekniska förvaltning går alla pumpar för fullt 
för att pumpa undan vatten. Problemet är att kapaciteten inte räcker till överallt. Jordarna är överbemängda 
med vatten. När det rinner undan räcker det med nytt regn för att vattnet stiger igen.” /23/ 
 
”Vellinge vill valla in för att skydda mot framtida översvämningar. Upp emot två mil vallar kan komma att 
byggas kring Falsterbonäset. Området hotas av framtida översvämningar på grund av klimatförändringen, ett 
hot som Vellinge kommun nu vill ta på allvar.” /27/ 
 
” Vatten riket breder ut sig runt Kristianstad. Stora delar av Kristianstad hotas av översvämning. Värst utsatt är 
Hammars-lundsområdet där både lasarettet och brandstationen ligger.” /24/ 
 
”Miljonsatsnings ska skydda Kristianstad. Fyra meter höga vallar till en kostnad av 200 miljoner kronor ska 
skydda Kristianstad mot framtida översvämningar. Det har räddningstjänsten i kommunen räknat ut.” /25/ 
 

” Regn hotar Kristianstad. Ett framtidsscenario med mer nederbörd gör att staden satsar miljontals kronor på 
att förbereda sig för mycket stora vattenflöden. 
  Kristianstad tar en förmodad klimatförändring på största allvar. Flera hundra miljoner kronor kommer de 
närmsta åren att investeras i skydd mot framtida översvämningar. Det rör sig om kilometervis med nya vallar 
och också nya pumpanläggningar.” /26/ 
 
” Stor risk för översvämning i framtiden. Ett problem på lång sikt är att vattennivåerna kan höjas som en effekt 
av klimatförändringarna. Det gör att delar av Halmstad riskerar att hotas av översvämningar i framtiden.” /28/ 
 
” Ta det lugnt med Söderkaj. Risken för allvarliga klimatförändringar har denna regniga sommar känts starkare 
än tidigare. Visst kan man fortsätta att hävda att tillfälligheter spelar sitt spel, men vågar vi verkligen bortse 
från hotet? Många kommuner, inklusive Halmstad, låter den fysiska planeringen fortsätta utan hänsyn till 
framtida höjda vattennivåer och översvämningar.” /29/ 
 
” Data till översvämningsstudier saknas. Kommunens tjänstemän har smygstartat arbetet med att undersöka 
klimatförändringarnas effekter. Höjdmätning står högst på önskelistan. Beräkningsmodeller för vattennivåernas 
effekter finns redan, men det saknas siffror.” /210/ 
 
” Länsstyrelsen varnar för översvämningar på Söder. Bygget av nya bostäder på Söder och utmed Nissan måste 
bättre anpassas för framtidens klimat med ökade risker för översvämningar anser länsstyrelsen.” /211/ 
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1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med vårt examensarbete är att studera hur kommunerna Halmstad, Vellinge och 
Kristianstad arbetar med att integrera konsekvenserna av klimatförändringar, i form av 
översvämningar, i arbetet med den fysiska planeringen. I utformningen av den fysiska 
planeringen måste utsatta områden definieras och hänsyn tas till eventuella risker så som 
översvämningar av vattendrag och en höjning av havsnivån dels tillföljd av en temperatur 
ökning och dels till följd av stormar. Är det något kommunerna tänker på?  
För att kunna undersöka vårt syfte ställer vi oss följande frågor:  

• Hur integrerar kommunerna översvämningsrisken i den fysiska planeringen? 
• Vilka skyddsåtgärder mot översvämningsrisken finns/behövs i kommunerna? 

 

1.3 Metod 
För genomförandet av vårt examensarbete har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt med 
öppna intervjuer. En litteraturstudie gjordes där vi sökte i olika databaser för att erhålla 
sekundärinformation och få en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet. Litteraturstudien 
ligger till grund för våra bakgrundkapitel och gav oss även hjälp att utforma frågor till 
intervjuerna. Intervjuerna skedde personligen och bandades för senare bearbetning. För att 
försäkra oss om att missförstånd vid intervjutillfällen inte skett har vi dubbelkollat 
informationen på kommunernas hemsidor.   
 
Vellinge kommun, Halmstad kommun och Kristianstad kommun studerades. Intervjuer 
skedde med personer på kommunernas fysiska planeringsenheter.  
 
För att få en bättre förståelse har även försäkringsbolag, länsstyrelsen och en byggherre 
intervjuats.  
 

1.4 Avgränsningar 
Vi valde att koncentrera oss på tre kommuner för att kunna jämföra kommunernas behandling 
kring frågor rörande översvämningsrisk i den fysiska planeringen. För att få en bra jämförelse 
valdes tre kommuner. Två hade givit för lite information och på grund av begränsad ekonomi 
och tid valdes inte fyra. Valet av de tre kommunerna kommer sig av att de har problem som är 
relaterade till klimatförändringar och de är alla kustnära kommuner. Vi är medvetna om att 
det finns fler kommuner i Sverige som har eller kommer att stöta på liknande problem, men 
anser att en jämförelse av de tre kommunerna ger en bra bild.  
 
En annan begränsning som tagits är att studera översvämningar relaterade till 
klimatförändringen. Det valet gjordes eftersom att vi anser att den risken är störst och mest 
överhängande.   
 
Inkluderande studier av de ovanstående begränsningarna skulle leda till ett säkrare resultat 
men examensarbetet omfattar endast 15 högskolepoäng och dessa begräsningar måste därför 
tas.   
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2 Klimatförändringar 
Scenarierna och konsekvenserna som tas upp nedan är baserade på modeller kalkylerade fram 
till år 2100.  
 

2.1 Klimatförändringar ur ett globalt perspektiv  
Växthuseffekten 
För att förstå vad som kallas för ”Växthuseffekten” måste en förståelse för hur jordens 
atmosfär är uppbyggd ges. Atmosfären består av olika lager, från jordytan och ca 11km upp 
kallas lagret troposfären och här finns ca 99 % av atmosfärens massa. Troposfären är 
turbulent och väl mixad och utgör grunden för liv på jorden. Ovanför troposfären kommer 
stratosfären som sträcker sig mellan 11-50 km upp från jordytan och innehar nästan 1 % av 
atmosfärens massa. Ovanför troposfären och stratosfären kommer sedan mesosfären och 
termosfären, men dessa lager har liten effekt på klimatet. Atmosfären består sedan främst av 
tre gaser som utgör 99,9 %: kväve (N) 78,09 %, syre (O) 20,95 % och argon (Ar) 0,93 %. De 
gaserna har ingen större verkan på vårt klimat utan det är växthusgaserna: koldioxid (CO2), 
metan (CH4), kolmonoxid (CO), kväveoxid (NOx), klorfluorkarboner (CFC´s) och ozon (O3) 
som har den största inverkan, men även vattenånga tillhör den grupp som påverkar 
strålningsbalansen till och från jorden. /11/  
 
Uppvärmningen av jorden går till enligt följande: Instrålningen från solen som består av 
kortvågig strålning tillåts passera genom skiktet med växthusgaser och absorberas till viss del 
av jordytan. Den kortvågiga strålningen som inte absorberas av jordytan reflekteras tillbaka 
upp mot rymden i form av långvågig värmestrålning. När den långvågiga värmestrålningen 
sedan vill tränga igenom skiktet av växthusgaser ut i rymden stoppas en del av 
växthusgaserna. Värmen reflekteras åter ner mot jordytan vilket därmed bidrar till 
uppvärmningen. /11/ 
  
Växthuseffekten har alltid mer eller mindre existerat på jorden. Under de senaste 100 åren har 
människan genom förbränning av fossila bränslen och skövling av skog bidragit till att ändra 
den kemiska sammansättningen av atmosfären. Även metanutsläpp från boskapsbruk har 
bidragit till en ökning av växthusgaserna. Vilket medför att det naturliga förändringsförloppet 
hos atmosfärens växthusgaser har rubbats. Det går inte att entydigt påvisa att växthuseffekten 
och de av människan producerade växthusgaserna kan ställas till svars för 
klimatförändringarna som mer och mer börjar visa sig, men det går inte heller att avvisa det. 
/12/ 
 
Tidigare klimatförändringar 
Under jordens historia har det förekommit ett antal nedisningar av delar av jordens yta så 
kallade istider, den senaste istiden slutade för ca 10 000 år sedan. Under alla dessa 
klimatförändringarna har förutsättningarna för ekosystemen påverkats. Till exempel har 
föroreningsformerna på jorden varierat genom historien. För att ge ett exempel så var syrgas 
den första föroreningsformen. Jordens äldsta invånare som var metanbildande bakterier tålde 
nämligen inte syrgas. När de blågröna algerna sedan uppkom som producerade syrgas 
trängdes de metanbildande bakterierna undan och finns idag bara i helt syrefattiga miljöer. 
/12/ 
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För att få information om klimatet genom historien kan man borra upp cylindrar av is ur de 
många isar som finns på jorden. Skiftningar i isens lagerföljd visar hur historien ändrats. Ur 
isen kan mycket klimatinformation fås bland annat: nederbördsmängd, koldioxidhalt, 
stofthalt, koncentration av havssalt och även information om lufttemperaturen kan fås genom 
att härleda tunga syreisotopen 18O. /12/ 
 
Klimatmodeller 
Det finns olika typer av modeller som används för att få en bild av det framtida klimatet. 
Modellerna är datorbaserade beräkningsmodeller och finns under samlingsnamnet General 
Circulation Models (GCM). Modellerna skiljer sig inte nämnvärt från väderprognosmodeller 
förutom att de behandlar ett längre tidsperspektiv och större geografisktområde. En förenklad 
förklaring till hur modelleringarna går till följer nedan: 
 

1. Modellen körs på historiskdata.  
2. Detta resultat stäms sedan av med verkligheten.  
3. Eventuella korrigeringar görs. 
4. Modellen körs för framtida scenarier med till exempel olika förhållanden på CO2-halt. 

 
Det finns vissa svagheter i modellerna bland annat ges lite utrymme åt naturens anpassning 
till de nya förhållandena. Inte heller andra antropogena och naturliga förändringar tas i stor 
utsträckning med i beräkningen. /12/ 
 
I modellberäkningar som har gjorts där olika faktorer har tagits hänsyn till blir resultatet att 
den globala temperaturen kommer öka inom intervallet 1,5-4,5°C vid en fördubbling av 
CO2-halten i atmosfären. En förändring av CO2-halten är dock en långsam process och 
fördubblingen antas enligt modellerna ske ca år 2100. Ett samband mellan en ökning av 
temperaturen och en förändring av de olika kretsloppen på jorden kan påvisas, men inte 
definitivt bevisas. När temperatur och kretslopp förändras kan det leda till oförväntad 
väderpåverkan. /12/ 
 
En viktig fråga i sammanhanget är om beräkningsmodellerna stämmer och kritik mot dem 
finns. Vetenskapsvärlden är i dagens läge enig om att växthuseffekten existerar, vad som dock 
tvistas är dess betydelse. Åsikterna skiljer sig på frågan om det av människan orsakade 
utsläpp av växthusgaser har lett eller kommer leda till en förändring av klimatet. Utanför de 
vetenskapliga institutionerna är skepsisen mot människans påverkan störst. Det finns även en 
viss osäkerhet i det klimatdata som används eftersom att mätteknik och mätfrekvens varierar. 
Det är också så att variationer i det meterologiska mätstationsnätet förekommer och nätet är 
på vissa ställen glest vilket leder till en något osäkrare bild av verkligheten. /12/ 
 
Konsekvenser av en klimatförändring  
1861 började mer tillförlitliga mätningar av temperaturen på jorden att göras. För att besvara 
frågan om klimatet har blivit varmare kan följande faktum ges. Sedan de mer tillförlitliga 
mättningarna började göras har de 21 varmaste åren uppmätts från 1987 och framåt. Vilket 
kan ses som ett bevis på en temperaturökning. Det finns dock fler tecken på en 
klimatförändring förutom en höjning av temperaturen. Bland annat har havsisarnas 
utsträckning minskat. Även inlandsisarna har minskat och som ett resultat av det har havsytan 
höjts det senaste seklet. Det är också konstaterat att värme- och torrperioderna världen över 
har ökat. En närmare titt på väderleken kan också visa att när temperaturen stiger ökar också 
frekvensen av cykloner och stormar vilket i sin tur kan leda till översvämningar. Ökad 
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nederbörd kan också vara en konsekvens, vilket bland annat orsakas av att landytan värms 
snabbare än vad havsytan gör. /12/ 
 

2.2 Klimatförändringar ur ett svenskt perspektiv 
Klimatet då och nu 
Sverige ligger nära Atlanten och Golfströmmen, de dominerande sydvästliga och västliga 
vindarna ger landet under vinterhalvåret ett förhållandevis till placeringen på jordklotet milt 
klimat. Vindarna för i samband med lågtryck in varm och fuktig luft. Lågtrycken är 
vandrande över hela landet och ger väderförhållanden som varierar med växlingar från dag till 
dag och år till år. /41/ 
  
Istiderna har i Sverige varit många och avlöst varandra med varma mellanistider så som det 
också gjort globalt. Den senaste istiden slutade för ca 10 000 år sedan och vi är nu inne i en 
mellanistid, nästa istid förväntas om knappt 30 000 år. Mellanistiderna kallas interglacialer 
och under den nuvarande har klimatet skiftat en del. För 5 000-8 000 år sedan upplevde 
Sverige ett varmt klimat och följdes sedan av en kall period som kulminerade för 2 500 år 
sedan. Under Vikingatiden blev klimatet sedan varmare för att återigen skifta till kallt under 
den så kallade lilla istiden några hundra år senare vilket nådde sitt slut under 1800-talet. /41/ 
 
Uppvärmningen som har skett under de senaste 50 åren avviker från tidigare variationer i 
klimatet och nederbörden som helhet i landet har under 1900-talet ökat framför allt efter 
1970-talet. /41/ 
 
Klimatmodeller och konsekvenser av en klimatförändring 
Vid Rossby Center fanns mellan åren 1996-2003 ett forskningsprojekt finansierat av SMHI 
och Mistra. Projekt hette Sweclim och dess huvudavsikt var att ta fram regionala 
klimatscenarier och modeller för 2000-talet. Sweclim bidrog bland annat till att få en ökad 
förståelse inom olika samhällssektorer för klimatfrågan men bidrog även med underlag till 
olika forskningsprojekt. Efter projektets slut fortsatte arbetet vid Rossby Center som 
fortfarande är en svensk klimatmodelleringsresurs. /21/ 
 
I Sverige kan förväntas att klimatet kommer att förändras framöver. En temperaturökning på 
2,5°C i Sverige skulle medföra att norra Sverige får ett klimat som idag år 2008 
Mellansverige har, Mellansverige får ett klimat som liknar Nordtysklands och södra Sverige 
ett som liknar centrala Frankrike. Det medför att snöperioden i norra Sverige kortas och 
Götaland och Svealand blir i det närmsta utan snö året om. Årsnederbörden kommer istället 
att öka vilket leder till en ökad avrinning som i sin tur leder till större vattenföring i landets 
vattendrag. /12/ 
 
Uppvärmningen i Sverige förväntas bli större än det globala genomsnittet. Vintertid kan det 
enligt modeller bli upp mot 7°C varmare i slutet av seklet. Somrarna kommer inte att få en 
lika stor temperaturhöjning, däremot kommer antal tropiska nätter öka i södra Sverige (med 
tropiska menas nätter då temperaturen inte faller under 20°C). Även en stor ändring i 
nederbördsmönstret väntas, främst kommer nederbörden öka under vinterhalvåret och i västra 
Sverige då i form av regn. En ökning av kraftig nederbörd kommer också att kunna väntas 
främst under vintern, men även under höst och vår. Sommaren kommer att medföra en 
minskning i nederbördsmängd. Den årliga hydrologiska avrinningen kommer också att öka 
framförallt i fjällkedjan och västra Götaland. En ökning av extrema flöden finns också att 
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vänta främst i nordvästra Norrland, sydvästra Svealand och västra Götaland. Vilket är tecken 
på att landet kommer att uppleva mer frekventa översvämningar. /41/ 
 
Havsnivån har globalt mellan åren 1961-2003 stigit med ca åtta cm vilket främst beror på en 
ökad expansion av havsytan som följd av varmare temperatur men även av smältningen av 
inlandsisar. Fram till år 2100 förväntas en global medelhöjning på 18-59 cm av havsytan. 
Ökningen fördelar sig inte jämt över hela jorden och höjningen i Öster- och Nordsjön 
förväntas bli 10-20 cm större än det globala genomsnittet. När det gäller en förändring av 
vindklimatet ger modellerna olika resultat och därför går det inte att statistiskt säkerställa en 
förändring. /41/ 
 

2.3 Klimatpolitik 
Klimatpolitik internationellt 
1972 hölls FN:s första miljökonferens i Stockholm. Efter förslag från konferensen bildades 
senare samma år FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme). 
UNEP fungerar främst som samordnare och stimulerar andra FN-organs arbeten inom miljö 
och hållbar utveckling. UNEP jobbar med frågor rörande klimatförändringar, uttunningen av 
ozonlagret, tillgång till färskvatten, skydd av hav och kustområden, skogsskövling,  
ökenspridning, biologisk mångfald, hälsofrågor och kemikaliesäkerhet. /220/ 
 
1988 togs ytterligare ett steg för att internationellt kunna jobba mot klimathotet. Tillsammans 
med ytterligare ett FN-organ WMO (World Meteorological Organization) bildade UNEP det 
vetenskapliga organet IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC skapades 
för att underlätta för beslutsfattare och andra intresserade av klimatförändringar en objektiv 
källa för information om klimatförändringar. IPCC utför ingen egen forskning utan gör 
granskningar och utvärderingar av den senaste forskningen, teknologin och socialekonomiska 
faktorer rörande förståelsen av risken från klimatförändringar skapade av människors 
aktiviteter. /221/ 
 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är FN:s ramverk för 
den internationella klimatpolitiken. Klimatkonventionens slutmål är att koncentrationen av 
växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar en farlig mänsklig 
störning av klimatsystemet. UNFCCC trädde i kraft 1994 men antogs under Rio de Janeiro-
konferensen i Brasilien 1992. /222/. Klimatkonventionen innehåller inga lagligt bindande krav 
på minskade utsläpp av växthusgaser för medlemsländerna men det är UNFCCC som ligger 
bakom det lagligt bindande Kyotoprotokollet. /223/ 
 

I december 1997 antogs Kyotoprotokollet som visar att det finns en vilja i världen att 
tillsammans minska hotet från de rådande klimatförändringarna. Industriländerna ska enligt 
protokollet minska sina utsläpp av sex växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid, 
fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid) med 5 % under perioden 2008-2012 
jämfört med 1990. Först 2005 trädde Kyotoprotokollet i kraft och blev lagligt bindande för de 
länder som skrivit under. /224/ 
 
Kyotoprotokollet sträcker sig fram till 2012, därför har diskussioner kring ett nytt avtal tagit 
fart som ska ersätta Kyotoprotokollet. Förhandlingarna på Bali i december 2007 ledde till 
framgång när parterna enades om en förhandlingsprocess inför ett nytt avtal. Slutmålet är 
Köpenhamn 2009 då ett nytt avtal ska tas fram och ersätta Kyotoprotokollet. /225/ 
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EU:s Klimatpolitik  
Enligt Kyotoprotokollet har EU tagit på sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 % 
under perioden 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå. Bättre förståelse fås då EU:s totala 
utsläpp av de aktuella växthusgaserna 2003 låg 1,7 % under 1990 års nivå. Vilket medför att 
EU kunde ta på sig att minska mer än 5 %. /224/ 
 
Under Europeiska rådets möte i mars 2007 tog EU ytterligare ett steg genom att sätta ett eget 
mål med att minska sina koldioxidutsläpp med 20 % före 2020. Samtidigt uppmanade EU 
övriga industriländer att ingå i ett internationellt avtal om att försöka minska världens 
koldioxidutsläpp med 30 % före 2020. /224/ 
 
Sveriges klimatpolitik 
Sveriges Regering har som mål att vara en förebild och ledande med att skapa ett modernt 
samhälle som bedrivs efter jordens klimatvillkor och samtidigt ha en god tillväxt. /226/. För 
att få en bild över hur Sverige uppfyller Kyotoprotokollet kan följande siffror ges: Sveriges 
utsläpp av växthusgaser har från början av 2000-talet legat på en genomsnittlig nivå av 4,5 % 
under 1990 års nivå. År 2006 låg utsläppsnivån på 8,7 % under 1990 års nivå. /227/ 
 
För att skapa det moderna samhället jobbar Regeringen både med lång- och kortsiktiga mål. 
Regeringen jobbar med egna mål och med de mål som har satts upp inom EU. /227/. De 
långsiktiga målen består i att på sikt ha en jämt fördelad utsläppsnivå för jordens invånare. 
Regeringen vill på lång sikt att de svenska utsläppen av växthusgaser därför ska minska till en 
nivå lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Under 2003 låg nivån på cirka 
7,9 ton koldioxidekvivalenter per svensk invånare och år. Mer kortsiktigt vill Regeringen att 
de svenska utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 ska ligga på en nivå som är 
4 % lägre än utsläppen år 1990. För att lyckas ska inhemska åtgärder, utan användning av 
utsläppskrediter via vare sig flexibla mekanismer eller kompensation för upptag i så kallade 
kolsänkor (upptag av koldioxid i växande skog) vidtas. /228/ 
 
Slutsats 
Klimatförändringar är ett ämnen som uppmärksammas globalt. Problemet är här för att stanna 
och har visat sig ha konsekvenser inte bara för Sverige utan alla världens länder. 
Konsekvenserna av klimatförändringen är ett tecken på att Sverige kommer att uppleva mer 
frekventa översvämningar. 
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3 Översvämning 

3.1 Allmänt om översvämningar 
”Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, 
vattendrag eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt inte 
gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftiga regn.” /44/ 
 
De skador som kan uppkomma till följd av översvämningar är vattenskador, erosion, ras, 
skred, skador av vattnets hastighet, isrörelse och massavlagring. /42/. Översvämningar skapar 
stora skador både för privatpersoner och för samhället. Den vanligaste skadan som drabbar 
husägare är skador i källare. /33/. Markägare med fält- och skogsområden som skadas av 
översvämningar får ta stora kostnader för förstörda skördar och jordmån som spolas bort. För 
områden som drabbas av översvämningar kan det ta lång tid att återhämta sig och området 
kan även få ett ändrat utseende under en lång tid. När det kommer till översvämningsskador 
som drabbar samhället kan det röra sig om skadade kraftledningar, avslitna vattenledningar, 
avstängda och förstörda vägar och ökade trafikolyckor. Ett annat problem som inte är lika 
observerat är att vattenmängderna vid översvämning kan dra med sig föroreningar som kan 
orsaka ytterligare skada på vattentäkter och på det utsatta området. /42/ 
 

3.2 Olika typer av naturöversvämning 
Vårflöden/snösmältning  
De största flödena och vattenstånden i flera delar av landet uppstår vid snösmältning. Det är 
snötäckets vatteninnehåll som avgör smältvattenvolymen och det är sedan lufttemperaturen 
som reglerar hur snabbt denna volym når vattendragen. Översvämning på grund av 
snösmältning kan ske vid ihållande varmare temperatur vilket innebära för snabb smältning. 
Situationen kan förvärras både om regn infaller samtidigt och om marken ligger i tjäle vilket 
innebär att den inte kan absorbera något vatten. /44/ 
 
Plötsliga och kraftiga regn 
Kraftiga och plötsliga regn är vanligast i samband med åska eller stillastående fronter och 
drabbar ofta relativt begränsade geografiska områden. Flödesförloppet vid skyfallen är oftast 
snabbt. Grenar, grus och andra objekt som vattnet för med sig kan täppa till vägtrummor och 
liknade vilket kan leda till översvämning. Bråte kan även fastna och binda upp vatten, när 
bråtet sedan löses upp kan mindre flodvågor uppstå. Översvämning av städers 
dagvattensystem är ofta det som inträffar vid intensiva regn, även många källare blir 
drabbade. /44/ 
 
Långvarigt regnade 
Långvarigt regnande inträffar ofta under sommar och tidig höst. Perioder av regnande är ofta 
kallare och avdunstningen blir förhållandevis låg. Marken mättas successivt och till slut kan 
den inte suga upp mer vatten. Fortsätter det regna efter det att marken är vattenmättad kan det 
leda till flödesökningar i ett relativt stort geografiskt område. /44/ 
 
Kustöversvämning 
Kustöversvämning kan till exempel orsakas av ett långvarigt lågtryck kombinerat med 
kraftiga vindar. Vindarna driver vatten mot kusten och orsakar onormalt höga vattenstånd. 
Ofta inträffar kustöversvämning i samband med att tillrinnande flöden i vattendrag också är 
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höga efter till exempel en period med kraftiga regn. Den höga havsytan stänger då in vattnet 
som vill komma ut från vattendragen och vattnet tvingas svämma över på sidorna av 
vattendraget. /44/ 
 
Isproppar 
Isproppar som uppkommer i ett vattendrag kan bilda en slags uppdämning, vilket medför att 
tvärsnittsarean i vattendraget minskar och vattnet stiger uppströms isdammen. Isproppar 
bildas ofta på vissa bestämda platser som till exempel: nedströms forsar, i älvkrökar, vid öar, 
grund och förträngningar. /44/ 
 
Slutsats 
De olika typerna av översvämning medför risker för samhället. Det är viktigt att kommunerna 
får med riskerna i arbetet med den fysiska planeringen. Samtliga kommuner i Sverige 
genomförde kring år 1990 översiktsplaner. Enligt Räddningsverket tog kommunerna inte 
tillräcklig hänsyn till översvämningsrisken då även om det redan fanns områden som var i 
riskzonen. För att förhindra skador bör riskerna för översvämning tas med i den fysiska 
planeringen. Genom att lokalisera områden som är utsatta för översvämningar och i 
översiktsplanen presentera dessa områden undviks skador från översvämningar. I de utsatta 
områdena bör kommunerna undvika nybebyggelse, men där exploatering ändå väljs ska 
noggranna utredningar avgöra och presentera vilka åtgärder som ska vidtas. /42/ 
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4  Fysisk planering 
 
4.1  Allmänt om fysisk planering 
Fysisk planering är ett grundläggande inslag i en kommuns arbete. Det är den fysiska 
planeringen som skapar och formar det framtida samhället. Genom en god fysisk planering 
skall risken för skador på människor och bebyggelse undvikas. /43/. Faktorer i den omgivande 
miljön har stor betydelse när det gäller framtida skador. Med ett bra underlag för beslut 
gällande användning av mark- och vattenområden kan skadornas omfattning och art 
kontrolleras. /43/. Till exempel kan vissa områden ej tillåtas att bebyggas och istället tillåtas 
översvämmas för att förhindra att andra bebyggda områden översvämmas. /35/ 
 
För att skapa ett tryggt samhälle visar forskning och tidigare erfarenheter att aspekterna kring 
säkerhetsfrågor tidigt bör inkluderande i planeringsprocessen. Ändringar sent i processen eller 
förhöjande åtgärder i efterhand är ofta svåra och kostsamma. Därför bör också utvärdering av 
metoder som arbetas med i planeringen göras så att vid upptäckten av brister kan nya vägar 
som förhoppningsvis leder till förbättringar hittas. /43/ 
 
Planeringen kan leda till ökade kostnader för vissa parter, men förhoppningsvis får samhället 
tillbaka pengar genom minskade antal olyckor. Uppfattningen kring olycksrisker kan vara 
olika för olika aktörer och kan leda till intressekonflikter. Säkerhetsfrågor gällande 
detaljplaner måste vägas in i alla planärenden och bedömas med andra enskilda och allmänna 
intressen. /43/ 
 

4.2  Kartering 
Allmänt om kartering 
Med kartering menas bland annat en kartläggning av översvämningsrisken för sjöar och 
vattendrag och vilka områden som drabbas av en eventuell översvämning. Samhället lägger 
stora resurser på att ta hand om konsekvenserna från naturolyckor. Från statens sida finns ett 
medvetande om att det går att förebygga riskerna, inte bara av ekonomiska intressen utan även 
utifrån perspektivet att rädda människor undan naturens krafter. Genom att Riksdagen 1986 
antog propositionen om “förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor” 
(1985/86:150) avsattes statsbidrag som skulle gå till åtgärder mot naturolyckor. Jobbet med 
att ta fram översiktliga stabilitetskarteringar och att delegera ut statsbidragen lades på 
Räddningsverkets bord. Några år senare 1998 fick också Räddningsverket ansvaret att utföra 
översiktliga översvämningskarteringar längs delar av Sveriges större vattendrag och sjöar. 
/41/ 
 
År 2007 hade 800 mil av Sveriges vattendrag fått en översiktlig översvämningskartering och 
karteringen hade utförts längs delar av 56 vattendrag i 154 kommuner. Räddningsverket har 
prioriterat 1 000 mil av landets vattendrag vilket motsvarar ca 10 % av vattendragen i 
Sverige./41/. Resultaten från karteringarna redovisas dels i en rapport och dels i kartor i 
GIS-format (är ett geografiskt informations system). Presentationen är beräknat på ett 100-
årsflöde respektive ett dimensionerande flöde. För att få en förståelse om vattendraget 
redovisas en beskrivning av vattendraget i form av damm- och broritningar, vattendragets 
egenskaper och omgivningens topografi. Även vattenståndet för vattendraget finns med. När 
det gäller beräkningar kring översvämmat område används Lantmäteriets digitala databas. 
Översiktskartorna används i den översiktliga planeringen, kommunerna använder sedan 
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kartorna som ett underlag för fortsatt arbete med de utsatta områdena i form av en mer 
detaljerad invertering i detaljplaneringen. Inventeringen resulterar sedan i en åtgärdsplan och 
eventuella förebyggande åtgärder som kommunen kommer att ta till. Exempel på åtgärder är 
att undvika nyproduktion av byggnader i området eller invallning. /42/ 
 
Användningen av karteringar i fysisk planering 
SOU 2007:60 har låtit göra en enkätundersökning för att få en bild av i vilken grad 
karteringsarbetet hjälpt kommunerna i planeringsprocessen. Alla Sveriges kommuner fick en 
enkät utskickad till sig vilken besvarades av 136 kommuner. Enkäten visade att mer än hälften 
av de som svarade hade fått skador till följd av översvämningar. Av kommunerna hade 80 % 
tagit hänsyn till översvämningsrisker i planeringsarbetet, främst under arbetet med 
detaljplaner men också i viss mån i översiktsplaneringen. Mer än hälften av kommunerna 
hade inte gjort några egna karteringar och anledningarna till det var att man redan hade 
“ tillräcklig kännedom om lokala förhållanden och förutsättningar, att inga exploateringar 
vidtas i riskområden, resursbrist, bristande underlag med mera“. /41/ 
 
Räddningsverket hade år 2006 karterat vattendrag rörande 154 kommuner trots det sa endast 
58 kommuner att det fanns översiktliga översvämningskarteringar att tillgå. Utav 
kommunerna hade endast 45 stycken använt och tyckt att karteringarna varit till nytta. 
Informationen hade främst utnyttjats i arbetet med översikts- och detaljplaner och endast 
mycket sällan i infrastrukturprojekt. Runt två tredjedelar av de 45 kommuner som använt 
karteringarna ansåg att underlaget påverkat beslut. Lika många tyckte att karteringarna hade 
varit lätta att förstå men samtidigt att innehållen varit för grova. Att utnyttja informationen i 
form av att lägg in karteringarna i kommunens GIS-system hade gjorts av två tredjedelar av 
de 45 kommunerna. /41/ 
 
För att få en bättre förståelse om hur kommunerna arbetar med klimatförändringar i 
planeringsprocessen fanns även frågor angående det i enkätundersökningen. Resultatet visade 
att runt 40 av kommuner tog med klimatförändringar i arbetet. Det som togs hänsyn till i 
översiktsplaneringen var högre vattenstånd i vattendrag och hav. Ny reglering vid planering 
av VA-system var en annan del som kommunerna la fokus på. Många av kommunerna hade 
höjt säkerheten för skador som är förknippade med klimatförändringar och då främst 
översvämningar men det skede utan några nedskrivna regler. Resterande två tredjedelar av de 
tillfrågade kommunerna beaktade inte klimatförändringar. Varför ämnet inte berördes i 
planeringsprocessen berodde på att riskerna inte identifierats, bristfällande underlag, resurs- 
och kompetensbrist samt att myndigheter, politiker och experter uteblir med signaler till 
kommunerna angående klimatförändringar. Trots bristfälliga signaler kommer 75 % av 
kommunerna att planera för klimatförändringar. Besluten angående klimatförändringar 
omfattar ofta mycket pengar, därför vill kommunerna i undersökningen ha tydligare 
beslutsunderlag från bland annat myndigheter. /41/ 
 
 
4.3  Vem har vilken roll 
Fysisk planering är något som ligger på varje enskild kommuns ansvar. Kommunen ska se till 
att samhällsutvecklingen och bebyggelseplaneringen i det egna området utförs. Kommunen 
upprättar med hjälp av plan- och bygglagen (PBL) översiktsplaner som visar planeringen av 
mark- och vattenanvändningen. /41/. Översiktsplanen ska ge en bild över hur området ska 
användas med en utgångspunkt för ett hållbart samhälle. På grund av att ingen kommun är 
den andra lik så finns det inga direkta riktlinjer gällande riskfaktorerna utformade i PBL. I 
PBL kapitel 4 § 1 propositionen 1994:230 ges följande vägledning. ”Riskfaktorer kan behöva 
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redovisas för sådana områden som kräver särskild uppmärksamhet, till exempel områden 
med skredrisk, översvämningshotade områden eller områden med anläggningar och 
verksamheter som innebär risker för omgivningen” /42/ 
 
För att få bättre syn på markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljön 
arbetar kommunerna fram detaljplaner. Detaljplanerna ligger sedan till grund vid 
bygglovsgivning och är därmed juridiskt bindande. /41/. I PBL kapitel 5 berättas vad som får 
och måste regleras med en detaljplan. /43/ 
 
Länsstyrelsens har en viktig roll i arbetet med planprocessen. Dels ska de samordna arbetet 
genom att föra fram statens intressen angående området och vara myndighet och pröva 
detaljplaner. Sedan har Länsstyrelsen även tillsyn i arbetet och beaktar och verkar för 
exempelvis god miljö samt att ge kommunerna rådgivning i form av underlag och hjälpa till 
med tillämpningen av PBL. Enligt PBL har Länsstyrelsen en skyldighet att medverka under 
arbetet med bebyggelseplaneringen i frågor gällande hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen har 
också ansvar för att risk- och beredskapshänsyn tas med i arbetet med den fysiska 
planeringen. /41/. Länsstyrelsen ska även granska och skriva yttranden om planer som 
kommunen gör och använder sig av PBL kapitel 12 § 1 som ändrades 1/1-08 i det arbetet. Här 
tas fyra punkter upp som visar statens intressen och om de inte uppfylls kan länsstyrelsen 
upphäva planen. För att kunna ge kommunerna ett bra underlag i sin planering kring 
klimatförändringar krävs en detaljerad nivåkarta, vilket är ett kostsamt arbete. I SOU 2007:60 
finns ett förslag till att lantmäteriet ska göra en laserskanning för hela landet, men detta 
kommer att ta lång tid. /38/ 
 
Boverket har som uppgift att förmedla kunskap angående fysisk planering. Boverket ska 
också se till att få ut kunskap om riskhänsyn i planeringen. På Boverket följes utvecklingen i 
den mån det behövs och de vägleder kommuner i arbetet och informerar regeringen om behov 
av ändrad lagstiftning. I instruktionerna för Boverket står att ”Boverket har det övergripande 
ansvaret för frågor som avser fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och 
vatten inom samtliga miljökvalitet mål”. /41/ 
 
 
4.4  Riskhantering 
Boverket har tillsammans med Räddningsverket ett gemensamt ansvar för hälsa och säkerhet i 
den fysiska planeringen. Det övergripande arbetet är omfattande och svårt med snabb 
utveckling och kräver uppdateringar. Genom att bygga upp teoretiska modeller och empirier 
försöker kunskap vinnas. Arbetet görs i form av riskhantering vilken sker parallellt med den 
fysiska planeringen och kan ses av bilden nedan./45/ 
 

 
Figur 4.1: Visar hur arbetet med riskhantering och fysisk planering sker parallellt. /45/ 
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Risker i samhället 
I ett samhälle finns alltid risker, men med ett bra praktiskt säkerhetsarbete har samhället en 
strävan att helt komma undan olyckor eller åtminstone minska konsekvenserna när olyckan 
väl är framme. Olyckor som kan drabba samhället är giftutsläpp, explosioner, tågurspårningar 
och mer smygande och långsamma förändringar som till exempel klimatförändringar med 
dess följder. På grund av olikheterna i olyckor som kan drabba ett samhälle finns det ett stort 
intresse att studera vilka olyckor som kan inträffa och värdera sannolikheten att de inträffar. 
Arbetet är inte enkelt på grund av att produktionsutveckling, kunskapsutveckling, 
samhällsmönster och levnadsstilar förändras snabbt. /45/ 
 
Ambitionen är att försöka bygga upp ett robust samhälle som klarar av påfrestningar, men 
samtidigt är säkert för invånarna. Den politiska korrektheten i sammanhanget är att göra  
samhället så säkert som möjligt. Givetvis kan inte olyckor tillåtas och accepteras men när 
olyckor inträffar måste samhället lära sig tolerera att de tyvärr händer. /45/ 
 
Aktörer, intressen och konflikter 
Under utredningen över vilka risker ett samhälle utsätts för, genomförs en konfliktanalys. I 
konfliktanalysen kartläggs intressenternas åsikter framförallt när de går isär. I ett tidigt skede 
skall konflikten lyftas fram och bearbetas och på så sätt föra arbetet framåt. /45/ 
 
I arbetet med konflikter brukar redovisning av känsliga områden och verksamheter ske på ett 
övergripande sätt. Aktörer i riskområdet och vilka åsikter de olika parterna har bör framgå i 
redovisningen för att kunna genomföra en konfliktanalys på bästa sätt. Det finns inte alltid 
konflikter trots att planprocessen rör känsliga områden eller verksamheter.  
 
Analys av riskerna 
Med riskanalys menas att uppmärksamma de risker som finns i samhället, det är viktigt att få 
med riskerna i plan- och beslutsprocessen. Under riskanalysen värderas sannolikheten för att 
en olycka ska inträffa men även olyckans konsekvenser utvärderas. Det viktiga är att i 
riskanalysen lägga lika mycket tyngd i båda frågorna för annars fås ett dåligt resultat. /45/.  
 
I den fysiska planeringen används begreppet samhällsrisk och inte risk för den enskilde 
individen. Detta görs för att kunna utföra en bra riskanalys. Riskanalysen görs av en person 
som är insatt i den kommunala organisationen, men i vissa fall kan det vara bra att det är en 
grupp som utför riskanalysen. I onormala fall kan en konsult utifrån tas in för att göra 
riskanalysen. Onormala situationer, när det gäller riskanalyser är när flera olika risker 
samverkar på ett komplext sätt eller när normer frångås genom ovanliga åtgärder. /45/ 
 
För att kommunerna ska veta vilka risktyper som ska arbetas kring i den fysiska planeringen 
har Boverket (1995) satt upp fem punkter. Det är endast rekommendationer och består av 
följande:  

� Naturrisker, markområden som kan ge upphov till skred, ras och översvämningar 
etcetera.  

� Industrier, lager etcetera med hantering/produktion av farligt gods. 
� Hamnar, flygplatser, terminaler, anläggningar där farligt gods hanteras/omlastas.  
� Kommunikationer, transporter och transport av farligt gods.  
� Risker under beredskap/krig, anläggningar med mera som utgör potentiella krigsmål.  

 
Ett och samma område kan hotas av flera riskkällor och samma riskkälla ser sällan likadan ut 
för två olika områden. I den fysiska planeringen är det därför viktigt att skaffa sig kunskap 
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och en bra uppfattning om hur situationen ser ut för ett visst område. I praktiken innebär det 
att intervjua folk med goda kunskaper om området. /45/ 
 
I arbetet kring en riskanalys behövs en förståelse om hur farlig riskkällan är. Genom att göra 
en beskrivning och/eller beräkning av alla förkommande riskkällor och påverkan på 
omgivningen fås den förståelsen som behövs. Det finns två olika metoder enligt följande:  

� Matematiskt (kvantitativt) 
� Beskrivande (kvalitativt) 

Om en kvantitativ metod utförs över riskkällorna visar sig resultatet i siffervärden medan en 
beskrivande och kvalitativ undersökning består av logiskt resonemang kring riskkällan. /45/ 

 
Riskvärdering  
I riskvärderingen är det de folkvalda politikerna som ska ta ställning till om risken är inom de 
ramar som samhället tolererar eller ej. Den fysiska planeringen genomförs av kommunen 
vilket medför att det är kommunfullmäktige som beslutar om risken är tolererbar eller ej. Vart 
gränsen ska dras är också en ekonomisk fråga för kommunerna. /45/ 
 
För att underlätta arbetet om hur riskerna värderas finns det riktlinjer från Räddningsverket 
som visar fyra generella överordnande utgångspunkter: 
• Rimlighetsprincipen: ”En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 

kan undvikas. Kan en risk elimineras med rimligt stora tekniska och ekonomiska insatser 
skall detta göras.”  

• Proportionalitetsprincipen: ”Risken av en verksamhet bör inte vara oproportionerlig 
stor jämfört med dess fördelar och nytta.”  

• Fördelningsprincipen: ”Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation 
till verksamhetens fördelar. Enskilda individer och grupper bör inte vara exponerade för 
oskäligt stora risker jämfört med de fördelar verksamheten innebär för dem.”  

• Principen om undvikande av katastrofer: ”Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 
katastrofer.” /45/ 

 
Punkterna ovan är ofta svåra att uppnå, motstridiga och svåra att använda i praktiken. För att 
få klarhet i arbetet finns det andra sätt att värdera riskanalysen i praktiken. /45/ 
 
• Konsekvensbaserad analys: Konsekvensbaserad analys tar endast hänsyn till 

konsekvenserna av en olycka. Hur ofta olyckan inträffar är i analysen ointressant. Fördelar 
med konsekvensbaserad analys är att det är lätt att genomföra och personer som inte är 
insatt i hur arbetet går till har lätt att förstå resultatet.  

• Sannolikhetsbaserad analys: Syftet med sannolikhetsbaserad analys är att uppskatta 
sannolikheten att skadefallet ska inträffa. Sannolikheten för en olycka ställs mot 
konsekvenserna.  

• Analys genom jämförelser: Analys genom jämförelser innebär en jämförelse av de risker 
som en ny verksamhet medför med andra liknande verksamheter.  

• Analys med normer: Föreskrifter och normer finns redan som är förknippade med en 
viss verksamhet. Utifrån dessa normer görs sedan en analys och riskvärdering. 

• Subjektiva riskanalyser: I subjektiv riskanalys görs bedömningen kring mindre 
objektiva faktorer. De mindre objektiva faktorerna har att göra med riskens uppkomst, 
konsekvens typer, möjligheten att bemästra konsekvenserna eller liknande. /45/ 
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Skyddsåtgärder 
Efter att risken och riskkällan är kartlagda och när risknivån bedömts påbörjas diskussionen 
kring vilka åtgärder som ska vidtas för att minska konsekvenserna och öka säkerheten. Redan 
under riskanalysens slutskede bör åtgärder diskuteras, trots att åtgärderna i praktiken vidtas 
först när risken värderas. Tidig studie kring vilka åtgärder som kan tänkas behövas underlättar 
arbetet efter riskvärderingen. Det är inte i alla fall riskåtgärder behöver vidtas, vissa risknivåer 
tolereras och åtgärder uteblir. /45/ 
 
Åtgärder kan indelas i två typer:  
• Sannolikhetsinriktade åtgärder: Sannolikhetsinriktade åtgärder används för att minska 

sannolikheten att en olycka ska inträffa. Åtgärderna ska förebygga uppkomsten och 
minska möjligheten att en olycka inträffar.  

• Konsekvensinriktade åtgärder: Konsekvensinriktade åtgärder ska vidtas när olyckan väl 
är framme och minska de konsekvenser olyckan fört med sig. /45/ 

 
Beslut 
För att kunna fatta ett bra beslut bör riskhanteringen ske parallellt med den fysiska 
planeringen. Förutom ovanstående förutsättningar ställs vissa andra krav för att få en bra 
beslutsprocess:  
• Grovriskanalys: I en grov riskanalys kartläggs riskerna inom kommunen. Under arbetet 

ska karaktäristiska riskkällor fås fram och eventuella skyddsåtgärder för riskkällorna för 
kommunens översiktsplanering hittas. Avsikten är att i den grova riskanalysen få en bild 
och tydliggöra riskerna. Översiktsplanen ska även visa var djupare utredningsarbeten 
behöver genomföras beträffande risker.  

• Fördjupad riskanalys: En fördjupad riskanalys genomförs för att bedöma risknivån inom 
ett detaljplansområde. Hur risknivåbedömningen utformas beror på vilken slags 
verksamhet som ska placeras inom detaljplanområdet. Utifrån markanvändningen sätts 
sedan risknivån. I den fördjupade riskanalysen redovisas vilka åtgärder som bör göras för 
detaljplanområdet. Det finns också möjlighet att ställa krav på ytterligare prövning och 
utredning i samband med bygglovsprövning. /45/ 

 
Viktigt i utredningsarbetet gällande riskerna är att det står i proportion till övriga planens 
omfattning. Ansvaret för att beslutsprocessen ska fungera har byggnadsnämnden gemensamt 
med Räddningstjänsten. /45/ 
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5 Skyddsåtgärder mot översvämning 
 

5.1 Allmänt om skyddsåtgärder 
Ett viktigt redskap för kommunerna när det gäller att motverka översvämningsskador är 
riskhantering/analys. Om kommunerna utför arbetet noga och korrekt kan de genom olika 
åtgärder förhindra att skador uppstår. /44/. Åtgärder i form av skyddsanordning regleras med 
stöd av 5 kap. 7 § punkt 11 i Plan och bygglagen och bör vara inskrivna i detaljplanen. /43/ 
 

5.2 Invallning 
För att en vall ska vara ett bra skydd mot översvämning måste den anpassas till omgivningen 
den placeras i. Det finns dock både för och nackdelar med vallar. En nackdel vid uppförandet 
av en vall kan vara att landskapsbilden kommer att ändras eftersom att yta måste avsättas. En 
fördel är att vallen kan fungera som bullerdämpning och insynsskydd. Nedan kommer 
permanent och temporär invallning att tas upp. /43/ 
 
Permanent invallning 
Fastigheter som ligger lågt i en kommun kan drabbas av olika typer av översvämning. Om 
dessa fastigheter drabbas av återkommande översvämning kan den enklaste åtgärden för att 
skadeförebygga vara att anlägga en permanent invallning. /44/ 
 
Vid anläggandet av en permanent vall bör eventuella läckage i vallen beaktas. Ledningar som 
förbinder dagvattensystem med ett vattendrag bör förses med backventil eller manuell 
avstängningsanordning så att läckage från vattendrag genom vall hindras. För att systemet ska 
fungera bra bör rutiner för hur avstängning sker och vem som ansvara för det finnas. /44/ 
 
Vallarna bör även vara skyddade mot erosion upp till den nivå som högsta förväntade flödet 
tros nå. Stabilitetsförhållandet och konstruktionen av vallen bör också beaktas. För att få en 
förståelse för hur en permanent vall kan se ut visas en illustration nedan. /44/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1: Figuren visar en permanent invallning. /44/ 

 
Temporär invallning  
Vid uppförandet av en temporär vall finns olika faktorer att ta hänsyn till vid val av valltyp:  

� Vilket flöde och vilken vattennivå förväntas? 
� Vilken materialtillgång finns inom ett rimligt avstånd från platsen? 
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� Vilka grundläggningsförhållanden finns på platsen? 
� Hur mycket vall kommer att behövas? 
� Vilken tidsåtgång vallningsarbetet får lov att ta? 

När alla faktorer har beaktats finns det ett antal olika typer av vall att välja mellan. Nedan 
kommer följande att beskrivas: 
� Sandsäcksinvallning 
� Jordvallar 
� Pallbarriär 
� Tubvall 
 

• Sandsäcksinvallning: I en sandsäcksvall placeras säckar med sand av olika storlek i en 
formation efter önskad täthet, stabilitet och dämningsnivå. Vallen kan göras ett par 
meter hög med möjlighet att höjas vid behov. För att få en så bra vall som möjligt vilken 
är homogen och tät bör säckarna inte fyllas till mer än tre fjärdedelar med sand. Vallen 
kan också vid behov tätas ytterligare med jord./44/ 
 
Sandsäcksvallen kräver mycket arbetskraft dessutom måste efter att översvämningen är 
över säckarna tömmas och sanden torkas vilket är ett tidskrävande arbete. Vallen kan 
även skapa sättningar i marken eftersom att det är en tung konstruktion. En illustration 
av sandsäcksvallen visas nedan. Här kan ses hur säckar av olika storlekt placeras ihop. 
/44/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2: Figuren visar en sandsäcksinvallning med jordtätning. /44/ 
 

• Jordvallar: Om fyllnadsmaterial finns inom rimligt avstånd från platsen där vallen ska 
uppföras kan en jordvall vara ett bra alternativ. Ett material som är bra att använda till 
en jordvall är morän vilket sedan skyddas mot erosion med hjälp av presenning eller 
sten. /44/ 
 
Vallen är en tung konstruktion och kan även den ge markskador. Vad som är en fördel 
är att arbetet i mångt och mycket kan mekaniseras och på så sätt inte kräver så mycket 
arbetskraft. En illustration av hur jordvallen kan se ut visas nedan. /44/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5.3: Figuren visar en jordvall. /44/ 
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• Pallbarriär:  Pallbarriären byggs upp av lastpallar som stöds av galvaniserade stålplåtar. 
På pallarna läggs sedan ett tätt membran ovanpå konstruktionen, till exempel en 
presenning. Presenningen pålastas med jord vid marknivå eller grävs ner en bit för att 
förhindra att vatten tränger igenom den vägen. Pallarna kan antingen placeras stående 
eller liggande beroende på vilken vattennivå som förväntas. /44/ 
 
Konstruktionen kräver ett plant underlag för att vara stabil och vid svag undergrund bör 
punktlasterna under stöden minskas med hjälp av plattor. Vallen går snabbt att uppföra 
och kräver liten arbetsstyrka. En pallbarriär är illustrerad i figuren nedan. /44/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.4: Figuren visar en pallbarriär. /44/ 
 

• Tubvall: Luftfyllda tuber av förstärkt PVC placeras som en barriär mot vattnet i en 
tubvall. På yttersidan av tuben finns en plastkappa som tätar mot marken och genom att 
vattnet trycks mot den hålls konstruktionen på plats. För att det inte ska uppstå några 
lyftkrafter finns ett dränerande skikt under plastkappan. Tuberna kan skarvas ihop 
antingen rakt eller med önskad vinkel och höjden kan variera från 0.2-1 m. Metoden 
kräver inte mycket arbetskraft för att etableras och är relativt snabb. I figuren nedan 
illustreras en tubvall där kan ses hur vattnet pressar ner plastkappan och håller vallen på 
plats. /44/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 5.5: Figuren visar en tubvall. /44/ 
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5.3 Övriga skyddsåtgärder 
Bassäng eller magasin 
Bassäng/magasin används för att samla upp stora vattenflöden vid översvämning, de kan även 
utgöra en buffert i dagvattensystemet. Om stora mängder vatten samlas inom 
bassängen/magasinet kan insats från räddningsverket i from av pumpning eller avstängning av 
utlopp vara nödvändig. /43/ 
 
Dike 
Diken tjänar som en buffert vid översvämning och kraftig nederbörd. Ett dike anordnas 
vanligen för att samla upp utsläpp av dagvatten i anslutning till vägar, järnvägar eller på 
åkermark. /43/ 
 
Diket kan behöva kompletteras med andra åtgärder för att fylla tillräcklig funktion och vid 
stora flöden kan räddningstjänsten behövas för pumpning. Vad som också krävs är ett visst 
underhåll i form av rensning så att diket fyller sin funktion. För att hålla nere kostnaden för 
åtgärden kan diket utgöras av ett öppet dagvattensystem. Det bör även beaktas att vid 
uppförandet av ett dike kan dispens/tillstånd enligt Miljöbalken krävas om diket innebär en 
markavvattning. /43/ 
 
Källarlösa byggnader 
Vad som menas med källarlösa byggnader är att det i detaljplanen finns förbud mot att 
uppföra byggnader med källare inom risk områden. Nackdelen med åtgärden är att förvarings- 
och biutrymmen minskar i byggnaden. För att uppnå bästa möjliga resultat bör åtgärden 
kombineras med plushöjd för mark, färdigt golv på bottenvåning och grundläggningsnivå. 
/43/ 
 
Plushöjd i detaljplanen 
För att minska risken för att översvämning når en byggnad och vattenfyller den föreskrivs 
plushöjder i detaljplanen. Plushöjd kan antingen sättas på marknivå eller byggnaden. 
Plushöjden bestäms utifrån beräkningar av högsta vattennivåer, men kommande 
klimatförändringar måste även tas med i beräkning. /43/ 
 
För en byggnad bör plushöjden anges utifrån lägsta grundläggningsnivå eller för att förhindra 
fukt i grunden utifrån lägsta schaktbottennivå. Vad som bör beaktas är att en höjning av 
marknivå kan innebära ökad risk för ras och skred. /43/ 
 
Rensning och muddring av vattendrag 
För att få ökad vattenavrinning i ett vattendrag bör det med jämna mellanrum rensas eller 
muddras. Får vattendraget en större tvärsnittsyta kan det rymma en större volym och 
kapaciteten som en buffert vid ökade flöden förbättras. Åtgärden är effektiv vid kraftig 
nederbörd och vid dagvattenstigning, men även vid en långsam stigning av vattennivån. /43/ 
 
Är vattendraget naturligt måste tillstånd enligt kap 11 i Miljöbalken om vattenverksamhet fås 
för att få utföra åtgärden. Är vattendraget däremot konstgjort åstadkommet både ska och får 
ägaren underhålla med rensning och muddring. /43/ 
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Ventiler och pumpar i dagvatten- och avloppssystem  
Avstängningsventiler i form av till exempel backventiler installeras i dagvattensystem eller 
avloppsledningar. Ventilerna hjälper till att stoppa spridning av ökade flöden. Ventilerna är 
normalt öppna och placeras med fördel inom fastigheten före anslutningspunkt till 
kommunens avloppsnät. Åtgärden kan krävas av tillsynsmyndighet då med stöd av 
Miljöbalken eller av huvudman för avloppsanläggning då med stöd av lagen om allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar. /43/ 
 

5.4 Praktiskt användande av skyddsåtgärder 
För att se hur skyddsåtgärderna används i praktiken och hur planeringen runt dem går till 
följer i kapitlen 6-8 en studie av tre kommuner: Halmstad, Vellinge och Kristianstad. Studien 
av kommunerna grundar sig på intervjuer gjorda med personer på respektive kommuns 
samhällsbyggnadsenheter och material som erhållits av kommunerna.  
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6  Halmstad kommun 

6.1 Kommunfakta 

 
Figur 6.1: a) Karta över Sverige där Halmstads placering i landet kan ses. 
    b) Karta över Halmstad kommun. /218/ 
 
Halmstad kommun slogs 1974 samman med de små kommuner som låg runt om Halmstad 
och fick den storlek den har i figur 6.1: b. Kommunen har en yta på 1706 km2 varav 16 km2 är 
vattentäkter. Antalet invånare uppgick 2007 till ca 90 000 totalt och befolkningstätheten var 
87 invånare/km2. /215/ 
 
På stadskontorets samhällsbyggnadsenhet sitter ca 15 tjänstemän och arbetar med den fysiska 
planeringen. Stadskontoret består inte bara av samhällsbyggnadsenheten men det är den 
enheten som fungerar som samordnare för alla andra enheterna. /31/ 
 

6.2  Historik – Arbetet så här långt 
Klimatfrågan ligger hela tiden med i arbetet med den fysiska planeringen i Halmstad 
kommun, men har under hösten 2007 fått en ännu större genomslagskraft och betydelse. Vid 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen på Söder spekulerandes det till exempel om en 
höjning av havsytan och en riskbedömning av översvämning i området gjordes. I 
detaljplanerna för området har bedömningen sedan legat till grund och avgjort vilka 
plushöjder som ska hållas och så vidare. /31/ 
 
När det gäller den befintliga bebyggelsen finns idag (2008) inga direkta riktlinjer att förhålla 
sig till, men det finns planer på att göra en kartering över hela staden och en del andra 
känsliga områden vid kustzonen. När det är gjort kommer kommunen börja fundera på vilka 
åtgärder som kan och ska vidtas. De anser inte att läget är så kritiskt att det behöver blir gjort 
omgående eftersom att klimatförändringen inte kommer att ske omedelbart. Det gäller istället 
att få en bra bild av situationen och sedan ta fram en strategi som kan genomföras på lite 
längre sikt. Kommunen har ett ansvar att sätta en lägsta nivå och informera om läget och vad 
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som gäller, men de anser att ansvaret även ligger på den som äger fastigheten att bedöma 
vilken ekonomisk risk de är beredda att ta. /31/ 
 

6.3 Översvämningsrisk 

 
Figur 6.2: Figuren visar Halmstadtätort och områdena Söder, Hamnen och Östrastranden. /234/ 
 
I Halmstad kommun finns en del områden som är kopplade till viss risk för översvämning och 
det finns tre olika hot att ta hänsyn till. Det ena är havets översvämningar som är kopplade till 
extrema vädersituationer och eftersom att Laholmsbukten ser ut som den gör kan det bli 
ganska höga vattennivåer vid till exempel storm. Söder, Östrastranden och Hamnen är de 
områden som är speciellt utsatta för havsöversvämningsproblem i Halmstad och deras 
placering i förhållande till havet och Nissan kan ses i figur 6.2. När det är riktigt höga nivåer 
är det havet som är helt dimensionerande när det gäller översvämning. Havet fungerar även 
som en uppdämning och släpper inte ut vattnet från vattendragen. De höjddata som finns idag 
är inte tillräckligt detaljerad för att dra några slutsatser om vilka områden som är utsatta för en 
havsnivåhöjning, men det kommer vara fler områden än Söder och Östrastranden som utsätts i 
framtiden. Till exempel ligger inte nivåerna i centrum bra till vid en översvämning av havet. 
/31/. I figur 6.3 kan ses hur Söder ligger i nära anslutning till Nissan. Här fås en uppfattning 
om hur mycket av området som kommer att ligga under vatten vid en höjning av havsnivån 
till +2.7 möh. /217/ 
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Figur 6.3: Figuren visar Söder i Halmstad och det som är markerat med blått är de områden som kommer att 
ligga under vatten vid en höjning av havet till + 2.7 möh. /217/ 
 

 
Figur 6.4: Figuren visar en detaljerad karta över småorter i Halmstad kommun. /234/ 
 
Det andra hotet är extrema flöden i vattendragen vilket speciellt sedan 2000-talet har varit ett 
problem. I figur 6.4 ses hur Nissan och Suseån rinner genom kommunen och vilka småorter 
de passerar på sin väg mot havet. Åled är ett exempel på område som haft problem på grund 
av höga flöden i Nissan, men även Sennan och Oskarström är utsatta. Förutom Nissan så 
ligger Suseån i kommunen och det är framförallt Getinge som är utsatt för höga flöden i det 
vattendraget. /31/ 
 
Ett tredje problem är de riktigt kraftiga skyfallen på kort tid som kommer att öka och 
överbelastar kommunens dagvattensystem. Av de dagvattensystem som finns i kommunen 
regleras dimensioneringen av statistik över en viss tid, systemen dimensioners till exempel för 
ett 30-års regn. Om ett 30-års regn istället blir ett 10-års regn stämmer dimensionen inte 
längre. Gullbrandstorp som kan ses i figur 6.4 är ett område som har haft problem med 
överbelastning av dagvattensystemen, men även kustsamhällen som är gamla 
sommarstugeområden som inte är anlagda med system för åretruntboende har problem. /31/ 
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6.4 Skyddsåtgärder mot översvämning  
I och med att SoU 2007:60 kom ut 2007 gav kommunstyrelsen i Halmstad 
Stadsbyggnadskontoret i uppgift att skriva ett utredningsdirektiv för att kunna anpassa 
SoU 2007:60 till Halmstad. Det är något som inte har påbörjats, innan eventuella åtgärder kan 
planeras och sedan verkställas vill kommunen ha en helhetsbild i form av utredningar av 
situationen. /31/ 
 
En möjlig åtgärd för att skydda befintlig bebyggelse framförallt längs med Nissan och mot 
nordväst är permanent invallning. En stor nackdel med invallning är att estetiska värden 
förändras. Till exempel kan det bli skymd sikt och minskad tillgänglighet till vattnet för de 
boende. Dessutom kan en invallning innebära stora kostnader för projektering och 
byggnation. Utöver de nackdelar som nämnts krävs en miljö- och tillståndsprövning, vilket 
kan ta lång tid och har en ovis utgång. Vad som också diskuterats i kommunen är enskilda 
invallningar eller konstruktioner så som diken, pumpanordningar och till och med storskaliga 
portar i Nissans. /217/ 
 
För att vidta framtida åtgärder fordras att samtliga parter som är berörda inom ett område kan 
mötas för information och diskussion och en gemensam åtgärdsplan måste fastställas. /217/. 
Vad både kommunen och räddningstjänsten har varit noga med att markera är att det är den 
enskildes ansvar att vidta de åtgärder man själv kan göra. /31/ 
 

6.5 Nyexploatering utmed Nissan 
Nissastrand 
När nyexploateringen av Nissastrand, kan ses i figur 6.5, planerades sattes plushöjder med en 
lägsta nivå eftersom att området ligger i nära anslutning till Nissan. Under diskussion, 
kommunen och byggaren emellan valdes att lägga nivån på +3.0 möh. Det gäller att ansluta 
nybyggnation till omgivningen och kan inte lägga byggnaden för högt utan får anpassa 
plushöjd efter omgivningen. Kommunen tittade även på skred och rasrisk, men den risken är 
inte så stor eftersom att jordarna i Halmstad är relativt stabila. Det som var av största vikt vid 
byggnationen av Nissastrand var konstruktionen av kajen. Här togs hänsyn till höjda flöden i 
Nissan vilket även har gjorts på Söderkaj som är ett område på söder. /31/ 
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Figur 6.5: Figuren visar Nissastrand och Söderkajs placering utmed Nissan. /234/ 
 

Söder 
I framtiden kommer Söder att påverkas av översvämning på grund av förändringar av både 
Nissans och havets vattennivå. Vad som kommer att vara det största problemet är 
källaröversvämningar som kan orsakas av inläckage till spillvattensystemet. /217/ 
 
Halmstad kommun planerar att antingen anlägga en tunnel under Nissan på Söder eller en bro 
över för att förbinda E6:an med kustvägen och slippa tung lastbilstrafik i innerstaden. I en 
översvämningssituation finns risk att en eventuell tunnel kan vattenfyllas från ändarna. Det 
kan dock åtgärdas genom att bygga trågmurarna något högre än vad marknivån kräver och vid 
trågens ändar kan eventuellt ett skyddssystem förberedas. Ett alternativt är att lägga ut 
sandsäckar eller liknande vid hotande höga vattennivåer. Körbanans nivå vid trågändar 
föreslås bli +2.90 möh i båda ändar. /217/ 
 
De rekommendationer kommunen har vid nybyggnation av Söder för byggnader med en 
livslängd på ca 50 år är att de dimensioneras för nivån +2.70 möh. För byggnader med stort 
ekonomiskt värde eller där skaderisk för människor föreligger vid översvämningar bör 
dimensionerande nivå vara +3.30 möh. Källarutrymmen vid nybyggnation bör byggas som 
vattentäta konstruktioner och spillvattenledningsnätet skall utformas så att det klara av höga 
grundvattennivåer i byggnadens närhet. Förväntas nybyggnationen ha en livslängd på ca 100 
år eller längre bör istället de dimensionerande nivåerna vara +2.90 och +3.50 möh. Vad som 
även rekommenderas är att marken inom tomterna bör höjas så långt som möjligt. /217/ 
 
Söderkaj som kan ses i figur 6.5 är ett av de nya områden som ska bebyggas med bostäder på 
Söder. Projektet Söderkaj är ett partneringavtal mellan HSB och ByggSjögren där HSB står 
som beställare och ByggSjögren som Entreprenör. Projektet består av 330 lägenheter och 
arbetet med rivning av befintlig bebyggelse kommer att ta fart i maj-juni 2008. ByggSjögren 
har förhoppningar om att man börjar bygga i september 2008. Byggarbetet kommer sedan att 
fortsätta sex år framöver. /37/ 
 
På Söderkaj har golvnivån valts att läggas till +3.00 möh vilket innebär att Söderkaj ligger 
0.5m högre än övrig bebyggelse nere på Söder. På 100 års sikt räknas det med att området 
kommer att översvämmas 3-4 gånger och när olyckan väl är framme kommer vägar och 
källaren tillåtas att översvämmas eftersom att husen byggs så att de kan översvämmas 
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(vattentäta konstruktioner). Om det skulle inträffa en kraftig översvämning är Söderkaj rustat 
för det, källaren kommer att fyllas med vatten så att inte huset trycks upp och det blir en 
utjämning av tyngden. /37/. I figuren 6.6 kan ses hur området Söderkaj kommer att se ut ur ett 
fågelperspektiv. Som bilden visar ligger området i tät anslutning till Nissan.  

  
Figur 6.6: Visar Söderkaj enligt detaljplaneprogram. /217/ 
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7 Vellinge kommun 

7.1 Kommunfakta 

 
Figur 7.1: a) Karta över Sverige där Vellinges placering i landet kan ses. 
    b) Karta över Vellinge kommun. /219/ 
 
Vellinge kommun som kan ses i figur 7.1:b ovan är till ytan 144 km2 varav 1 km2 består av 
vattentäkter. Kommunen har ca 33 000 invånare (2007) och en befolkningstäthet på 225,4 
invånare/km². /216/. Kommunen slogs 1973 samman och fick den utformning som ses i figur 
7.1:b. På Miljö- och stadsbyggnadskontoret sitter 22 personer och arbetar med planläggning, 
exploatering, bygglov och miljötillsyn. /34/ 
 

7.2 Historik – Arbetet så här långt 
Det finns i kommunen gamla vallar ute vid Skanör/Falsterbo som förmodligen byggdes för att 
skydda från högvatten och att stänga inne djur. Det kan ses som ett bevis på att kommunen 
har varit utsatt för översvämningsproblematik under lång tid. /34/ 
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Figur 7.2: Figuren visar en detaljerad karta över Vellinge kommun där placering av Vellingetätort och andra 
småorter i kommunen kan ses. /219/ 
 
Sedan 80-talets slut har kommunen arbetat med frågor kring klimatförändringar, det är 
framförallt en stundande havsnivåhöjning som har setts som kritisk. Havsnivåfrågan har hela 
tiden även kombinerats med erosionsfrågor, men erosionen i Vellinge är mycket begränsad 
utan där finns istället en tillväxt. Tillväxten kan ses utanför Falsterbo där Måkläppen växer, 
likadant ökar reven norr om Skanör. I figur 7.2 kan de olika småorternas placering i nära 
anslutning till havet ses. /34/ 
 
Vellinge kommun har två underlag i sitt arbete med klimatfrågan. Det första är en rapport som 
gjordes i mitten av 90-talet ”Hydrologiska och morfologiska processer runt Falsterbohalvön”. 
Rapporten tar upp förändringar av havsnivån och högvatten i Falsterbokanalen. Bedömningen 
i rapporten är baserad på IPCC:s rapport om hur havsnivån kommer att förändras. Det andra 
materialet som används i klimatfrågorna är hur högvattnet förändras i området. Om havsnivån 
höjs upp till 80 cm på 100 års sikt och väderleksförhållanden förändras (till exempel fler 
stormar) kommer högvattnet också att förändras. Högvattnet har fram till år 2008 legat på ca 
+1.20 möh och det beräknas i framtiden ligga på ca +1.50 möh vilket förespås inträffa allt 
oftare. Högvattnen i sig är kortvariga och kan gå från -0.80 möh till +1.20 möh på cirka 10 
timmar, sedan sjunker vattnet undan lika snabbt igen. Det är högvatten som Vellinge kommun 
har bekymmer med. I framtiden kommer medelhöjningen av havsnivån att utgöra ett problem 
och den kommer att vara konstant. /34/ 
 
I rapporten ”Hydrologiska och morfologiska processer runt Falsterbohalvön” gjordes också 
en bedömning om vilka delar av Vellinge kommun som kommer att påverkas av olika nivåer 
av en havsnivåhöjning. Idag (2008) finns nya rapporter som talar för en höjning till 
+2.20-2.30 möh som en kombination av havsnivåhöjning och ett högvatten på det. Enligt 
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bedömningar gjorda både av Vellinge kommun för Falsterbokanalen och av SMHI för Skanör 
kommer 100-års återkomsten på högvatten att ligga på som mest +2.30 möh. /34/ 
 
Vellinge kommunen har gjort en kartering av topografin ute på Falsterbonäset vilket är den 
del som är utsatt för högvatten och en höjning av havsnivån. Denna studie kommer att 
detaljeras med exakta marknivåerna och vad som händer med marken när vattnet stiger. /34/ 
 

7.3 Översvämningsrisk 
I Vellinge kommun är det Skanör/Falsterbo och Falsterbonäset som är speciellt utsatta för 
översvämning. Möjligen kommer vägen utmed Höllviken att behöva höjas eftersom att det 
också är ett utsatt område. Strandremsan utmed hela kommunen är även den utsatt eftersom 
att den kommer att påverkas av en havsnivåhöjning. /34/ 
 
SMHI och Länsstyrelsen i Skåne har gjort mätningar på årshögsta vattenståndet för Skanör 
under perioden 1992-1996 vilket redovisas i tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1: Tabellen visar återkomstnivåer för årshögsta vattenstånd mellan åren 1992-2006 och olika 
återkomsttider. Nivåerna anges i ett 95 % konfidensintervall i enheten cm. /47/ 
 2 år 10 år 50 år 
 
Skanör 
1992-2006 

 
93-111 cm 

 
123-145 cm 

 
135-150 cm 

 
I och med att havsnivån kommer att höjas kommer årshögsta vattenståndet även det ändras. I 
tabellen 7.2 vissas beräknade värden för Skanör i slutet på det här århundradet.  
 
Tabell 7.2: Beräknade återkomstnivåer för årshögsta vattenstånd för framtidens klimat (2070-2100) och olika 
återkomsttider. Nivåerna anges i ett 95 % konfidensintervall i enheten cm. /47/ 
 2 år 10 år 50 år 
Skanör  
Högsta förväntade 
höjningen 
 

 
163-180 

 

 
193-214 

 

 
204-220 

 

Skanör  
Lägsta förväntade 
höjningen 
 

 
120-138 

 

 
150-172 

 

 
162-177 

 

  
Vellinge kommun har tagit fram en översiktsplan över Falsterbonäset där olika områden har 
klassats utifrån höjd över havet. I översiktsplanen kan utlösas vilka områden som kommer att 
ligga under vatten vid en höjning av havsnivån. Om havsnivån i kombination med högvatten 
stiger till +2.30 möh, kommer större delen av Skanör/Falsterbo och falsterbonäset att ligga 
under vatten. I figur 7.3 kan ses vilka områden som drabbas av översvämning vid höjt 
vattenstånd. /34/ 
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Figur 7.3: Figuren visar Översiktsplan över Falsterbonäset i Vellinge kommun. Rött fält markerar områden som 
ligger på höjden 0-1 möh, blått fält markerar områden som ligger 1-2 möh och grönt fält markerar områden som 
ligger 2-3 möh. /34/ 
 

7.4 Skyddsåtgärder mot översvämning 
Allmänt om åtgärder 
Vellinge kommun anser inte att åtgärder behöver tilltas idag (2008) utan är något som 
kommer att bli aktuellt kanske om 10-50 år. Vad kommunen däremot anser är att de snarast 
behöver är en handlingsplan för hur skyddsarbetet ska gå till och vad som behöver göras. 
Kommunen måste hela tiden uppdatera sig om IPCC:s prognoser för att få reda på hur 
utvecklingen ser ut. Till exempel kommer de vallar som byggs antagligen att byggas så att det 
finns möjlighet att höja dem om förutsättningarna skulle ändras. /34/ 
 
Ett program för hur man ska komma till bukt med översvämningsproblematiken i Vellinge 
kommun har tagits fram, programmet redovisas i figur 7.4. Kostnaden för åtgärderna om man 
bygger en 10 km lång vall kommer att hamna mellan 25-50 miljoner kronor enligt 
uppskattning från år 2008. Räknas förbättring av dagvattensystemet också in kommer 
kostnaden att ligga runt 100 miljoner kronor. /34/ 
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Figur 7.4: Figuren visar vad Vellinge kommun planerar att göra för att skydda Falsterbonäset mot översvämning. 
/34/ 
 

Invallning 
Utredningar har visat att de befintliga vallar som finns vid Skanör/Falsterbo kan förbättras och 
byggas ut. Enkla gräsbeklädda jord och sand vallar kommer att kunna användas för att stå 
emot högvatten. Vallarna kommer antagligen att bli 8-9 km långa. Även de sanddyner som 
finns kommer att kunna användas som skydd mot vattnet därför har Vellinge kommun 
studerat vad som kan göras för att behålla dem. /34/ 
 
Förslag till utformning och lokalisering av vallarna kommer att göras i samarbete mellan 
Länsstyrelsen och Vellinge kommun. Det kommer att göras särskilda utredningar som 
omfattar hela Falsterbonäset. /214/. Undersökningar för att ta reda på om det går att återföra 
sand för att användas till vallar måste också göras. Ystad kommun har till exempel gjort 
försök med att återföra sand under lång tid, men där har bland annat miljöbalken varit ett 
hinder i prövningen. Vid återföring och uppförande av vallar måste naturvärden och liknade 
beaktas. En miljödom måste kanske träda i kraft för att det ska vara möjligt att få till stånd 
skydd. Vid beslut om vallarna måste en avvägning av ändamålet göras och viss påverkan på 
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dagens naturvärden måste kanske tålas för att skydda andra värden. Om havsnivån höjs 
kommer den naturmiljö som finns att förändras. Då kanske de naturvärden som ska skyddas 
och bevaras inte finns i framtiden. Det kan även finnas ett gemensamt intresse att till exempel 
valla in för att skydda de befintliga naturvärdena. /34/ 
 
Vägen som går ut med stranden i kommunen skulle kunna användas som en vall om man 
höjer upp den. Även gångstigar, järnvägar och så vidare skulle kunna användas som vallar 
vilket inte skulle innebära en så stor kostnad. Vad som måste tas hänsyn till är att vatten inte 
kommer in bakvägen och därför måste undersökningar om installation av något slag av 
backventiler är möjlig göras. Mycket handlar även om att bli av med regnvatten som hamnar 
inom fördömningar vilket måste ledas bort. Fortsättningsvis måste sedan en långsiktig 
handlingsplan tas fram och de tillstånd som behövs måste sökas. /34/ 
 
Dagvattensystem 
Idag (2008) finns det problem med dagvattensystemet i vissa områden och en lösning är att 
lägga ett dräneringssystem och pumpa bort dagvatten i diken där det behövs. Tekniken som 
behövs är relativt enkel och finns redan vid Skanörsljung. /34/ 
 
Inom Skanörs Vångar där nyexploatering är planerad kommer dagvattensystemet att 
dimensioneras med dammar och diken som ska klara 50-års regn. Det ska även finnas en 
intilliggande översvämningsyta som klarar ett 100-års regn. Ledningarna ska dimensioneras 
så att de klarar 10-års regn för att klara av att leda bort dagvatten utan att det stiger upp på 
gatan. Skulle 100-års regn falla kommer enstaka gator tillfälligt stå under vatten. Det medför 
inte att samhällsfunktioner hindras och kan därför tillåtas. /212/. Systemet kommer att se ut 
precis som vanliga dagvattensystem förutom att man har en pump och eventuella backventiler 
som hindrar att vatten rinner in bakvägen. /34/ 
 
En framtida höjning av havsnivån kommer även att medföra att grundvattnet stiger på 
Falsterbohalvön. För att säkerställa de nuvarande nivåerna har utredningar gjorts och ett 
förslag har tagits fram. Förslaget innebär att ett system av horisontella dräneringsrör och 
pumpbrunn installeras. Dräneringsrören installeras under grundvattennivå och vid eventuell 
höjning av grundvattnet pumpas vattnet bort. /212/ 
 

7.5 Planerad nyexploatering i Skanör 
Mycket av den befintliga bebyggelsen i Skanör är från 70-/80-talet, men nyexploatering med 
450 bostäder i Skanörs Vångar är planerad. Bostäderna har varit planerade sedan 80-talet och 
det är en önskan att få en nyinflyttning så att skolor och dagis som finns kan få vara kvar. /34/. 
Figur 7.5 visar placeringen av området Skanörs Vångar.  
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Figur 7.5: Figuren visar vart i Skanör området Skanörs Vångar är placerat. /219/ 
 
Under planering av Skanörs Vångar har Vellinge kommun tagit med 
översvämningsproblematiken som en faktor. För att lätt undvika att området kommer 
påverkas kunde en upphöjning av området ha gjorts. Det hade medfört att området anslutit 
konstigt till närmiljön och inneburit en massa transporter av fyllnadsmaterial. De åtgärder som 
kommer göras för att skydda den befintliga bebyggelsen kommer även att skydda de nya 
bostäderna. Därför har Vellinge kommun valt att inte göra några speciella åtgärder för 
Skanörs Vångar. /34/. De byggnadstekniska åtgärder som föreskrivs för området är att endast 
källarlösa hus får byggas. Husen ska även uppföras i oorganiskt material upp till minst 50 cm 
från överkant på grund. /213/ 
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8  Kristianstad kommun  

8.1 Kommunfakta 
 

 
Figur 8.1: a) Karta över Sverige där Kristianstads placering i landet kan ses. 
    b) Karta över Kristianstad kommun. /231/ 
 
Kristianstad kommun som kan ses i figur 8.1:b är Skånes största kommun med en totalareal 
på 1 346 km² varav 94,28 km² är vattenareal. Antal invånare uppgick 2007 till ca 77 000 och 
befolkningstätheten var 61,1 invånare/km². 1974 fick kommunen den storlek den har idag 
(2008). /232/. Kristianstads stadsbyggnadskontor har ca 50 anställda och på plan och bygg 
sitter ca 20 personer och arbetar med planläggningsfrågor. /35/ 
 

8.2 Historik 
Kristianstad ligger till stor del på gammal sjöbotten och Sveriges lägsta markpunkt, -2.41 m 
under havsytan ligger här. Det gör Kristianstad extra utsatt för konsekvenser av ett förändrat 
klimat. /229/. Speciellt utsatta områden i Kristianstad är själva statskärnan, kusten och hela 
sträckan utmed Helge å. /35/. Figur 8.2 visar var i kommunen de utsatta områdena är 
placerade. Kristianstad är från början en fästningsstad omgiven av vatten och sankmark. Det 
var under 1600-talets första hälft som fästningsplanen stakades ut, men det var först under 
1700-talet som folk började flytta till staden. Vilket ledde till att delar av Helge å 1775 
torrlades när ån bröt ut ett nytt utlopp till havet. Trots åtgärden var det inte tillräckligt utan 
helt avgörande för staden var invallningen och torrläggningen av de norra delarna av 
Hammarsjön 1859-1868. Avsikten var då att skapa mer åkermark vilken idag (2008) till stora 
delar är bebyggd. Det är därför många områden i Kristianstad ligger under eller bara ett fåtal 
meter över havets medelvattennivå. /46/ 
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Figur 8.2: Figuren visar en detaljerad karta över Kristianstad kommun där placering av Kristianstadtätort och 
andra småorter i kommunen kan ses. Även Helge å och sjöarna Araslövssjön och Hammarsjön kan ses. /235/ 
 
Runt Kristianstad finns det höga naturvärden som har ett riksintresse från ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Området som omfattas av riksintressen är de nedre vattensystemen av Helge å. 
Området ingår i Ramarkonventionen som är en förteckning över de våtmarker i Europa och 
Nordafrika som är mest värda att skydda. /46/. I figur 8.2 kan ses hur Helge å slingrar sig från 
Araslövssjön i norr till Hammarsjön söder om Kristianstadstätort. 
 

8.3 Översvämningsrisk 
 
Översvämningsrisken i Kristianstad är hög framförallt vid extrema väderleksförhållanden och 
höga vattenstånd i Helge å och Hammarsjön. Vid ett sådant tillfälle finns det risk att stora 
delar av Kristianstad översvämmas. Inom de områden som skulle hotas finns bostäder för ca 
16 000 invånare och viktiga samhällstjänster som regionsjukhuset, avloppsreningsverket och 
Räddningstjänsten. Utan några åtgärder kommer stora delar av Kristianstad ligga under vatten 
vid översvämning, i figur 8.3 kan ses vilka områden som drabbas från Araslövssjön i norr till 
Hammarsjön i söder. /46/ 
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Figur 8.3: Figuren visar hur översvämningsrisken ser ut vid högsta beräknade flödet i Helge å och en nivå på 
+2.0 möh i Östersjön. /46/ 
 
 

8. 4 Allmänt om åtgärder 
Kristianstad kommun jobbar med att kartlägga risken för översvämning för att kunna 
minimera hotet, göra prognoser och upprätta skyddsåtgärder. Kartläggningen är ett 
omfattande och kostsamt arbete. Ett projekt är att förbättra, komplettera och ersätta de gamla 
10 km långa invallningarna men också utöka och förbättra pumpstationerna utmed Helge å. 
Översvämningsrisken efter att åtgärder införts visas i figur 8.4. I jämförelse med figur 8.3 kan 
ses att ett mycket mindre område drabbas vid översvämning. Projektet började redan 2002 
och beräknas vara klart 2012 med en kostnad på cirka 200 miljoner kronor. /229/. Ett program 
för kusten har tagits fram där global uppvärmning och höjd medelhavsnivå inkluderas. För 
Åhuskusten har SMHI beräknat ett värsta scenario som innebär att medelvattenståndet 
kommer öka med +77 cm. /233/ 
 

 
Figur 8.4: Figuren visar översvämningsrisken efter införda åtgärder och beräknat högsta flöde i Helge å. Rödlinje 
visar befintlig invallning (2008) och orangelinje visar planerad invallning. Lila ytor är fördröjningsytor för 
dagvatten. /46/ 
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Kristianstad har alltid varit omgivet av vatten och det har blivit ett kännetecken för staden. 
Kommunen har som mål att fortsätta bygga och bevara staden med vatten som ett viktigt 
inslag. Därför försöker man i så stor omfattning som möjligt anpassa och utforma åtgärderna 
till den omgivande miljön. /46/ 
 
Invallning 
De nya förbättrade skyddsvallarna ska klara ett flöde i Helge å på 527 m³/s vid Torsebro (ett 
kraftverk strax uppströms Kristianstad norr om Araslövssjön) och en höjd nivå i Östersjön till 
+2 möh. /229/. Vallarnas placering och när de olika etapperna ska stå klara visas i figur 8.5.  
Vallarna består mest av moränlera med naturmaterial runt omkring och de ligger på nivåerna 
omkring +3.5 till +4.5 möh. /36/. Det dimensionerande flödet på 527 m³/s är givet av SMHI 
och skulle innebära en högsta vattennivå i centrala Kristianstad på +3.70 möh. Det hittills 
högsta högvatten som uppmätts sedan mätningarna startade 1905 är +2.23 möh vilket därmed 
innebär att skyddsvallarna ska klara framtida tänkbara extrema högvatten. 
Klimatförändringarnas effekt på flödet i Helge å visar att det dimensionerande flödet inte 
kommer att öka i framtiden för att snösmältning blir mer ovanligt. Däremot kan det normala 
flödet höjas och högvatten bli vanligare. /229/ 
 

 
Figur 8.5: Figuren visar placeringen av pumpstationerna, svarta prickarna, ut med Helge å och vilket år de ska 
stå klara. Röd linje symboliserar färdigställd vall och vilket år de olika etapperna stod klart. Orange linje visar 
vall som ej är påbörjad men är planerad och vilket år sträckan ska vara färdig.  /229/ 
 
Pumpstationer 
Parallellt med att stadens invallningar ersätts och kompletteras förstärks också systemet av 
pumpstationer. I arbetet kring pumpstationerna måste hänsyn tas till kommande effekt av 
klimatförändringar i form av ökande nederbörd. Beroende av de låglänta och flacka 
förhållandena måste dagvatten från stora områden pumpas ut i Helge å och Hammarsjön.  
 
Trots att det redan finns pumpstationer med rätt kapacitet finns det risk för översvämning. 
Översvämningsrisken finns för att inte dikessystemen har rätt lutning och de växt igen och 
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brister i utformandet av bebyggelser där vattensamlingar sker på fel ställen. En karta över hur 
pumpstationerna är placerade visas i figur 8.5. /229/ 
 
Direktiv vid ny bebyggelse 
Trots de pågående och kommande utbyggnaderna av vallar och pumpstationer finns det 
fortfarande vissa områden i kommunen som riskerar att översvämmas. För ett utsatt område 
kan separata skydd behövas om intresse för ny bebyggelse finns. Skyddet kan bestå av 
skyddsvall, upphöjd marknivå eller genom att byggnadens grundläggning och bottenplan görs 
översvämningståligt. Där planerad invallning inte är genomförd är det viktigt att skapa 
temporära skydd fram till dess att invallningen är klar. /46/ 
 
När invallningen är färdig ska det vara till skydd mot översvämningar. Trots det finns det hot 
mot vallen som till exempel sabotage eller en olycka som gör att vallen brister. Om 
Hammarsjön skulle ha ett högvatten på +2.50 möh och en vall brister skulle konsekvenserna 
kunna leda till att en byggnads bottenvåning total skulle vattenfyllas och vid de lägsta 
punkterna skulle även andravåning vattenfyllas. Under ny- eller ombyggnader inom 
översvämningshotade områden, det vill säga under ca +3 möh, ska alltid en särskild 
försiktighetsåtgärd vid ett vallbrott uppmärksammas. Vid översvämningshotade områden ska 
möjlighet finnas att rädda sig själv och hjälpbehövande personer undan en snabbt stigande 
vattennivå, exempelvis upp på ett andra våningsplan. /46/ 
 
Dagvattensystem 
Där nyexploatering planeras ska dagvattnet helst tas omhand lokalt inom den egna fastigheten 
genom en kombination av direkt avdunstning, avdunstning via växtlighet och infiltration ner 
till grundvattnet. De förutsättningar som råder i Kristianstad gör att det dock är svårt och 
olämpligt i stora delar att använda sig av infiltration då grundvattennivån i många områden 
ligger mycket nära marknivån. Infiltration skulle leda till att marken blev vattenskadad eller 
översvämmad med skador på byggnader och fastigheter som följd vilket var meningen att 
undvika. Målsättningen är istället att genom god planering fördröja dagvattnet inom 
fastigheten. Vattnet leds genom det övergripande systemet av diken och fördröjningsytor och 
till sist pumpa ut det som återstår till Hammarsjön och Helge å. /46/ 
 
Kommunen har valt att utöka dagvattensystemet med fördröjningsytor och 
fördröjningsmagasin som ska förhindra översvämning på olämpliga platser. Dammar eller 
bara områden som tål att under vissa perioder stå under vatten utgör fördröjningsytor och 
magasin. Åtgärden är anpassad efter den redan befintliga bebyggelsen. Vid nyexploatering 
kan ytterligare åtgärder behövas genom att i första hand i den egna fastigheten ha ett 
fördröjningsmagasin. /46/ 
 
Utnyttjande av grönområden är en annan del kommunen tar till för att fördröja effekten på 
vattenavrinningen. Trots utnyttjande av grönområden kan även mindre magasin behövas. 
Dikessystem används också som dagvattensystemet, men en utredning kring kapaciteten hos 
systemet behövs i kommunen. Säkerhetsställandet gäller framförallt skötsel genom att rensa 
och muddra diken för en bättre kapacitet. /46/ 
 
I detaljplansläggning är det viktigt att i ett tidigt skede göra en utredning kring 
dagvattensystemet. I Kristianstad råder svåra förhållanden men genom god planering kring 
dagvattenhanteringen kan problem undvikas med förhållandevis billiga medel. /46/ 
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9 Kommunernas arbete i korthet  
 
Problematiken 
Kommunerna som studerats Halmstad, Vellinge och Kristianstad är belägna vid kusten och är 
därför utsatta för en havsnivåhöjning. Eftersom att Vellinge kommun inte har några direkta 
vattendrag är havsnivåhöjningen det problem som är i fokus vid den fysiska planeringen. 
Både Halmstad och Kristianstad kommun har problem med vattendragen i kommunen och för 
Kristianstad har Hammarsjön och Helge å skapat stora problem. 
    
Planeringen 
I arbetet med den fysiska planeringen har kommunerna kommit olika långt med att ta fram 
underlag. Halmstad kommun har för området Söder som är beläget utmed Nissan gjort en 
fördjupad översiktsplan där översvämningsrisk till följd av klimatförändringar är observerad. 
Kommunen är dock inte nöjda med arbetet kring frågorna utan vill ytterligare klimatsäkra 
kommunen. Halmstad vill till en början genomföra en egen kartering av hela kommunen för 
att få ett bra underlag till ett åtgärdsprogram. Vellinge har kommit något längre genom att 
kommunen har tagit fram ett program för hur de ska komma till bukt med 
översvämningsproblematiken. Planering över nya vallar och dagvattensystemet i 
Skanör/Falsterbo är under diskussion. Kristianstad kommun har en förhållandevis bra 
kartläggning över översvämningsriskerna att ta till i den fysiska planeringen. 
Förutsättningarna har under en lång tid gjort att kommunen har blivit tvingade att kartlägga 
riskerna. Färdig planering för åtgärder finns klara för att skydda staden. Kommun har inte 
utfört arbetet med att kartlägga kusten i samma utsträckning som kartläggningen kring 
Kristianstads tätort.  
 
Skyddsåtgärderna 
Kristianstad har kommit längst i sitt arbete med att uppföra skyddsåtgärder. År 2002 startade 
projektet med att förbättra skyddsåtgärderna. Projektet inkluderar invallning, pumpstationer 
och förbättrat dagvattensystem. Den planerade vallen öster om Helge å är färdig och på västra 
sidan finns det inplanerad vall. Pumpstationsnätet ska rustas upp (ett arbete som är påbörjat) 
med ökad kapacitet och en ny pumpstation. Dagvattensystemet kommer att utökas med 
fördröjningsmagasin och fördröjningsytor som vid ökad nederbörd kommer att underlätta 
hanteringen. Vellinge kommun och Halmstad kommun har inte gjort mycket med konkreta 
åtgärder utan båda kommunerna ligger i planeringsstadiet. Halmstad har dock i detaljplanerna 
över Söderkaj och Nissastrand angivit plushöjder för nybyggnad. 
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10 Slutsats 
Under vårt arbete med att studera översvämningsproblem i den fysiska planeringen till följd 
av en klimatförändring har vi kommit fram till en rad såväl positiva som negativa slutsatser.  
 
• Kommunerna ser klimatförändringar som ett framtida hot. 

Klimatförändringar är ett aktuellt ämne som erkänns globalt och genom olika insatser 
som till exempel Kyotoprotokollet verkar de flesta av världens länder för att förhindra 
utvecklingen. Sverige är ett av de ledande länderna med att jobba med klimatfrågor vilket 
syns på utsläppsnivåer av växthusgaser. År 2006 låg utsläppsnivån för Sverige på 8,7 % 
under 1990 års nivå vilket är mer än de 5 % som föreskrivs av Kyotoprotokollet. Arbetet 
som Sverige utför tycker vi är mycket bra och ska givetvis fortfarande vara i fokus, men 
mer riktlinjer hur konsekvenser av klimatförändringar ska hanteras i den fysiska 
planeringen behövs. Efter interjuver och vår litteraturstudie har vi fått en förståelse om att 
Sveriges kommuner ser det pågående klimathotet.  
   

• Kommunerna har börjat eller tar med konsekvenserna av 
klimatförändringarna i den fysiska planeringen. 
En tydlig skillnad vi kan se mellan kommunerna är att Kristianstad har kommit längst i 
arbetet med att integrera klimatförändringen i den fysiska planeringen. Anledningen till 
att Kristianstad har kommit längst är att problemet med översvämning där har varit och är 
påtagligt i stor grad. Även om både Vellinge och Halmstad emellanåt drabbas av 
översvämningar har inte problemet samma omfattning och akuta betydelse som i 
Kristianstad. Vi kan dra slutsatsen att kommunerna skjuter problemet på framtiden och att 
det krävs en översvämning med stor skadeverkan inträffar innan något händer. 
 

• Kommunerna tycker det är ett kostsamt arbete att anpassa den fysiska 
planeringen efter klimatförändringen och arbetet med åtgärder skjuts upp. 
Vad vi också kunnat konstaterar genom intervjuer med kommunerna är att de inte ser 
problemet som akut och att kostnaderna är för stora för att de i dagens läge är beredda att 
lägga resurser på det. I alla kommunerna finns det stora värden i form av fastigheter, 
anläggningar, naturvärden och infrastruktur att skydda. Därför tycker vi att det är viktigt 
att redan nu ta planeringen ett steg vidare och börja med åtgärderna. Vi tror att ju tidigare 
åtgärder börjar genomföras desto mer vinns i längden i form av resurser och skyddande 
av befintliga värden.   
 

• Åtgärder planeras/görs för att hindra översvämningar. 
Det är endast Kristianstad som genomfört åtgärder i form av att vissa delar av den 
inplanerade invallningen är klar, två av de sex pumpstationerna är upprustade och 
dagvattensystemet har förbättrats. Vi tycker att det är bra att Kristianstad har kommit så 
långt som de har, men fokus ligger på stadskärna (största problemet finns här) och mindre 
på kusten där problem kan uppkomma. När det gäller kusten ligger Kristianstad i början 
av planeringsstadiet liksom Halmstad. Vellinge har kommit längre i sin planering än de 
andra två när det gäller kusten.  
 

• Underlag och riktlinjer från länsstyrelsen och staten är för dåliga och 
kommunikationen brister. 
Staten har med Räddningsverkets hjälp gjort karteringar, publikationer med bland annat 
åtgärdsförslag över översvämningsrisker. Vi tycker riktlinjerna saknar var och när olika 
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åtgärder ska tillgripas. Vi tycker också efter att ha studerat enkätundersökningen gjord i 
SOU 2007:60 (finns att läsa i kapitel 3) och efter interjuver med våra tre kommuner och 
Länsstyrelsen att Staten inte nått ut med informationen om att underlag finns. 
Undersökningen visade att mer än hälften av de kommuner som deltagit i 
Enkätundersökningen inte visste att översvämningskarteringar fanns att tillgå. Vi tycker 
resultatet visar klart och tydligt att Staten måste vara tydligare med att det finns underlag 
att tillgå för kommunerna. För att få ut informationen kan Staten ta hjälp av 
Räddningsverket som de gör i många andra frågor för att göra publikationer. Staten måste 
även nå ut med informationen till kommunerna genom till exempel seminarium eller 
liknande. Någonstans brister kommunikationen i och med att kommunerna inte tycker att 
de har tillräckligt med underlag att tillgå, frågan är var? Vi tror att den kunskap som 
behövs för att skydda samhället mot översvämningar till följd av klimatförändringar inte 
finns i alla kommuner och det är då svårt att utföra en bra fysisk planering. 
 
Arbetet med att kartlägga problemet kring översvämningar till följd av 
klimatförändringar är i full gång i kommunerna, men det kräver resurser och är ett 
omfattande arbete. Halmstad kommun, Vellinge kommun och Kristianstad kommun får 
inte tillräckliga underlag från Länsstyrelsen när det kommer till karteringar av 
kommunerna. Därför har kommunerna själva tagit eller planerar att ta fram det underlag 
som behövs i arbetet med den fysiska planeringen.  

 
Syftet med vårt examensarbete var att studera hur kommunerna Halmstad, Vellinge och 
Kristianstad arbetar med att integrera konsekvenserna av klimatförändringar, i form av 
översvämningar, i arbetet med den fysiska planeringen. Vi ställde oss följande frågor: 
• Hur integrerar kommunerna översvämningsrisken i den fysiska planeringen? 
• Vilka skyddsåtgärder mot översvämningsrisken finns/behövs i kommunerna? 

 
När det gäller den fysiska planeringen har vi fått en bra uppfattning över hur arbetet ser ut för 
kommunerna som vi studerat i dagsläget. Vad vi saknar är en bättre bild över hur själva 
arbetets gång ser ut och hur diskussionen kring klimathotet inom kommunen går. Angående 
vilka skyddsåtgärder mot översvämning som finns/behövs i kommunerna har vi fått fram 
vilka åtgärder som finns och planeras. Vad vi inte kan säga är vilka ytterligare åtgärder som 
behövs eftersom underlag för när och var vilken åtgärd ska användas inte finns.
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Vi har kommit fram till följande: 
 

Positivt 
• Att kommunerna insett det kommande 

klimathotet 
• Att ambitionen i kommunerna finns 

att ta fram underlag för vidare 
planering 

• Att Kristianstad kommit så lång som 
de har  

• Att Vellinge har kommit långt i 
planeringen 

• Att Halmstad gjort en fördjupad 
översiktsplan för Söder och föreskrivit 
plushöjder för bebyggelse där 

• Att kommunerna tänker på 
dimensioneringen av avlopps- och 
dagvattensystem 

• Att klimatförändringen finns som en 
del i den fysiska planeringen 

Negativt 
• Att kommunerna ser klimathotet som ett 

problem som ligger i framtiden 
• Att befintligt underlag inte används 

eftersom Staten/Länsstyrelsen brister i 
informationen 

• Att Kristianstad ligger efter med 
planeringen av kustremsan 

• Att Vellinge inte börjat genomföra 
planerade åtgärder 

• Att Halmstad inte har gjort fler 
kartläggningar för resterande delar av 
kommunen 

• Att arbetet med utbyte av avlopps- och 
dagvattensystemen till rätt dimension 
inte är slutfört 

• Att klimatförändringen får för lite plats i                                                                            
den fysiska planeringen 
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Bilaga 

Intervju med Sven-Olof Nilsson, Samhällsbyggnadsche f Halmstad 
kommun, 2008-02-21  
 
Berätta i korta drag vad du arbetar med på samhällsbyggnadsenheten. 
Jag sitter på stadskontorets samhällsbyggnadsenhet och arbetar där tillsammans med 13-14 
stycken andra. Stadskontoret består av olika enheter som är kommunstyrelsens förvaltning 
och samhällsbyggnadsenheten fungerar som samordnare för dessa enheter.  
Den traditionella fysisk planeringen är huvuddelen i vår verksamhet, vilken består av att göra 
översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner, men vi har även ett finger med i 
stadsbyggnadsprocessen. Denna består av översiktsplanering och detaljplanering, bygglov och 
tekniska nämnden. Sköter även lite trafikplanering, strategiska miljöfrågor, folkhälsofrågor, 
trygghetsfrågor och säkerhets frågor som beredskapsplanering. Både hårda och mjuka frågor 
samlas på en och samma plats vilket är intressant. 
 
Hur mycket tar ni hänsyn till klimatförändringar vid ert arbete? 
Det ligger ju hela tiden med, man tar hänsyn till många faktorer i planerandet och det kan vara 
svårt att peka på just en faktor vid riskanalysen. Vi har nyligen gjort en fördjupad 
översiktsplan på Söder och där har man haft med spekulerande om till exempel en höjning av 
havsytan. Nu på senare tid, ja bara under det sista halvåret har frågan fått en ännu större 
genomslagskraft och betydelse. Klimatförändringen har funnits med som en faktor i 
planerandet under en lång tid men kanske inte haft samma genomslagskraft som den har i dag. 
Det är även svårhanterade frågor. När det gäller nybyggnation och var vi ska bygga i 
framtiden kan man enkelt ta hänsyn till klimatförändringar, men när det gäller redan befintlig 
bebyggelse och pågående projekt hamnar man i en grå zon. I samband med den fördjupade 
översiktsplanen på söder gjordes en riskbedömning av översvämning i detta område. Man har 
även gått vidare med detaljplaner och vid nyproduktion har man förhållit sig till denna 
bedömning, vilka plushöjder som ska hållas och så vidare. När det gäller den befintliga 
bebyggelsen finns inga direkta riktlinjer att förhålla sig till, men det finns planer på att göra en 
kartering över hela staden och en del andra känsliga områden vid kustzonen. När detta är gjort 
kan man börja fundera på vilka åtgärder som kan vidtas. Det är dock ingen enkel uppgift för 
ansvaret ligger inte bara hos kommunen utan också på till exempel fastighetsägare och då 
tillkommer genast ekonomiska och juridiska frågor. Det är inte så kritiskt att detta blir gjort 
jätte fort eftersom att detta inte är något som händer imorgon utan det gäller att få sig en bra 
bild och strategi som kan genomföras på lite längre sikt. Kommunen har givetvis ett ansvar att 
sätta en lägsta nivå och informera och så vidare, men sedan ligger det även på den som äger 
fastigheten att bedöma vilken ekonomisk risk de är beredda att ta.  
 
Vilka områden är drabbade av översvämning i Halmstad? 
Havets översvämningar är kopplade till extrema vädersituationer och eftersom att 
Laholmsbukten ser ut som den gör kommer man upp i ganska höga nivåer vid till exempel 
storm. Vi ligger högre än de värden som SMHI har kommit fram till och det beror nog på 
buktens omfattning. Söder, Östrastranden och Hamnen är de områden som är speciellt utsatta 
för dessa problem i Halmstad. När det är riktigt höga nivåer är det havet som är helt 
dimensionerande när det gäller översvämning och inte vattendragen alls. Vattnet smiter gärna 
in bakvägen via vattendragen. De höjddata som finns idag är inte tillräckligt detaljerad för att 
dra några slutsatser om vilka områden som är utsatta för en havsnivåhöjning, men det kommer 
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säkerligen vara fler områden än Söder och Östrastranden som utsätts i framtiden. Nivåerna i 
centrum ligger inte heller bra till vid en havs översvämning. 
 
När det gäller extrema flöden i vattendragen finns där områden som har haft problem speciellt 
sedan 2000-talet. Åled är till exempel ett sådant område som haft problem, men även Sennan 
och Oskarström vilka beror av Nissans flöden. Sedan har vi även Suseån och då är det framför 
allt Getinge som är utsatt. År 2002 var det ganska höga flöden i Nissan vilket orsakade 
problem med översvämning av många fastigheter. När det regnar mycket uppstår problem 
med översvämning av vattendragen och detta är något som kommer att öka i framtiden 
eftersom att nederbörden antagligen kommer att öka.  
 
Ett tredje problem är de riktigt kraftiga skyfallen på kort tid som också kommer att öka och 
skapar då problem med och belastar kommunens dagvattensystem som inte är dimensionerade 
för dessa flöden. Idag regleras dimensioneringen av statistik över en viss tid, systemen kanske 
dimensioners för ett 30-års regn. Om dessa 30-års regn istället kanske blir till 10-års regn 
stämmer dimensionen inte längre. Det finns inga säkra fakta om hur det blir i framtiden utan 
man får göra en riskbedömning där man kommer fram till om man anser att det är lämpligt att 
byta ut systemen. En utbytning är en kostnadsfråga och ibland kanske man väljer att inte byta 
ut eftersom att kostnaden antagligen blir större än att man åtgärdar vid eventuell 
överbelastning. Gullbrandstorp har bland annat haft problem med dagvattensystemen även 
kustsamhällen som är gamla sommarstugeområden som inte är anlagda med system för 
åretruntboende. På sikt kommer detta att vara ett problem för alla kommuner om flödena ökar.  
 
Diskuteras det i kommunen att dimensionera om dagvattensystemen? 
Med anledning av Statens klimat och sårbarhets utredning som kom 2007 hades frågan uppe i 
kommunstyrelsen och vi har fått i uppgift att skriva ett utredningsdirektiv där vi ska försöka 
översätta detta till Halmstad. Jag föreställer mig då att detta kommer att handla om hur vi 
uppgraderar våra system och när det ska vara färdigt.  
 
Turistnäringen kan också komma att påverkas av en höjning av havsytan våra stränder som är 
den främsta turistnäringen kommer att förflyttas. Stranderosionen blir då ett stort problem, i 
Ystad området är det redan ett problem. Vindriktningen har påverkats av klimatförändringen 
och på så sätt har vågorna börjat gräva ur sanden och flytta på den från kusten.  
 
Vad kan man göra för att förhindra dessa konsekvenser? 
De är då mycket beteende frågor och ekonomiska skattefrågor. Vi kan bidra genom att 
förbättra cykelvägar och kollektivtrafik även energiplanering är något som ligger på 
samhällsplaneringen. 
 
Ger kommunen några rekommendationer på vad den enskilda fastighetsägaren kan göra 
för att till exempel förstärka sin byggnad? 
Det har vi inte gjort än eftersom att vi avvaktar de pågående utredningarna för att få en 
helhetsbild och sedan komma med åtgärder, vilka kommer att kräva samarbete. Man har varit 
noga med att markera från både kommunen och räddningstjänsten att det är den enskildes 
ansvar och vidtagit de åtgärder man kan göra själv och inte bara ropa efter hjälp från 
samhället. Vad man däremot har sagt är att man inte ska pumpa i avloppssystemet för då 
skapar man också problem. I somras var det bland annat problem med detta, man pumpade 
över dagvatten i avloppssystemet vilket ledde till att man bräddade avloppen och skitvatten 
rann ut i havet vid badstränderna.  
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Det finns många olika tekniska läsningar men inga generella utan de måste anpassas till det 
speciella fallet. Med invallningar kan man bland annat få problem eftersom att vattnet inte ska 
kunna rinna in någonstans och det är lätt att man missar till exempel en trumma. För de som 
har källare finns olika typer av vattenlås till exempel backventiler. Jag vet att i Gullbrandstorp 
har man gjort en analys av hur man ska komma till bukt med underdimensionering av 
avloppssystemet. Sen kan det vara recipienterna som är dåligt släntrade som bromsar upp och 
då kan det vara konflikter med naturvården som säger att den får man inte röra. 
 
Vad har man tänkt på vid byggnationen vid Nissastrand? 
Man ligger ju nära Nissan här och har då höjt plushöjden på byggnaden och tagit till lite 
grann. Kommunen har satt en lägsta nivå och sedan höjde man den i detaljplanen. När man 
går in och tittar på detaljnivå ser man vad som är möjligt. Just på Nissastarnd har man under 
diskussion, kommunen och byggaren emellan valt att lägga nivån på +3.0 möh tror jag. Det är 
alltid bättre att ha marginaler om det går. Om byggaren klarar att lägga nivån lite högre kan 
han vidta det när han söker bygglov. Sen gäller det att ansluta det vettigt till omgivningen och 
man kan då inte lägga byggnaden för högt. I Göteborg hade man problem med att lägga 
bebyggelsen högre eftersom att det hade blivit konstigt med anslutning till den befintliga.  
 
Vi har även tittat på skred och ras risk, men vi har inte så besvärliga jordar som i andra delar 
av landet. Vid konstruktionen av kajen har man tagit hänsyn till höjda flöden i Nissan så att 
den ska klara av detta. Det har man även gjort nu med söderkaj. Man får tänka i flera 
dimensioner.  
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Intervju med Peter Caspersson, skadeutredare på if-  skadeförsäkringar, 
2008-03-04 
 
Berätta i korta drag vad du arbetar med. 
Jag har arbetat på if skadeförsäkringar i 15 år och har hand om området västkusten. Mitt 
arbete består av att åka ut till försäkringstagaren för att uppskatta skadan.  
 
Upplever du att översvämningsskadorna har blivit fler under de senaste åren? 
Jag kan inte se något klart mönster, men det har i alla fall blivit minst en översvämning mer 
per år. Om dessa översvämningar sedan beror på klimatförändringar kan inte jag svara på. 
Måste säga att ni har tagit på er ett svårt ämne. 
 
Vilka områden är drabbade i Halmstad av översvämning? 
Vad man kan se i stort, vilket också gäller för alla kommuner är att områden i närhet av 
vattendrag och kustlinjen är utsatta. I Halmstad har vi på if många ärenden på följande 
område: 

• Söndrum och då speciellt Danskavägen vid Västrastranden. 
• Åled/Sennan som ligger vid Nissan. 
• Getinge som ligger vid Suseån. 

Vad man kan se är att vatten fyller på i vattendragen när havet är högt, det går in bakvägen. 
Eller så beror det på att avrinningen till vattendragen har blivit för stor på grund av kraftig 
nederbörd och skyfall. 
 
Kommer if med några rekommendationer till utsatta försäkringstagare? 
I försäkringsbranschen som i så många andra branscher handlar allt om pengar och man kan 
bara se de kostnader som finns nu, inte de som kommer i framtiden. På grund av detta 
kommer inte if med några rekommendationer och man gör heller inga förebyggande åtgärder. 
 
Hur hanterar if ett ärende där översvämning beror på att avloppssystemet är 
underdimensionerat? 
Det behandlas som ett vanligt ärende. Försäkringstagaren får den ersättning han/hon har rätt 
till, men sedan kräver ofta if kommunen på dessa pengar eftersom att det ligger på deras 
ansvar att underhålla avloppssystemet. Kommunen är i sin tur försäkrade för detta och väljer 
då att istället för att göra något åt underdimensioneringen ta denna kostnad år efter år.  
Ofta får försäkringstagaren prata med kommunen om åtgärder som kan vidtas för att förhindra 
att skador uppstår igen. Jag vet att man i Vilshärad har haft problem med kommunen. Man 
vill dika ut i en ängsmark för att omdirigera vattnet, men på grunda av naturvärde så är det 
svårt.   
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Intervju med Lena Nilsson, Skadechef på Länsförsäkr ingar Halland, 
2008-03-17 
 
Berätta lite kort om Länsförsäkringar och vad du har för befattning. 
Länsförsäkringar är 24 självständiga bolag. Tillsammans äger vi ett gemensamt dotterbolag 
Länsförsäkringar AB (LFAB) som ligger i Stockholm. Vi har alltså inget huvudkontor utan i 
Halland har vi en egen VD och styrelse, vi sätter själva priser på våra försäkringar och sköter 
vår ekonomi. Sedan är vi sammanknutna till LFAB eftersom att det är de som har oktroj på 
bankverksamheten och på Liv. All kontakt med kunden sker dock genom Länsförsäkringar 
Halland som förmedlar dessa tjänster. När det sedan gäller sakförsäkringar är det de 24 
självständiga bolagen som har oktrojen så det sköter vi helt själva.   
 
Jag ingår i försäkrings delen och sitter som Skadechef på länsförsäkringar Halland. Vi har 
ungefär 20 000 skador om året och det är då alla skador, allt från stulna motorcyklar till 
personskador. Vi lämnar årligen ersättningar på mellan 350-400 miljoner kronor. År 2005 
lämnade vi ersättningar för ca 800 miljoner och denna ökning berodde på stormen Gudrun. 
Om vi tittar på hela LF-gruppen kostade stormen Gudrun omkring 3.2 miljarder kronor. 
Eftersom att vi på Länsförsäkringar är återförsäkrade står vi inte själva för denna kostnad. I 
Halland står vi för 6 miljoner själva. 
 
Vart ligger problemområdena när det gäller vatten/översvämningsskador i Halmstad? 
I Halmstad har kommunen försökt förebygga en hel del när det gäller just regn och att vatten 
stiger bakvägen. Eftersom man gjort en del åtgärder kan jag inte i nuläget säga att vi har något 
direkt problem område. Vi har dock en del låglänta fritidshusområden som utsätts när det 
stormar och blåser eftersom att vattnet då trycks upp, till exempel är Östrastranden ett sådant 
område.  
 
Kan man se att översvämningsskadorna har ökat under de senaste åren? 
De tre senaste åren har vi haft stormar och regniga somrar, men utifrån detta kan man inte dra 
några slutsatser om att det är någon ny trend. Man måste nästan titta på en 10 års period för att 
se om det är en ny trend och det är lite för tidigt för det. Vad jag kan säga är att vi inte har 
tagit höjd i våra premier för klimatförändringar och en eventuell havsnivå höjning, men vi 
följer denna fråga.  
 
Vilka är de vanligaste skadorna på grund av översvämningar? 
Det är mest källare som drabbas och blir fyllda med vatten. 
 
Kommer ni med några rekommendationer till kunden på vad de kan göra för att 
förebygga? 
Det är olika från fall till fall eftersom att varje skada är unik. Om vatten trycker in från 
avloppssystemet ska man installera backventil. Om kunden har återkommande problem 
rekommenderar vi att de inte använder sina källare eftersom att det är direkt olämpligt.  
Vi pratar även med våra kunder om invallningar och här är även kommunen med och gör 
vissa förberedelser.  
 
Tycker ni att kommunen gjort tillräckligt när det gäller dimensionerna på avlopps- och 
dagvattensystem?  
Eftersom att dessa problem är återkommande har de inte gjort tillräckligt. När kommunen inte 
uppfyller de krav som finns kräver vi dem på ersättning.  
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Har ni någon dialog med kommunen där ni säger vad ni tycker de ska förbättra?  
I samband med att vi ställer krav på kommunen på ersättning visar vi vad att här har vi 
problemen, men vi har ingen direkt dialog med kommunen. För att man ska ställa sådana krav 
krävs det att man har gjort utredningar och har belägg för sina krav. I dagsläget lägger vi inte 
ner resurser på detta. 
 
Vi ska titta lite närmare på området söder och Söderkaj. Har ni några direkta problem där? 
Vi har inga problem där, men för kommunen är det viktigt att man lägger bebyggelsen på 
tillräcklig höjd eftersom att vattnet kan börja stiga. Man kan inte heller lägga källare för lågt.  
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Intervju med Hans Folkesson, Samhällsbyggnadsdirekt ör i Vellinge 
kommun, 2008-03-27 
 
Berätta lite kort om Vellinge Kommun. 
Här bor 33000 människor i hela kommunen. Av dessa bor 7 000 i Skanör/Falsterbo, ca 12-
13 000 i inre delen med Näset och 6 000 inne i Vellingestad. Resten av befolkningen är 
utspridda över återstoden av kommunen. Man kan se att kommunen växer, vid 
sammanslagningen 1973 var vi ca 23 000. Av hela befolkningen är det ca 10 000 utpendlare 
till Malmö, Köpenhamn och Lund men det har även blivit en inpendling till kommunen 
 
Berätta lite kort om dig själv och vad du gör.  
Jag är stadsbyggnadsdirektör och arbetar som chef på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Vi har bygglov, planläggning, exploatering och miljötillsyn. Vi är ett relativt litet kontor med 
22 personer.  
 
Vad vi har förstått så är havsnivåfrågan den mest avgörande för Vellinge kommun när det 
gäller klimatförändringar i planarbetet. Vad har man gjort för att ta med detta i 
samhällsplaneringen? 
Det är framförallt i planläggningen och så småningom i byggloven som havsnivåfrågan 
kommer in. Man kan säga att kommunen har arbetat med dessa frågor sedan 80-talets slut. 
Det har då varit en kombination mellan havsnivå- och erosionsfrågor, förändringen av 
stränderna. Man kan dock se att vi har en mycket begränsad erosion, utan vi har istället en 
tillväxt. Måkläppen utanför Falsterbo växer, likadant ökar reven norr om Skanör. I rapporten 
”Hydrologiska och morfologiska processer runt Falsterbohalvön, H Hansson LTH” gjord på 
mitten av 90-talet kan man läsa om förändringar av havsnivån och högvatten i 
Falsterbokanalen. Man gjorde i rapporten en bedömning baserad på IPCC:s rapport om hur 
havsnivån kommer att förändras. Detta är den ena grunden som kommunen har plus att 
högvattnet förändras. Om havsnivån höjs upp till 80 cm på 100 års sikt och även stormar och 
väderlek förändras kommer högvattnet också att förändras. Idag har högvattnet legat på ca 
+1.20 möh och man beräknar att det i framtiden kommer att ligga på +1.50 möh. Högvattnen 
kommer antagligen också att inträffa allt oftare. Högvattnen är mycket kortvariga och går från 
-0.80 möh till +1.20 möh på cirka 10 timmar, sedan sjunker vattnet lika snabbt igen. Vatten 
nivåerna vi har bekymmer med är just dessa högvatten nivåer men de är ju kortvariga, 
medelhöjningen av havsnivån är mer konstant. Man gjorde också i rapporten ”Hydrologiska 
och morfologiska processer runt Falsterbohalvön, H Hansson LTH”  en bedömning av vilka 
delar av Vellinge Kommun som kommer att påverkas av olika nivåer av havsnivå höjning och 
vetskap om terrängen. I dag finns nya rapporter som talar om en höjning till +2.20-2.30 möh 
som en kombination av medelvattenhöjning och högvatten på det. Det finns sådana 
bedömningar som vi har gjort för Falsterbokanalen och SMHI har gjort för Skanör så vad man 
kan säga är att 100 års återkomsten på högvatten kommer att ligga på som mest +2.30 möh.  
 
Vad man redan i kommunen har gjort är en kartering av topografin ute på Näset som är den 
del som är utsatt. Vi kommer att detaljera denna studie med exakt hur marknivåerna är och 
vad som händer med marken när vattnet stiger.  
 
Idag finns det gamla vallar som förmodligen byggdes för att skydda från högvatten och att 
stänga in djur. Utredningar har visat att dessa vallar kan förbättras och utbyggas och enkla 
gräsbeklädda jord och sand vallar kan användas för att stå emot högvatten. Dessa vallar 
kommer antagligen att bli 8-9 km långa. Sanddynerna som finns kan också skydda mot vattnet 
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och vi studerar vad som kan göras för att behålla dessa. Man kan återföra sand som spolas 
bort för att dessa ska vara kvar.  
 
Vi har tagit fram ett program för hur man ska komma till bukt med 
översvämningsproblematiken. Vi har en ambition att tillsammans med Länsstyrelsen definiera 
var man kan lägga skyddet. Man får även undersöka om det går att återföra sanden. Det finns 
en från statens sida relativt skepsis mot detta. I Ystad har man till exempel försökt med detta 
under lång tid och detta där bland annat miljöbalken har varit ett hinder i denna prövning.  
Vägen som går ute med staranden i kommunen skulle kunna användas som en vall om man 
höjer upp den. Även gångstigar, järnvägar och så vidare skulle kunna användas som vallar 
och då inte innebära en så stor kostnad. Man måste även se till att vatten inte kommer in 
bakvägen och måste därför undersöka om man på något sätt kan installera backventiler av 
något slag. Mycket handlar även om att bli av med regnvatten som hamnar inom 
fördömningar, man måste leda bort detta. Det är ungefär så långt vi har kommit i vårt arbete. 
Fortsättningsvis måste man sedan ta fram en långsiktig handlingsplan och söka de tillstånd 
som behövs. I princip är det nog en miljödom som behövs när det gäller att bygga vallarna.  
  
De åtgärder som kommer att behövas behövs inte idag utan kanske om 10-50 år och därför är 
det ingen brådska med dessa åtgärder, men vi måste ha en handlingsplan. Vi måste hela tiden 
uppdatera oss om IPCC:s prognoser. Om vi bygger vallar kanske man måste bygga dessa så 
att det finns möjlighet att höja dem.  
 
Hur långt har ni kommit med arbetet av att förbättra dagvattensystemen? 
Det finns problem i vissa områden och en lösning är att lägga ett dräneringssystem och pumpa 
bort dagvatten där det behövs. Det är rätt enkel teknik som behövs och det har vi redan idag 
där vi pumpar bort dagvatten i dike ut över Skanörsljung. Systemet ser ut precis som vanliga 
system förutom att man har en pump och kanske backventiler som hindrar att vatten rinner in 
bakvägen. Vi kanske kommer att få omvärdera dimensioneringen av systemen och göra 
fördröjningsdammar och kanske göra diken som tillåts att översvämma.  
 
Var ligger problemområdena i kommunen?  
Det är Skanör/Falsterbo och Näset som är speciellt utsatta. Möjligen kommer vägen utmed 
Höllviken att behöva höjas. Strandremsan utmed hela kommunen är också utsatt. 
 
Vad kommer åtgärderna att kosta för att skydda kommunen? 
Det kommer att bli relativt måttliga kostnader om man bygger en 10 km vall kommer det att 
hamna någonstans mellan 25-50 miljoner kronor. Om man räknar med dagvattensystemet 
också kommer det kanske att behövas 100 miljoner kronor.  
 
Vi läste att det kommer att byggas 450 stycken nya bostäder ute i Skanör. Har man haft 
havsnivåhöjningen i åtanken när man projekterat dessa byggnader och dess omgivning? 
Dessa bostäder har varit planerade sedan 80-talet och det är en önskan att få en nyinflyttning 
så skolor och dagis som finns kan få vara kvar. De har idag få elever. Mycket av bebyggelsen 
som finns här ute är från 70-/80-talet. 
 
Hade man gjort det lätt för sig hade man byggt upp marken, men detta hade gjort att det hade 
blivit konstigt i närmiljön och en massa transporter. De åtgärder som behövs och kommer 
göras för att skydda den befintliga bebyggelsen kommer att skydda de nya bostäderna också 
och därför har vi valt att inte göra några speciella åtgärder för just detta område.     
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Ur konstruktions synpunkt har man naturligtvis tänkt en del på havsnivån och man kommer 
till exempel inte att bygga direkt på mark utan göra en viss höjdsättning, material väljs även 
utifrån översvämningsrisk.  
 
Tror du att de naturvärden som idag ska skyddas kommer att påverka om ni får tillstånd för 
vallarna? 
Man måste göra en avvägning av ändamålet och man måste kanske vara beredd att tåla en viss 
påverkan för att skydda andra värden. Om havsnivån höjs kommer den naturmiljö som finns 
idag att förändras och då kanske de naturvärden som idag ska skyddas och bevaras inte finns i 
framtiden. Det kan även finnas ett gemensamt intresse att till exempel valla in för att skydda 
de befintliga naturvärdena.  
 
Finns det områden som ni inte tillåter bebyggelse på? 
På områden som har naturvärde och miljövärden tillåts inte bebyggelse. Det finns även inom 
kommunen en stark ambition att bevara bebyggelsekaraktären och därför kanske inte 
bebyggelse tillåts på vissa håll. Dock finns det inte områden som på grund av en framtida 
havsnivå höjning har förbud för bebyggelse.  
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Intervju med Daniela D Krizanec, Fysisk planerare K ristianstads 
kommun, 2008-04-08 
 
Berätta kort om vad det är du arbetar med. 
Jag arbetar med översiktlig planering och just nu sitter jag med en fördjupad översiktsplan för 
Kristianstad stad. Vi tar fram utvecklingsstrategier för mark- och vattenanvändningen, vilka 
områden som ska vara till vad och hur man uppnår mål som kommunen satt. På plan och bygg 
tar vi fram detaljplaner för kommunen och ger bygglov. Sedan har vi hela 
stadsbyggnadskontoret som har hand om lantmäteri och sådana bitar.  
 
Hur många anställda är ni på Stadsbyggnadskontoret? 
Hela stadsbyggnadskontoret har ca 50 anställda och på plan och bygg är vi ca 20 stycken.  
 
Hur tar ni hänsyn till klimatförändringar i planeringsarbetet? 
Det är på lite olika sätt. Hela Kristianstad har alltid haft en översvämningsproblematik, vilket 
var en av förutsättningarna när man byggde staden från början det vill säga att man ville 
skydda sig med vallgravar runt om staden. Sedan har man så småningom dikat ut och byggt 
vallar för att få tillgång till mer landytor. På grund av detta har vi länge planerat för hur man 
ska skydda staden med skyddsvallar. Idag bygger man nya och förstärker gamla vallar som 
redan finns. Vi pratar även mycket om att förtäta staden och få den mer yteffektiv vilket har 
med hållbarhetsaspekten att göra. Staden är ganska bred och gles och vi vill nu utgå från en 
stark kollektivtrafik i stråk ut från staden som ben där bebyggelsen ska ligga runt omkring. 
Kollektivtrafiken är viktig att bygga på så man inte blir beroende av att man måste köra bil.  
Vi har även arbetat med en plan längs med kusten. Där vi har tittat på ett gammalt 
fritidshusområde där det diskuteras om man ska tillåta tillbyggnad och nybyggnad och 
därmed permanentboende. Ska man tillåta detta så kommer vi i konflikt med 
översvämningsproblematiken. Vi har då satt en lägsta nivå på +3.0 möh och vi tillåter inte 
nybyggnad av hus med källare. Det arbetet är inte riktigt färdigt ännu utan vi kommer att göra 
en särskild utredning med SGI om erosionskänsliga områden utmed kusten.  
 
Kan det inte bli konstigt i anslutning till omgivningen om nybyggnationen ligger högre än 
den befintliga? 
Vi utgår ifrån platsen som sådan så att det ska se så bra ut som möjligt, men det är en svår 
fråga. Det kan det bli så att anslutningen blir något konstig, men då har vi sagt att om man har 
en godtagbar alternativ teknisklösning till exempel en konstruktion som tål översvämning kan 
detta ges bygglov för. I framtiden kan det också vara fullt möjligt att man tillåter att garage, 
ytor och förråd svämmas över vilket vi inte kan uttala oss om i dagens läge.  
 
Finns det områden som är mer utsatta än andra i kommunen? 
Det är själva stadskärna och kusten. Sedan är hela sträckan ut med Helge å ett riskområde.  
 
Vad använder ni för underlag när ni arbetar fram en plan just med hänsyn till 
översvämningsrisken? 
Kommunen har själv tagit fram en kartering över kommunen just för att man har en sådan 
lång tradition av översvämningar. Det är sedan det som har legat som underlag till arbetet och 
planeringen av de skyddsvallar som har byggts och ska byggas för att skydda staden.
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Finns det områden där ni inte tillåter nybyggnation på grund av översvämningsrisk? 
Vid SkånesViby och området mot järnvägsspåret där har vi valt att inte tillåta ytterligare 
exploatering. Det finns också områden som har använts till att låtas översvämmas och leda ut 
dagvatten på här tillåts inte heller nybyggnation. Sedan är allt beroende på teknik och pengar 
och på hur angelägen man är. Det går att bygga på många ställen som är riskområden bara 
man har rätt åtgärder.  
 
Ger ni några speciella rekommendationer när man bygger i områden med 
översvämningsrisk, så som till exempel byggnadstekniska sådana? 
Det enda uttalade vi har är det vi har sagt vid kusten det vill säga +3.0 möh och inga källare. 
Annars har vi inget annat som vi rekommenderar. Inne i staden så räknar man med att vallarna 
ska vara ett fullvärdigt skydd och har därför inga krav eller rekommendationer där.  
 
Hur långt har ni kommit i arbetet med skyddsvallarna och vilken omfattning får de? 
Vallarna kommer att ligga utmed vattendraget på östra och västar staden. Östra staden är 
nästintill klart och man ska påbörja arbetet med västra sidan. Det som är tivoliparken kommer 
att tillåtas att svämma över. Det finns också några få fastigheter som kommer att ligger 
utanför vallarna och de får då skapa ett eget skydd i form av mindre vallar.   
 
Om det kommer in vatten från andra hållet vad gör ni då? 
Man tar hand om det och pumpar ut det till översvämningsytor som finns.  
 
Hur ligger kommunen höjdmässigt? 
Den lägsta punkten i kommunen ligger på -2.41 möh.  
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Intervju med Mikael Dahlman, C4-Teknik Kristianstad s kommun, 2008-04-
08 
 
Hur gör ni om vatten kommer på andra sidan invallningarna? 
Det pumpas då ut. Hälften av kostnaden för vallprojektet kommer att gå till byggnation av en 
ny pumpstation och utbyggnad av fem befintliga pumpstationer.  
 
Hur länge har vallprojektet pågått? 
Det har projekterats sedan slutet av 1990-talet och efter 2002 när vi var tvungna att förstärka 
de gamla befintliga vallarna har vi fortsatt att bygga nya.  
 
Det är ett konstigt ställe att lägga en stad på kan man tycka och inget bra underlag att bygga 
en vall på. Marken består av gyttja och vallen kommer att sjunka. För 6 000 år sedan var hela 
området här en havsvik och stora delar av denna är nu bebyggd och de flesta byggnader i 
staden är pålade.  
 
Hur är vallen uppbyggd? 
Vallarna består mest av moränlera med naturmaterial runt omkring. De ligger på omkring 
+3.5 – +4.5 möh och är justerade efter havsnivåhöjning och framtida dimensionerandeflöden 
som inte förväntas bli lika stora som de är idag just för Kristinstad. Vad som däremot 
förväntas öka i frekvens är högvattnen.   
 
Är dimensioneringen av spill- och dagvattenledningarna tillräckliga för ökade flöden? 
Vad som är problem är att enskilda fastigheter ansluter sin takdräneringen fel och kopplar den 
till spilledningen i stället för dagvattenledningen. Dessa felkopplingar gör att det kan bli fel i 
systemet, men själva dimensioneringen av ledningarna är rätt. Därför ska vi kontrollera detta 
och se hur många tak som är fel kopplade och komma till bukt med det. Vi kommer att höja 
upp kraven på anslutningspunkt och eventuell översvämning på gatan tillåts.  
 
Ger ni rekommendationer på att den enskilde husägaren ska installera backventiler? 
Nä, backventiler är bara bra precis när det finns problem annars är det ingen bra metod, det 
blir som ”konstgjord andning”.  
 
Är det något annat du tycker att kommunen ska göra för att systemen ska fungera bättre? 
Vad som behövs är bättre kontroll på ledningsnätet, framförallt inne på den privata tomten. 
Det skulle vara bra att göra som man gör i USA där man provtrycker ledningarna vid varje 
ägarbyte och på så sätt upptäcker eventuella fel. Vad som också skulle vara att föredra är att 
byggloven följs och att man ansluter ledningar rätt och lägger dem med rätt lutning på den 
enskilda fastigheten.  
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Intervju med Kenneth Sjögren, Byggmästare på ByggSj ögren, 2008-04-15  
 
Berätta i korta drag om Söderkaj och ByggSjögren har för del i projektet.  
Allt började år 2000 med att en smidesfirma som ägde hela varvsområdet behövde sälja för att 
tjäna pengar. Jag hade på 80-talet varit med i en liknade affär (Gamletull) och därför 
kontaktade de mig. Då frågade dom mig om jag ville bygga bostäder på Nissanvarvet. Jag 
ställde då frågan till Sven Palmqvist på Halmstad kommun om det fanns något intresse att 
bygga bostäder i området och det fanns det. Sedan frågade jag även Bengt Ekberg 
kommunstyrelsens ordförande som också visade sitt intresse. Sedan rullade det igång.  
 
Jag tog in HSB som partner och frågade om de ville vara med och köpa den här tomten med 
en kostnad på 20-30 miljoner för den här marken. Då inledde vi ett partnering avtal med HSB. 
Där vi på ByggSjögren är byggare och HSB som beställare.  
 
Vi hade arkitekttävling och bjöd in tre arkitekter där vi utsåg White arkitekter AB som 
arkitekt. Sen tog det tvärstopp efter några år, Detta på grund av reningsverket, hamnen och 
frågan kring tunnel eller bro över Nissan. Det stod nu stilla, möjligtvis att vi skulle kunna 
bygga på halva marken på delen mot centrum. Men då köpte jag Matadorvägen och det blev 
en nyckel till förändring kring det hela. Vi blev då dominerande i detta område. Så när det 
gäller Söderkaj hade vi kunnat göra det själva men med partnerskap med HSB valde vi även 
att ta med dom i detta. Då valde vi att lägga Nissanvalvet åt sidan och istället koncentrera oss 
på Söderkaj som vi döpte det till.  
 
Söder kaj består av 330 lägenheter. Men man får inte glömma att vi har även Nissanvalvet 
som man i framtiden kommer att bygga på eller i alla fall den delen mot stan. Kanske kommer 
man också att göra någonting på andra delen men då något som tål buller från hamnen och 
reningsverket.  
  
När började ni projektera?  
Vi började projektera för tre år sedan och nu på torsdag (2008-04-21) kommer planen vinna 
laga kraft i fullmäktige.    
 
När påbörjas byggandet? 
 I maj-juni kommer man börja riva och förhoppningsvis kommer man att börja att bygga i 
september. Byggarbetet kommer att fortsätta i sex år framöver.     
 
Har ni stött på några problem? 
Vi har stött på många problem under vägens gång. Vi har fått göra stora utredningar kring 
buller från hamnen och kring lukten från reningsverket. Men utredningarna har visat att man 
kan bygga fram till den blivande under eller överfarten. Detta har även kommunen och 
länsstyrelsen godkänt. Efter test har man hittat föroreningar i marken som nu håller på att 
bearbeta innan man påbörjar bygget. Sedan har man under tidens gång fått problem med 
vattennivån som inte fanns för tre år sedan. När vi började projektera pratade man inte om 
detta problem.  
 
Vad har ni gjort för åtgärder mot den förutspådda ökade vattennivån? 
Man har gått från att ha en golvhöjd (första golvnivå) på 2.70 möh till 3.0 möh. Länsstyrelsen 
ville att vi skulle ha en golvhöjd på 3.3 möh men det hade skapat problem för oss med 
tillgängligheten. Vi fick också igenom en golvhöjd på 3.0 möh som nu accepterats och 
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godkänts hos både kommunen och länsstyrelsen. Med golvhöjd på 3.0 möh ligger vi 0.5 möh 
högre än övrig bebyggelse nere på söder. På 100 år räknar man med att det kommer att 
översvämmas 3-4 gånger. När olyckan väl är framme, tål man att vägar översvämmas och att 
källaren får in vatten. Det får man räkna med. Man bygger husen på ett så sätt så de kan 
översvämmas. Detta är åtgärder som vi nu kan rusta oss för och tror och hoppas att det räcker 
en lång tid framöver.  
 
Men om det skulle bli jätte översvämningar så är vi rustade för det. Då väljer man att fylla 
källaren med vatten så att inte huset trycks upp så det blir en utjämning av tyngden.  
 
Har ni tagit till andra material eller något liknade? 
Källarna byggs vattentäta men vi kommer inte byggt in några speciella material. Vi har 
däremot gott ifrån puts på grund av problematiken med alla dessa idag dåligt putsade fasader.  
Vi kommer att bygga mycket med tegel vilket kommer att skapa en robusthet hos byggnaden. 
Annars kommer det att byggas i stort sätt som alla andra byggnader byggs idag.     
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Intervju med Cecilia Engström, Länsstyrelsen Hallan d, 2008-05-02 
 
Vilken roll har länsstyrelsen i den fysiska planeringen? 
Först och främst har vi en samordnande roll och vi tar fram planeringsunderlag till 
kommunerna. Sedan granskar vi och skriver yttranden om planer. Vid yttrande och 
granskning ska vi använda oss av PBL 12 § 1 som ändrades 1/1-08. Det är i yttrandet som vi 
talar om vilka områden som vi inte tycker ska bebyggas på grund av översvämningsrisk. 
Nyligen gjorde vi ett yttrande till Kungsbacka kommun som inte hade tagit med 
klimatförändringar alls in sin planering och detta påpekade vi att de måste ha med. Om 
kommunen inte uppfyller de fyra punkter som står där kan vi i länsstyrelsen upphäva planen. 
Det är de fyra punkterna som står i PBL 12 § 1 som är statens intresse.  
 
Redan när kommunen gör en Översiktsplan ska vi signalera om vad vi inte tycker är bra och 
vad som ska förbättras. Sedan ska det gås in mer i detalj i detaljplanen. 
 
Vi har förstått att kommunerna saknar riktlinjer och underlag om hur de ska ta med 
klimatförändringen i den fysiska planeringen. Är det något du håller med om? 
Det är vår uppgift att ta fram planeringsunderlag till kommunerna och när det gäller 
översvämning finns det inte så mycket framtaget. Beredskapsenheten här i halland har börjat 
prata om hur man ska ta fram ett sånt underlag, så det finns planer på att göra något. Men det 
är just nu en personalbrist fråga även en kostnads fråga. Vi vet att kommunerna är 
intresserade av att vara delaktiga i detta. I Skåne har det till exempel redan visst material 
tagits fram, men där är nivåer på kartor inte med sådan noggrannhet att det kan användas 
egentligen. Bättre att lägga pengar på något som kan användas. 
 
Allt är alltid en kostnadsfråga, för att få fram en detaljerad nivåkarta behövs en laserskanning 
vilket är kostsamt. I SOU 2007:60 finns ett förslag till att lantmäteriet ska göra en 
laserskanning för hela landet, men detta kommer att ta lång tid. Kommunerna behöver ha 
material nu så det kanske behöver göras nått annat för att lösa problemet.  
 
Kungsbacka kommun har till exempel gjort en laserskanning för Kungsbackaån och fått fram 
plushöjder för lägsta golvnivå, men de har inte tagit med klimatförändringen i detta.  
 
Dagvattenhanteringen är också något som behöver tittas på och huvudmanna frågor så som 
vem som ska ha hand om hanteringen behöver bestämmas. 
 
 
 
 
 
 


