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Abstract
The climate is about to change to a warmer state. At least 
according to global and Swedish national climate prognoses 
from IPCC and SMHI. According to the same prognoses these 
changes will have an significant impact on cities. Impacts 
such as, for example, more intense and frequently occuring 
downpours and raised sea levels which leaves cities at the risk 
of flooding. 

The process of adapting cities to climate changes can be 
seen as a task for the spatial planing, a process that can be 
called climate adaption. However, the question of adapting 
cities to future climate changes is at low priority due to many 
causes. 

This study aims to examine what happens if a prognosed risk 
of climate change precedes the actual changes. Could such 
an inident lead to a more proactive planning for adaption to 
climate changes? 

In 2nd of July 2011 there was a skyfall in Copenhagen, 
Denmark. An incident that lead to an extensive flooding 
of the city. The municipality of Copenhagens process for 
climate adaption, in terms of making Copenhagen resilient 
to floodings caused by heavy downpours, through strategical 
documents constitutes the Case in this study. 

The aim of this essay is to study the connection between crises 
and the process of climate adaption. An aim that’s going to 
be achieved by examining if the incident in 2011 have been 
a window of opportunity for the process of climate adaption 
that constitutes the Case in this essay.
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I kap 2.3. motiveras hur 
klimatanpassning utgör ett problem för 
den kommunala fysiska planeringen 
i Sverige. Trots att studien skrivs och 
genomförs i Sverige och motiveras 
utifrån en svensk kontext studeras ett 
danskt fall. Motivet till detta är främst 
fyra olika aspekter. För det första har 
Köpenhamn drabbats av översvämningar 
till följd av nederbörd 14 augusti 2010 
samt  2 juli 2011 (se kap 4.1.), detta 
gör att Köpenhamn lämpas utifrån 
studiens syfte. För det andra inträffade 
översvämningarna för sex och sju år 
sedan i skrivande stund. Detta är 
tillräckligt längesedan för att det ska 
finnas empiri tillgängligt samtidigt 
som händelsen fortfarande är relevant 

1. Syfte & Inledning

Del 1: Motiv
& Bakgrund

Syftet med denna studien är att undersöka klimatanpassning som fenomen 
och process samt sambandet mellan klimatanpassning i den fysiska 
planeringen och klimatrelaterade kriser. Uppsatsen är indelad i fyra delar, 
den första behandlar studiens motiv och bakgrund, den andra studiens 
ramverk, den tredje presenterar analyser och den fjärde behandlar 
diskussionsfrågor. Nedan presenteras även övergripande varför studien 
motiveras utifrån svenska förhållanden men studerar ett danskt fall. 

i tid. Då anpassningen av samhället till 
klimatförändringar är ett globalt problem 
är det även aktuellt i Danmark. Dessutom 
tillhör både Danmark och Sverige 
det Peter Newman & Andy Thornley 
(Newman & Thornley 1996:28-30, 72) 
kallar för den skandinaviska legala 
och administrativa familjen. Newman 
& Thornleys legala och administrativa 
familjer bygger på likheter och olikheter 
mellan olika länders juridiska system 
och stilar samt vilken skalnivå som har 
mest makt. Något som kännetecknar 
den skandinaviska familjen är enligt 
Newman & Thornley den starka graden 
av decentralisering samt hur kommunal 
planering sker på både en övergripande 
och en detaljerad skalnivå. 
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2.1. Prognoser om ett förändrat 
klimat
Flertalet olika prognoser, från 
exempelvis IPCC (Intergovernal Panel 
on Climate Change) och SMHI (Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska 
Institut), pekar på att klimatet håller 
på att förändras mot ett varmare 
tillstånd. En förändring som även kallas 
global uppvärmning vilken samma 
prognoser menar ger följdeffekter 
i form av exempelvis mer frekvent 
och intensiv nederbörd samt höjda 
havsnivåer. Följdeffekter som i sin tur 
kan medföra risker för samhället i form 
av fler översvämningar eller instabilare 
markförhållanden. I tabell 1 redovisas 
fyra olika prognoser som alla förutspår ett 

2. Motiv
I detta delkapitel kommer först olika prognoser som vittnar om att klimatet 
håller på att förändras framhävas. Därefter behandlas olika syner på vad 
klimatanpassning innebär och varför klimatanpassning är relevant för 
den fysiska planeringen. Avslutningsvis lyfts även problematik rörande hur 
klimatanpassningsarbete genomförs i svenska kommuner. Sammantaget är 
det fraktionen eller splittringen mellan dessa tre faktorerna som visar på den 
problematik som i grunden motiverar denna studien. 

varmare klimat och pekar på olika risker. 
Prognoserna är komplexa och innehåller 
flertalet motsättningar som inte syns i 
tabell 1. Tabell 1 syftar inte till att ge en 
exakt bild av prognoserna utan enbart att 
peka på exempel om hur olika prognoser 
ser på framtiden varpå vidare läsning i 
originaldokument rekommenderas. 

Något som är gemensamt för prognoserna 
i tabell 1 är att de på ett eller annat 
vis hänvisar till IPCC. IPCC är ett 
FN organ som utvärderar klimatet på 
global nivå genom att samla och bedöma 
vetenskaplig information om klimatet 
och klimatförändringar. Viktigt att 
poängtera i detta sammanhang är att 
IPCC inte bedriver forskning utan enbart 

Del 1: Motiv
& Bakgrund
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sammanställer och tolkar forskning 
(IPCC u.å.a). Sedan 1990 publicerar 
IPCC bedömningsrapporter, bestående av 
fyra publikationer, med jämna intervall. 
Tre arbetsgruppers resultat presenteras 
i var sin publikation som sedan 
sammanställs i en syntes presenterad i 
den fjärde publikationen (IPCC u.å.b). 
IPCCs bedömningsrapporter hanterar 
klimatförändringar på en global nivå, 
därmed finns det mycket osäkerheter om 
hur dessa effekter ter sig lokalt. 

2.2. Vad är Klimatanpassning? 
Boverket (Boverket 2010:13-14) har 
i ett regeringsuppdrag sammanställt 
olika synsätt på vad klimatanpassning 
innebär och menar att det går att 
tolka klimatanpassning ifrån två olika 
perspektiv. Det ena perspektivet är ur 
ett sårbarhetsperspektiv och ges främst 
innebörden att minimera konsekvenser 
av potentiella katastrofer. Det andra 
perspektivet har en bredare innebörd 
då det även handlar om att anpassa 
samhället till de förutsättningar ett 
förändrat klimat väntas ge (se även 
IPCC 2014a:5). DRR (Disaster Risk 
Reduction) och arbetet med naturolyckor 
har, enligt boverket, utvecklat den 
förstnämnda synen på klimatanpassning. 
IPCC representerar tillsammans med 
klimatforskare den sistnämnda synen på 
klimatanpassning. Fysisk planering ska 
enligt Boverket beakta risker för olyckor 
i och med ett förändrat klimat samtidigt 
som planeringen ska tillvarata fördelar 
som ges av ett förändrat klimat. 

För att förstå klimatanpassning som 
begrepp inom fysisk planering är 
därmed IPCC och klimatforskningens 
definition av klimatanpassning den 

mest relevanta. Klimatanpassning inom 
fysisk planering handlar därmed inte 
enbart om olycksreducering utan även 
om att anpassa samhället utifrån de 
förutsättningar som ges av ett förändrat 
klimat.  

2.3. Hur hänger kommunal fysisk 
planering och klimatanpassning 
ihop? 
Något som är centralt inom planering 
utifrån PBL (Plan- och Bygglagen) är 
den höga grad av decentralisering som 
gjort sig gällande genom det kommunala 
planmonopolet, vilket uttrycks i 1 kap 2 
§ PBL (SFS 2010:900). Bestämmelserna 
i PBL syftar utifrån 1 kap. 1 § till 
att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. 
Kort sagt är planering en kommunal 
angelägenhet som syftar till att planlägga 
för en långsiktigt hållbar livsmiljö och 
göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. 

Redan i portalparagrafen till PBL (1 
kap. 1 § PBL), det vill säga där syftet 
med planering klargörs, kan det uttydas 
att klimatanpassning är väsentligt för 
planering utifrån PBL. En långsiktigt 
hållbar livsmiljö kan inte främjas 
om det i planeringsskedet inte tas 
hänsyn till klimatets förutsättningar 
och hur dessa kan förändras över tid. 
Då global uppvärmning är en lång 
process som kommer förändra klimatet 
i framtiden, utifrån prognoser i tabell 
1, är det nödvändigt att ta hänsyn till 
klimatanpassningsaspekter om livsmiljön 
ska vara hållbar även för kommande 
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SKALNIVÅ SYFTE TEMPERATUR-
HÖJNING EFFEKTER UTGÅNGS-

PUNKT RISKER

Global

Bedömnings-
rapport, 

framhäver 
observerade 
förändringar, 
prognoserar 

framtida 
förändringar 
och föreslår 
åtgärder att 

vidta
2014c:2

0,3 - 4,8 C
Globalt

Dock snabbare 
och högre runt 

polerna.
2014c:10

Förändrade 
nederbörds-

förhållanden, 
smältande 

glaciärer och 
isar, varmare 

klimat, 
påverkade 
biologiska 

system samt 
ökade gifthalter 

i hav
2014c:6-7, 12, 

16

Oberoende 
vetenskapliga 
analyser samt 
information 
från IPCCs 

fourth 
assessment 

report
2013:2

Utrotningshot 
mot flertalet 
arter, osäker 
tillgång till 

mat och 
vatten, över-
svämningar, 
värmebölja, 

sämre 
folkhälsa, 

omflyttning av 
befolkning samt 

ekonomiska 
risker 

2014c:13-15

Fifth 
Assessmnet Report
AR5 
(IPCC 2013, 2014a-c)

Nationell

SOU, 
kartläggning 
av samhällets 
sårbarhet vid 
ett förändrat 

klimat
Sid. 73

3-5°C
nationellt
1,8-4,0°C
Globalt

Till år 2100
Sid. 12

Varmare 
klimat, Ökad 

nederbörd 
med högre 

flöden, förän-
drad salthalt 
i östersjön, 
minskad 

havsis, högre 
havsninvåer

Sid. 160, 168, 181-
183

IPCC:s 
bedömningar 
samt IPCC:s 

Emission 
scenarios,  
A2 & B2

Sid. 12, 150, 153

Sämre 
folkhälsa 

Översvämning, 
Ras, Skred 

Kusterosion. 
Sid. 13-14, 24-25, 

175

KLIMAT & SÅRBAR-
HETS-
UTREDNIGEN 
(SOU 2007)

Nationell

Regerings-
uppdrag, 

uppföljning 
och analys 
av klimat-

anpassnings-
arbete sedan 
klimat- och 
sårbarhets-
utredningen

Sid. 1

2-6°C nationellt 
till år 2100

Sid. 38

Ökad 
temperatur och 

nederbörd, 
Kortare 

snösäsong, 
högre 

havsnivåer
Sid. 38, 43, 41

IPCC:s 
bedömningar 

AR4 samt AR5.
Sid. 36-37

Översvämning, 
Ras, Skred, 

Erosion, 
Skogsbränder
 Sid. 111, 121, 126

UNDERLAG TILL 
KONTROLLSTATION 
15
(Andersson et al.  2015)
(SMHI)

Nationell

Regerings-
uppdrag, 

Vägledning 
till kommuner 

samt 
Länsstyrelser 

Sid. 9-10

2,5-6°C 
Nationellt

Till år 2100
Sid. 16

Högre Värme, 
Ökad Neder-
börd, Höjda 
Havsnivåer, 

Starkare vindar
Sid. 16-20, 23

SMHI, 
Rossby centre

Sid. 16

Sämre 
folkhälsa, 

Översvämning, 
Ras, Skred 

Erosion, 
Stormar 
Sid. 16-23

Klimat-anpassning 
i den fysiska 
planeringen 
(Länsstyrelserna 2012)

Tabell 1. Klimatprognoser
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generationer. 

Både Boverket och Länsstyrelserna 
menar att klimatanpassning är något som 
bör hanteras av den fysiska planeringen 
(Boverket 2010:27-30, Länsstyrelserna 
2012:78-87). I och med revideringen 
av PBL 2011 (SFS 2010:900) menar 
Länsstyrelserna att både motiv och 
verktyg för klimatanpassning genom 
fysisk planering har integrerats i dess 
juridiska ramverk. Planering utifrån 
PBL är enligt Länsstyrelserna ett 
effektivt medel för att klimatanpassa 
den bebyggda fysiska miljön vid 
nyexploatering, men att svårigheter 
föreligger i klimatanpassning av 
befintliga exploateringar. Länsstyrelserna 
hänvisar även till paragrafer i PBL och 
MB (Miljöbalken) som direkt möjliggör 
för klimatanpassning inom ramverket för 
fysisk planering (Länsstyrelerna 2012:80-
81). Dessa paragrafer är 2 kap. 3 § 5 § 
PBL samt 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 6 §, 5 kap. 
1-11 § MB. I 2 kap. 1 § PBL beskrivs att 
hänsyn ska tas till allmänna och enskilda 
intressen vid upprättande av planer 
eller lov utifrån PBL. Vad som utgör ett 
allmänt intresse preciseras i 2 kap. PBL. 

2 kap. 5 § 5 p PBL berör 
klimatanpassning direkt då paragrafen 
innebär att bebyggelse ska lokaliseras 
till mark som är lämplig för ändamålet 
med hänsyn till risker för olyckor, 
översvämningar och erosion. Detta ger ett 
direkt krav på att nya exploateringar inte 
ska vara utsatta för de risker som bedöms 
öka till följd av ett varmare klimat utifrån 
IPCC:s prognoser. Ny bebyggelse ska 
därmed vara klimatanpassad för att 
kunna ges bygglov eller tillåtas i detalj- 
eller översiktsplan. 

Även 2 kap. 3 § PBL behandlar 
klimatanpassning, dock på ett mer 
indirekt sätt. Planering ska utifrån 
2 kap. 3 § med hänsyn till miljö- och 
klimataspekter främja en ändamålsenlig 
struktur, långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och miljöförhållanden 
i övrigt. Vid upprättande av planer ska 
det utifrån 2 kap. 3 § tas hänsyn till 
miljö och klimataspekter, vilket direkt 
innebär att klimatanpassning måste 
beaktas vid upprättandet av planer 
utifrån PBL. En ändamålsenlig struktur 
samt en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och miljöförhållanden pekar 
också på att klimatanpassningsaspekter 
behöver integreras i planeringen så 
att planen exempelvis kan hantera 
stora mängder dagvatten eller högre 
havsnivåer. Speciellt betoningen på en 
långsiktigt god hushållning pekar på att 
klimatet och hur det kan förändras över 
tiden behöver beaktas vid upprättandet 
av planer utifrån PBL. 

Länsstyrelserna definierar 
klimatanpassning som en designmöjlighet 
för den fysiska planeringen. Traditionella 
lösningar för att anpassa samhället till 
problematik rörande högre havsnivåer 
eller ökad nederbörd, exempelvis 
genom att motverka översvämningar 
med hjälp av vallar, kan enligt 
Länsstyrelserna ha negativa inverkningar 
på upplevelsen av och tillgängligheten 
till stadsrummet (Länsstyrelserna 
2012:35 – 36). Att exempelvis väga in 
estetiska och tillgänglighets motiv i 
utformningen av ett dagvattensystem 
som ska kunna hantera mer frekvent 
och intensiv nederbörd kan kanske ses 
som irrelevant. Utifrån IPCCs definition 
av klimatanpassning, där även positiva 
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effekter av ett förändrat klimat ska 
främjas vid klimatanpassning, utgör dock 
estetiska och tillgänglighetsaspekter i 
stadsrummet en viktig del att beakta i 
klimatanpassningsarbetet. 

Även klimat- och sårbarhetsutredningen 
(2007) lyfter sambandet mellan fysisk 
planering och klimatanpassningsåtgärder. 
En skillnad mot hur boverket och 
Länsstyrelserna framlägger kopplingen 
mellan klimatanpassning, som en 
designmöjlighet eller uppgift, framlägger 
klimat- och sårbarhetsutredningen 
snarare det som planeringens ansvar att 
ta hänsyn till effekter av ett förändrat 
klimat. Ansvar som yttras i att kommuner 
utifrån skadeståndslagen har skyldighet 
att ge skadestånd inom en period av tio 
år om effekter rörande säkerhet och ett 
förändrat klimat inte beaktats i tillräcklig 
utsträckning i planprocessen (Klimat- och 
sårbarhetsutredningen 2007:563). 

Sammantaget har både juridiska motiv 
till kopplingen mellan fysisk planering 
och klimatanpassning och motiv från 
myndigheter samt utifrån utredningar 
lyfts i detta kapitel. Utifrån PBL kan 
klimatanpassning ses som ett allmänt 
intresse, men det kan även vägas in i 
PBL:s portalparagraf där planeringens 
syfte anges. Klimatanpassning har i 
detta kapitel visat sig ses både som 
en möjlighet och en uppgift för den 
fysiska planeringen av vissa. Samtidigt 
har andra lyfts som ser det som den 
fysiska planeringens ansvar att anpassa 
samhället till ett förändrat klimat. 

2.4. Osäkerheter och hinder för 
klimatanpassning av samhället

Thörn et al. presenterade 2016 en 
enkätundersökning där de studerat 
svenska kommuners arbete med 
klimatanpassning. Undersökningen visar 
att 81% av Sveriges kommuner uppger 
att de arbetar med klimatanpassning. 
Samtidigt har det enbart fattats 
politiska beslut om detta i 44% av 
de deltagande kommunerna, 48% 
de deltagande kommunerna har 
huvudansvariga för styrning och 45% 
av de deltagande kommunerna har 
huvudansvariga för genomförandet av 
klimatanpassningsfrågor. Dessutom 
har enbart 35% av de deltagande 
kommunerna avsatt personella resurser 
för klimatanpassningsarbete och 
27% av de deltagande kommunerna 
avsatt finansiella resurser för 
klimatanpassningsarbete (Thörn et al. 
2016:13-18). 

Enkätundersökningen, av Thörn et al. 
2016, visar att även om en stor andel av 
Sveriges kommuner uppger att de arbetar 
med klimatanpassning är det samtidigt så 
mycket som en femtedel av kommunerna 
som uppger att de inte arbetar med 
klimatanpassningsfrågor eller inte har 
uppgett huruvida de gör det. Dessutom 
visar samma enkätundersökning 
att det är betydligt större andel av 
kommunerna som uppger att de arbetar 
med klimatanpassning än som uppger 
att de faktiskt avsatt resurser för att 
göra det. Med hänvisning till globala 
och nationella prognoser, presenterade 
i delkapitel 2.1., samt ansvaret och 
möjligheterna kommunerna har för att 
genomföra klimatanpassningsarbete 
som presenteras i delkapitel 2.3. går det 



12

att uttyda en problematik i att aspekter 
som rör klimatet och klimatförändringar 
inte beaktas i tillräcklig utsträckning i 
svenska kommuner. 

Delegationen för hållbara städer, vilket 
var en delegation som tillsattes på 
uppdrag av svenska regeringen mellan 
2008 och 2012 för att arbeta med åtgärder 
som förbättrar förutsättningarna 
för en hållbar stadsutveckling, 
sammanställde 2012 femton olika 
hinder för en hållbar stadsutveckling 
(Delegationen för hållbara städer 2012:2-
3). Klimatanpassning skulle på många 
sätt kunna ses som en del i en del av 
arbetet med hållbar utveckling varpå 
delegationen för hållbara städers femton 
hinder skulle kunna utgöra hinder även 
för klimatanpassningsarbete. 

Det tionde hindret för hållbar 
stadsutveckling innebär att det saknas 
incitament till långsiktigt hållbara 
beslut. Närmare bestämt innebär det 
att vid konkreta beslutsfattanden utgör 
hållbarhetsfrågor enbart ett argument 
av flertalet varpå det riskerar att bli 
bortprioriterat (Delegationen för hållbara 
städer 2012:20-21). Den kumulativa 
effekten av bortprioriteringar i enskilda 
beslut kan därmed leda till en i praktiken 
ohållbar utveckling, trots att kommuner 
säger sig arbeta för en hållbar utveckling. 
Även delegationen för hållbara 
städers första hinder för en hållbar 
stadsutveckling, att hållbarhetsvisionen 
inte integrerats tillräckligt inom politiska 
områden (Delegationen för hållbara 
städer 2012:10-11), kan ge en förståelse 
kring varför klimatfrågor inte hamnar 
på kommuners agenda i tillräcklig 
utsträckning. Dessa två hinder för 

hållbar stadsutveckling, identifierade av 
delegationen för hållbara städer, skulle 
kunna utgöra en bit av förklaringen 
till varför fler kommuner uppger att 
de arbetar med klimatanpassning än 
som faktiskt avsätter resurser eller har 
politiskt stöd för det. 

Storbjörk (2010) skriver om hur bristande 
kunskap, underlag och resurser är 
påverkande i hur kommuner tar sig an 
frågor om klimatanpassning (Storbjörk 
2010:123-124, 130-131). Storbjörk 
framhäver att det är ett problem att 
klimatanpassningsaspekter enbart utgör 
en faktor av många andra som behöver 
prioriteras i en kommun. Dessutom är 
osäkerheter kring hur och om klimatet 
kommer förändras för omfattande för 
att anpassningsåtgärder ska prioriteras 
(Storbjörk 2010:128, 131). De hinder för 
klimatanpassningsarbete som Storbjörk 
identifierar liknar till stor del de hinder 
som delegationen för hållbara städer 
identifierar för arbete med hållbarhet 
i stort. De osäkerheter och hinder 
Storbjörk identifierar underbyggs även 
av flertalet författare som bidragit till 
antologin Klimatets krav på samhället 
(2010) (Bergström 2010:33, Andersson 
& Wilk:47, Wibeck 2010:66, Gustavsson 
2010:91-97 Johansson 2010:116, Wallgren 
140-141, Hrelja 2010:148).



Rienecker menar att 
problemformuleringen är en fråga eller 
formulering av ett problem som ska leda 
en uppsats fokus. Det finns tre olika 
sätt att skriva problemformuleringar 
enligt Rienecker och dessa är som vad, 
hur eller varför frågor. Vad frågor är 
enligt Rienecker beskrivande, varför 
frågor är förklarande och hur frågor 
problemlösande (Rienecker 2003:11, 21-
25).  
 
I denna uppsats används en vad och 
en varför fråga. Vad frågan handlar 
om att undersöka och klassificera en 
process utifrån givna teoretiska ramar, 

denna fråga syftar därmed till att 
beskriva en process. Dock finns det 
element i frågan som snarare gör det 
till en problemlösande hur-fråga. Detta 
märks främst genom att frågan utöver 
att beskriva processen även syftar till 
att ta reda på hur processen kan förstås 
utifrån givna teoretiska ramar. Varför-
frågan syftar till att ge förståelse för hur 
en händelse kan påverka processen som 
beskrivits utifrån vad-frågan vilket gör 
den till en förklarande fråga.

3. Forskningsfrågor
Som bakgrundskapitlet i denna uppsats visar på så finns det en 
splittring mellan globala prognoser om hur klimatet kommer förändras, 
vilka konsekvenser det får för samhället samt i vilken utsträckning 
klimatförändringar beaktas i svenska kommuner. Denna uppsats utgår från 
att studera vad som händer om klimatförändringar föregår prognoser samt 
fysisk planering för klimatanpassning i en kommun som drabbats av en kris av 
sådant slag som förutspås ske till följd av klimatförändringarna.

   Problemformuleringar

• Hur påverkas klimatanpassningsarbete av att förutspådda effekter av klimatförändringar 
föregår prognoser utifrån Fog et als. teorier om konkretion och handlingsutrymme? 

• Hur kan en händelse som innebär att prognoserade effekter av global uppvärmning 
föregår klimatförändringar utgöra ett window of opportunity för en ökad konkretionsgrad 
i ett fall som en klimatanpassningsprocess? 
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4. Bakgrund

4.1. Skyfall över Köpenhamn
Den 14 augusti 2010 drog ett regnoväder 
in över Själland i Danmark, en händelse 
som enligt Olesen & Siewertsen vid DMI 
(Danmarks Meteorologiske institut) 
ledde till flertalet översvämmade vägar 
och källare på Själland. Olesen & 
Siewertsen rapporterade 2010 att det 
som mest föll 98,6 mm nederbörd på 
ett ställe på Själland under 14 augusti 
2010, i staden Vedbæk, och att det i 
Köpenhamnsområdet mätte upp till 45,6 
mm. Även om denna händelsen i sig 
inte utgör något som skett till följd av 
globala uppvärmningar, menar Olesen & 
Siewertsen att framtiden kan bjuda på 
fler liknande regnoväder om den globala 
uppvärmningen fortsätter (Olesen & 
Siewertsen 2010). 

Enbart regnovädret den 14 augusti 
2010 skulle kunna ses som en mindre 
kris för Köpenhamn, det visade sig 
dock vara som så att det inte var sista 
gången ett sådant oväder skulle drabba 
Köpenhamn den närmsta tiden. Den 2 
juli 2011 inträffade ett liknande oväder 
igen. Denna gången var det dock inte 
enbart ett omfattande regnoväder utan 
ett skyfall. Dygnsnederbörden 2 juli i 
Köpenhamn mätte som mest upp till 
135mm, vid botanisk have, vilket enligt 
Maskell Andersen vid DMI är dubbelt så 
mycket mot vad som normalt faller på 
en månad i Köpenhamn. Generellt föll 

det enligt Maskell Andersen 30 – 90 mm 
regn i Köpenhamn och under 2 juli 2011 
(Maskell Andersen 2011). 

Beredskabsstyrelsen vid institut for 
Beredskabsevaluering har sammanställt 
en redogörelse över skyfallet den 2 
juli i Köpenhamn, hur skyfallet gick 
till och vilka konsekvenser som blev. 
Beredskabsstyrelsen redovisar en 
omfattande lista på konsekvenser rörande 
exempelvis försenade och inställda 
tåg, avspärrade vägar och omfattande 
materiella skador på byggnader. 
Trots omfattande materiella skador 
och konsekvenser för Köpenhamn och 
ett stort omland blev det åtminstone 
inga personskador till följd av 
skyfallet (Beredskabsstyrelsen 2012). 
Beredskabsstyrelsens redogörelser visar 
hur sårbara städer faktiskt kan vara vid 
översvämningar och skyfall, händelser 
som förutspås ske allt oftare utifrån 
globala prognoser från IPCC. 

Detta delkapitel har behandlat 
händelser i Köpenhamn där de 
förutspådda konsekvenserna av en 
global uppvärmning har föregått 
klimatförändringar. Hur dessa händelser, 
2010 och 2011, har påverkat efterföljande 
klimatanpassningsarbete i form av 
att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall är det 
som ska undersökas i denna studien. 

Två olika aspekter är relevanta att behandla för att få en 
bakgrundsförståelse för denna studie. Det första är en beskrivning av de 
regnoväder som drabbade Köpenhamn 2010  och 2011 vilka undersöks 
utifrån uppsatsens forskningsproblem. Det andra är en övergriplig jämförelse 
av danska och svenska planeringsinstrument för att ge läsförståelse för de 
planinstrument som behandlas i uppsatsen. 
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4.2. Planering i en dansk kontext  
I tabell presenteras på ett övergripande 
sätt planinstrument och dess 
motsvarigheter i Sverige och Danmark. 
Då denna studie inte syftar till att 
jämföra svensk och dansk planering 
syftar tabellen enbart till att ge en enkel 
läsförståelse för de planinstrument som 
presenteras i denna studie. 

Som tidigare nämnt menar Newman & 
Thornley att planeringen förs på liknande 
sätt i Danmark och Sverige genom 
att planeringen är dels en kommunal 

uppgift och att planeringen sker på både 
en detaljerad och övergripande skala 
(Newman & Thornley 1996:72-73). Något 
som skiljer de båda länderna åt är att 
Danmark har ett starkare centralt och 
regionalt styre än Sverige, genom vetorätt 
i regionala planer  och genom ett mer 
utbrett regionalt planarbete (Newman & 
Thornley 1996:63-66). 

Skala Juridisk Status Juridisk Status Skala

Kommuneplan Övergripande Reglerande och 
strategisk Strategisk Övergripande Översiktsplan

Lokalplan Detaljerad Bindande Bindande Detaljerad Detaljplan

Danmark Sverige

Tabell 2. Svenska & Danska Planeringsinstrument
               (Baserat på text i Newman & Thornley 1996:63-66)
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5. Kunskapsöversikt

IPCC ger en bra överblick över vilken 
forskning som bedrivs globalt och vilka 
resultat forskningen ger. Utöver IPCC:s 
assessment reports sammanställer de 
även special reports som kan behandla 
flertalet temaområden rörande klimatet, 
klimatförändringar samt global 
uppvärmning. Nationellt i Sverige 
utgör SMHI en nyckelaktör i frågor 
rörande klimatet. I Danmark finns en 
motsvarighet till SMHI i DMI. IPCC, 
SMHI och DMI är ledande aktörer 
rörande forskning och information om 
klimatet i allmänhet.

Antologin Klimatets krav på samhället 
(2010) behandlar klimatanpassning i 
Sverige. Allt från hur klimatanpassning 
beaktas och hanteras genom fysisk 
planering, utredningar om vilka 
konsekvenser klimatförändringar kan 
få i Sverige till energieffektivisering av 
byggnader behandlas inom Antologins 
ramar. Genom antologin Klimatets 
krav på samhället (2010) ges bred 
förståelse för vad klimatanpassning i 
Sverige kan innebära, hur det kan gå 
till samt vilka hinder som föreligger 
klimatanpassningsarbete. Antologin 
behandlar liknande problematik som 
denna studien bygger på. Dock belyser 
inte Klimatets krav på samhället (2010) 
hur omfattande händelser och kriser 
påverkar klimatanpassningsarbete. 

Även om denna studie behandlar snarlik 
problematik har denna studien en 
annan infallsvinkel på problematiken än 
klimatets krav på samhället (2010).

Studier som använder sig av begreppet 
window of opportunity i samband med 
klimatrelaterade policydokument har 
genomförts av exempelvis Abunasr et 
al. (Abunasr et al. 2013). Abunasr et 
al. har framarbetat en modell över när 
klimatanpassningsåtgärder ska vidtas 
utifrån en modell som bygger på att 
vissa förutsättningar utgör Windows of 
opportunity. Zannakis (Zannakis 2009) 
har också använt begreppet window of 
opportunity i samband med studier av 
policydokument och undersöker hur 
miljöpolicy i sig kan utgöra ett window of 
opportunity.

Studier rörande skyfallet i Köpenhamn 
2011 samt hur det har utgjort ett 
window of opportunity har även det 
genomförts. Aske Benjamin Akraluk 
Steffensen et al. använder sig av Geels 
teori om socio-tekniska lösningar 
för att visa hur skyfallet den 2a Juli 
utgjorde ett window of opportunity för 
införandet av nya dagvattenlösningar 
i Köpenhamn (Akraluk Steffensen et 
al 2012:10-11). Akraluk Steffensen har 
även genomfört fler studier som berör 
regnvattenshantering och skyfallet 2011 

Klimatanpassning är ett relevant ämne i dagsläget, dels eftersom 
klimatförändringar utgör en central debatt i samhället och dels eftersom 
klimatanpassning utgör något som prognoser pekar på behöver genomföras 
på bred front inom den närmsta framtiden. Därmed finns det mycket tidigare 
forskning och studier som berör ämnet. Att i detta kapitel sammanfatta 
all forskning som gjorts om klimatanpassning är inte möjligt. Därmed 
sammanfattas övergripande forskning samt snarlik forskning.
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(Akraluk Steffensen & Andersen 2011, 
Akraluk Steffensen 2014). En betydlig 
skillnad mellan den här studien och 
Akraluk Steffensen, (2014) Akraluk 
Steffensen & Andersen (2011) samt 
Akraluk Steffensen et al. (2012) är 
att den här studien fokuserar på hur 
översvämningar påverkat planeringen i 
sig snarare än hur de banat väg för nya 
tekniska lösningar. 
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Del 2: Ramverk

6.1. Konkretionsgrad och 
Handlingsutrymme
Hans Fog et al. beskriver i Mark, politik 
och rätt (1992) något som författarna till 
boken kallar för konkretionskonen. Figur 
1 är en illustration av konkretionskonen 
som den illustreras av Fog et al. 

Fog et als. teori om konkretionskonen 
bygger på att planeringen har ett större 
handlingsutrymme i processers tidiga 
skeden och att handlingsutrymmet 
minskar ju närmare processen är 
materiella förändringar. I illustrationen 
av konkretionskonen görs även 
distinktion mellan rättsliga beslut 
och reella beslut.  Fog et al. menar att 

6. Teori
Två teorier kommer att användas i denna studien. Den första teorin utgår 
från Hans Fog et als. konkretionskon och ska användas för att kartlägga 
vilken konkretionsgrad de olika dokument som studeras har. Window of 
opportunity utgör den andra teorin, vilket är en tvärvetenskaplig term som 
behandlar hur processer är beroende av förutsättningar. Sammantaget 
används teorierna för att se om regnovädret 2010 samt skyfallet 2011 bidragit 
till en ökad konkretionsgrad i det fall som undersöks och hur  som ett window 
of opportunity för klimatanpassningsarbetet i Köpenhamn.  

rättsliga beslut, det vill säga antagandet 
av planer, bygger på reella beslut 
innefattat i olika utredningar (Fog et al. 
1992:31-33).  

I denna studie kommer främst rättsliga 
beslut att studeras då den huvudsakliga 
empirin består av offentliga planer och 
policydokument. Genom att studera hur 
en specifik fråga behandlas i flertalet 
dokument ska konkretionskonen 
användas för att kartlägga hur 
konkreta klimatanpassningsåtgärder 
är i de studerade planerna och 
policydokumenten. En bedömning 
avses sedan göras utifrån Fog 
et als. konkretionskon huruvida 
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Del 2: Ramverk
begreppet window of opportunity. Men 
vad är då ett window of opportunity? 

Richard Haigh & Dilanthi Amaratunga 
skriver I sin artikel ‘A window of 
opportunity’ om den tsunami som 
drabbade Japan år 2011. Även om 
det inte råder någon tvekan om att 
tsunamins intåg över Japan innebar 
en svår naturkatastrof menar Haigh & 
Amaratunga att krisen samtidigt utgör 
ett window of opportunity för japanska 
myndigheter. Krisen tsunamin innebar 
gav enligt Haigh & Amaratunga samtidigt 
möjligheter för japanska myndigheter att 
kartlägga japanska kustens sårbarheter 
för att sedan förebygga framtida 
katastrofer (Haigh & Amaratunga 
2011). Utifrån Haigh & Amaratungas 
användning av begreppet window of 
opportunity kan det förstås som ett 
begrepp som förklarar hur oväntade 
händelser kan ge upphov till nya 
möjligheter. Exempelvis skulle det kunna 
innebära att handlingsalternativ som 
tidigare inte varit aktuella blir aktuella 
tack vare att förutsättningarna plötsligt 

klimatanpassningsåtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall förhåller sig 
närmare materiella förändringar efter 
skyfallet 2011 eller ej. Det kriterium 
bedömningen utgår ifrån är dels hur 
relevanta materiella förändringar som 
föreslås är utifrån fallet och på vilket 
sätt strategierna avser skapa materiella 
förändringar. Bedömningen som har 
gjorts motiveras i kap 8.10. med specifik 
hänvisning till varje plan. Kartläggningen 
av dokumenten som utgör empiri utifrån 
dess konikretionsgrad avser inte att peka 
på hur konkreta åtgärder är generellt. 
Kartläggningen avser därmed endast visa 
på hur hög konkretionsgrad dokumenten 
har i förhållande till varandra. 

6.2. Window of opportunity
Vid en google scholar sökning på 
begreppet ”window of opportunity” 
blir resultaten många. Artiklar som 
behandlar allt från omstrukturering 
av transportinfrastruktur, medicinska 
studier om reumatism eller 
naturkatastrofer visar sig använda 
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förändras. 

En annan användning av begreppet 
window of opportunity används av 
Isabel Montanez när hon beskriver 
en hypotes om hur skillnaden på 120 
miljoner år mellan uppkomsten av lignin 
biosyntes av växter och utvecklingen av 
ligninnedbrytande svamp utgjorde ett 
window of oppurtunity för en betydligt 
högre organisk kolupptagning under 
karbontiden (Montanez 2016). Vad 
lignin biosyntes innebär, eller vad en 
ligninnedbrytande svamp är utgör inget 
intresse för denna uppsats. Det som 
däremot är relevant för denna uppsats är 
hur Montanez använder sig av begreppet 
window of opportunity. Montanez 
användning av window of opportunity 
innebär att ett tillstånd har varit 
möjliggörande för en process. Till skillnad 
från Haigh & Amaratungas användning 
av window of opportunity knyter 
Monatnez inte begreppet till en kris eller 
omvälvande händelse, vilket breddar 
innebörden av ett window of opportunity. 

I denna studie avses begreppet window 
of opportunity användas för att tolka 
om skyfallet 2011 lett till en ökad 
konkretionsgrad i Köpenhamns kommuns 
klimatanpassningsarbete. Likt Haigh 
& Amaratunga används begreppet 
window of opportunity för att förstå 
hur en krissituation även kan skapa 
möjligheter. Med detta sagt är det inte 
uteslutet att Monatnez användning 
av window of opportunity är olämplig 
i detta arbete. Montanez användning 
förklarar egentligen bara vad ett window 
of opportunity är mer övergripligt än 
Haigh & Amaratunga och kan således ges 
samma innebörd, nämligen att en kris är 

en förutsättning för en process. 
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Window of opportunity?

Rättsliga 
Beslut

Reella
Beslut

Figur 1. Konkretionskonen, (Fog et al. 1992:31-33)

Figur 2. Konkretionsgrad och Window of opportunity
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7.1. En kvalitativ studie utifrån 
en pragmatisk världssyn och en 
hermeneutisk syn på kunskap
Vilken Världssyn (ontologi) och 
kunskapssyn (epistemologi) en studie 
utgår ifrån är nödvändigt att förklara 
för att förstå hur analysen genomförts 
och vilka slutsatser som kan dras 
ifrån undersökningen. Studier av 
kvantitativt slag brukar klassiskt sett 
åtskiljas från studier av kvalitativt 
slag. Lise Justeseen & Nanna Mik-
Meyer definierar distinktionen mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder som 
att kvantitativa metoder behandlar data 
som sedan kvantifieras, det vill säga görs 
beräkningar på. Kvalitativa metoder 
behandlar istället data som sedan tolkas 
(Justeseen & Mik-Meyer 2001:13-14). 

Denna studie syftar till att undersöka hur 
klimatanpassningsarbete i en kommun 
påverkas av att förutspådda effekter av 
klimatförändringar föregår prognoserna. 
Ett syfte som skulle kunna behandlas 
utifrån både Justeseen & Mik-Meyers 
definition av ett kvantitativt och ett 
kvalitativt förhållningssätt. En fråga som 
är central för den bedömning som gjorts 
i denna studie är i vilken utsträckning 
en kvantitativ studie hade kunnat 
undersöka hur klimatanpassningsarbete 
påverkas av att prognoserade effekter 
av klimatförändringar föregår 

förändringarna. En enkätstudie skulle 
exempelvis utifrån ett kvantitativt 
förhållningssätt visa på om det finns ett 
samband mellan sådana händelser och ett 
mer omfattande klimatanpassningsarbete. 
Dock skulle en sådan studie leda till 
två problem i detta fallet. Det första 
problemet innefattas i att en kvantitativ 
undersökning främst skulle visa om det 
fanns ett samband och inte om sambandet 
faktiskt hade med händelsen att göra 
eller inte. Om undersökningen syftar till 
att även ta reda på hur påverkan skett 
behöver klimatanpassningsarbetet i en 
kommun som drabbats av en händelse på 
något sätt tolkas, vilket utgör det andra 
problemet med en kvantitativ studie i 
detta fallet. Därmed behöver denna studie 
utgå från ett kvalitativt förhållningssätt 
för att uppfylla sitt syfte. 

Sättet att resonera ovan, det vill 
säga att väga både kvantitativa 
och kvalitativa metoders möjlighet 
att undersöka problematik, kan 
kännetecknas av att innehålla ett stort 
mått pragmatism. Martyn Denscombe 
menar att pragmatism kännetecknas 
av att studiens användbarhet utifrån 
forskningsproblemet är det som 
legitimerar kunskapen snarare än 
metodiken. Pragmatismen ställer sig 
även, enligt Denscombe, skeptisk till 
klassiska distinktioner som mellan 

7. Forskningsstrategi & Metod
Innan själva analysarbetet i en studie börjar utföras är det viktigt att klargöra 
en hel del saker om hur studien ska gå till, på vilket sätt problematiken 
ska undersökas och med vilka ontologiska utgångspunkter. I detta kapitel 
presenteras studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter, 
forskningsstrategi samt dess metoder. Sammantaget är denna studie en 
fallstudie där intervjuer och dokument analyseras utifrån en hermeneutisk 
tolkningsram med en pragmatisk syn på världen. 



Synen på kunskap inom hermeneutiken brukar 
förklaras med hjälp av den hermeneutiska cirkeln, 
introducerad av Friedrich Ast & Friedrich 
Schleiermacher, eller den hermeneutiska spiralen. 

(Ödman 2007:100, 103-104) 

Figur 
Den Hermeneutiska cirkeln

Figur 
Den Hermeneutiska spiralen

Figur 
Del- Helhetsprincipen som den 
används i denna studie. 

kvantitativ och kvalitativ forskning 
samt fakta och värderingar (Denscombe 
2016:227). Denna studie är pragmatisk 
i den meningen att det används fler än 
en metod för datainsamling och analys. 
Dock är den huvudsakliga metoden en 
kvalitativ textanalys vilket utgår från ett 
hermeneutiskt perspektiv. 

Hermeneutiken beskrivs av Ingrid 
Westlund lägga fokus på tolkning, 
förståelse och förmedling (Westlund 
2010:71). Betoningen på tolkning 
indikerar att hermeneutiken som 
epistemologiskt synsätt har en karaktär 
lämpad för kvalitativ forskning som 
den beskrivs av Justeeen & Mik-Meyer. 
Per-Johan Ödman (2007) beskriver 
hermeneutisk tolkning som att lägga 
ett pussel. Vid pusslets början utgås det 
från många små delar som efter flertalet 
försök till att sammanfogning bildar 
mindre helheter. I slutändan utgöra alla 
dessa delar en helhet, det färdiga pusslet. 
Hermeneutiken fungerar enligt Ödman 
på samma vis. Vid en studies början 
saknas oftast ett grepp om helheten 
men genom att studera olika delar både 
i ett övergripande sammanhang och i 
sig själva utvecklas en förståelse för den 
helhet som delarna tillsammans bildar 
(Ödman 2007:97-100). Helheten i denna 
studien utgörs av fallet och empirin ses 
som delar i denna helhet. Dessutom 
ses klimatanpassning och åtgärder 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall 
som en del i helheten de dokument som 
studeras utgör. 

En hermeneutisk syn på kunskap brukar 
enligt Ödman (Ödman 2007:100, 103-104) 
förklaras som en cirkel eller spiral vilket Figur 5. 

Del helhetsprincipen i denna studie

Figur 4. 
Hermeneutiska spiralen

Figur 3. 
Hermeneutiska cirkeln
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expertkunskap. Kunskap som är obunden 
till en kontext kan enligt Flyvbjerg, 
med hänvisning till fenomenologiska 
undersökningar, enbart ge kunskap 
på nybörjarnivå. Expertkunskap 
bygger enligt Flyvbjerg på att kunskap 
kopplas till erfarenheter från flera fall. 
Kunskap behöver alltså enligt Flyvbjerg 
kopplas till fall eller kontext för att 
en högre grad av kunskap ska kunna 
uppnås (Flyvbjerg 2006:222). Genom 
Flyvbjergs syn på kunskapsbildningen 
som ges utifrån fallstudier kan det 
ses som att fallstudier använts så 
länge som människor eller åtminstone 
expertkunskap funnits. Flyvbjergs syn på 
fallstudier och kunskapsbildning har även 
mycket gemensamt med hermeneutisk 
epistemologi som den beskrevs i 
förra delkapitlet. Detta visas främst 
i hur Flyvbjerg använder begreppet 
expertkunskap och att sådan kunskap nås 
genom erfarenhet, vilket faller jämnt ut 
med hur kunskapsbildning illustreras i 
den hermeneutiska spiralen. 

Jensen & Sandström skriver i boken 
fallstudier (2016) om fallstudiens 
framväxt och hur en fallstudie bör gå 
tillväga. Fallstudiens uppkomst är enligt 
Jensen & Sandström svårkarterad. 
Vissa skulle, likt Flyvbjerg, hävda 
att fallstudien funnits så länge 
som människor funnits och andra 
härleder fallstudien till Isac Newtons 
gravitationsteori inspiration av äppel-
fallet. 1920-talet och Robert Park utgör 
dock utgångspunkten för fallstudiens 
historia enligt Jensen & Sandström. Park 
och andra forskare inom Chicagoskolan 
belyste nämligen vikten av studier 
som belyser ett specifikt sammanhang 
och studerar detsamma på nära håll 

illustreras i figur 3-4. Hermeneutiska 
studier gör inget anspråk om att uppnå 
någon absolut kunskap, utan snarare att 
det går att nå en högre grad av kunskap 
ju mer studier som görs. 

7.2. Fallstudie som 
forskningsstrategi
En forskningsstrategi är enligt Martyn 
Denscombe en tydlig forskningslogik som 
formar den handlingsplan som sedan 
ska användas vid hanterandet av den 
problematik och forskningsfråga som 
utgör grund för studien (Denscombe 
2016:22). 

Denna studie syftar till att undersöka 
hur klimatanpassningsarbetet i en 
kommun påverkas av att förutspådda 
effekter av global uppvärmning föregår 
klimatförändringar. Klimatanpassning 
innebär som tidigare nämnt, utifrån 
IPCC:s definition, att anpassa samhället 
till de förutsättningar som ges av 
ett förändrat klimat. Därmed utgör 
klimatanpassning en komplex process 
och studien syftar till att reda ut hur 
denna komplexa process påverkas av en 
specifik händelse. Utifrån en tabell över 
olika forskningsstrategier, upprättad 
av Denscombe, finns det en strategi 
som möter kriterier som krävs för 
att undersöka problematiken i denna 
uppsats. Denna forskningsstrategin 
är fallstudier. Fallstudier lämpar sig 
enligt Denscombe till att undersöka ”det 
komplexa förhållandet mellan faktorer 
när de är verksamma inom en viss social 
inramning” (Denscombe 2016:23). 

7.2.1. Om fallstudier
Bent Flyvbjerg menar att fall lägger 
grunden för människors förmåga att bilda 
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enligt Jensen & Sandström (Jensen & 
Sandström 2016:19-20). Fallstudien 
har efter Chicagoskolan, enligt Jensen 
& Sandström, utvecklats på en väldigt 
bred front. Inom pragmatism, positivism 
samt grundad teori har tidiga fallstudier 
använts enligt Jensen & Sandström 
(Jensen & Sandström 2016:23, 25) och 
på 1970 talet började fallstudien bli 
en etablerad forskningsmetod inom 
kvalitativ forskning (Jensen & Sandström 
2016:37).

7.2.2. Fallstudiekritik  
Det finns kritik som riktats, av bland 
annat Matthew Miles, mot kvalitativ 
analys, och därmed fallstudien som 
metodansats enligt Robert K. Yin, i att 
den är godtycklig och baserad på för 
mycket narration (Jensen & Sandström 
2016:38-39). Även Flyvbjerg lyfter 
flertalet kritiker, exempelvis Campbell & 
Stanley, mot fallstudien som menar att 
fallstudien är irrelevant för vetenskapen 
då det inte går att dra generella slutsatser 
från en fallstudie (Flyvbjerg 2006:220). 
 
Yin svarar på kritik mot fallstudier 
genom att peka på hur fallstudier sällan 
genomförts på ett systematiskt sätt eller 
har framfört tvivelaktiga slutsatser, något 
som Yin menar beror på en avsaknad av 
litteratur om fallstudier (Yin 2007:27 i 
Jensen & Sandström 201647). Yin har 
därmed beskrivit hur en fallstudie ska 
genomföras på ett systematiskt sätt (Yin 
2007:35 i Jensen & Sandström 2016:48). 
Jensen & Sandström har sammanställt 
Yins syn på fallstudier i 14 tumregler 
och 13 principer som förespråkar 
systematiska och intersubjektiva 
fallstudier styrda av forskningsfrågor som 
ger generaliserbara resultat (Jensen & 

Sandström 2016:70, 92).  
 
Flyvbjerg menar att mycket kritik som 
har riktats mot fallstudien bygger på fem 
missuppfattningar om fallstudier och 
kunskap. Dessa fem missuppfattningar 
är att generell och teoretiserad kunskap 
skulle vara mer värd än kontextbunden, 
att det inte går att dra generella 
slutsatser från ett fall och att fallstudien 
därmed inte kan bidra till vetenskaplig 
kunskap, att fallstudien främst är 
användbar för att pröva hypoteser, att 
fallstudien är för bunden till subjektiva 
värderingar samt att det är svårt att 
sammanfatta och utveckla teorier baserat 
på fallstudier (Flyvbjerg 2006:221).  
 
Jensen & Sandström ställer sig kritiska 
till Yin och menar att den systematik 
Yin förespråkar för fallstudien reducerar 
möjligheterna att studera komplexiteten i 
företeelser (Jensen & Sandström 2016:96). 
Detta blir problematiskt då tidiga 
fallstudier enligt Jensen & Sandström 
snarare betonar vikten av att pröva sig 
fram (Jensen & Sandström 2016:21).  
 
Dessa tre olika synsätt ser på fallstudier 
på något olika sätt och motsätter 
varandra på olika punkter. Denna studien 
utgår i stor utsträckning från Yin i 
fråga om systematik och intersubjektiv 
prövbarhet. Empirin har genomgåtts 
på ett systematiskt sätt och slutsatser 
bygger på och har hänvisats till empirin.  
 
Dock behandlas vissa aspekter på ett 
sätt som snarare tar fasta på Jensen 
& Sandströms kritik. Detta har 
märkts genom främst fyra aspekter då 
problematiken, det vill säga studerandet 
av klimatanpassning i sig och dess 
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samband med kriser, för det första 
varit mer styrande än den konkreta 
problemformuleringen vilket gjort att 
processen för att leta empiri inte kunnat 
vara helt systematisk. Många gånger 
har det visat sig att empiri framhäver 
nya dokument som behöver tas ställning 
till, vilket snarare betyder att processen 
varit pragmatisk. Dock har empirin, när 
all empiri som bedömts vara nödvändig 
att studera inhämtats, genomgåtts på ett 
systematiskt sätt. För det andra har flera 
perspektiv använts för att få förståelse 
för problematiken vilket för det tredje 
innebär en antiessentiell och pragmatisk 
världssyn. För det fjärde har det även 
värderats högre att studera ett fall 
snarare än två, vilket Inte förespråkas av 
Yin (Yin 2007:61-62).  
 
Avslutningsvis tar denna studie fasta 
på mycket av de fem missuppfattningar 
om fallstudier som Flyvbjerg pekar på 
(2006:221). Detta främst genom att 
studien på ett detaljerat sätt undersökt 
väldigt kontextbundna förhållanden. 
Ur ett hermeneutiska perspektiv går 
det inte att uppnå en absolut kunskap 
om ett ämne, något som inte heller dem 
här uppsatsen ämnar att göra. Snarare 
har denna studie analyserat hur en 
bestämd klimatanpassningsprocess 
har gått till och vilka aspekter som har 
varit  påverkande i denna process för att 
på så sätt ge en högre grad av kunskap 
om hur klimatanpassning kan gå till. 
Klimatanpassning är något som behöver 
genomföras, då exempelvis prognoser 
från  IPCC och SMHI (se kap 2, tabell 
1) pekar på framtida risker, trots att 
det föreligger mycket osäkerheten 
rörande hur klimatanpassning ska 
gå till och vad det egentligen innebär 

(se kap 2.4.). Därmed ämnar studien 
vara användbar då den kan ge en ökad 
förståelse för det komplexa fenomen 
klimatanpassning innebär, hur en process 
kan se ut och vilka olika faktorer som 
kan vara påverkande och hur processen 
påverkas av att förutspådda effekter av 
klimatförändringar föregår den globala 
uppvärmningen. 

7.2.3. Vad är ett fall och hur många 
fall ska studeras? 
Denscombe menar att det fundamentala 
med ett fall är att det behöver vara 
en skarpt avgränsad och fristående 
enhet. Fallet kan sedan utgöras av en 
mängd olika varianter av oberoende och 
avgränsade enheter såsom exempelvis en 
process, plats eller händelse (Denscombe 
2016:91–92). Fallet behöver alltså 
utifrån Denscombes definition av vad 
ett fall är avgränsas betydligt för att 
kunna studeras. Hur fallet definieras och 
avgränsas i denna studien behandlas i 
nästa delkapitel (7.2.3.). 

Inför en fallstudie måste det även 
klarläggas huruvida det rör sig om en 
flerfallsstudie eller en enfallsstudie. 
Robert K. Yin menar att det finns legitima 
grunder för att utföra enfallsstudier. En 
sådan legitim grund för att genomföra en 
enfallsstudie är enligt Yin om fallet utgör 
ett typfall, det vill säga ett representativt 
fall bland flera andra, eller ett avvikande 
fall (Yin 2007:61–62). Fler fall är dock 
enligt Yin att föredra framför ett fall, då 
det ger mer hållbara analytiska slutsatser 
om de dras från två oberoende fall (Yin 
2007:76).  

Fallet i denna studie utgörs av 
en klimatanpassningsprocess 
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avgränsad till offentlig planering för 
klimatanpassningsåtgärder i form 
av att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall. Syftet 
med undersökningen är att undersöka hur 
en händelse, ett skyfall, påverkat fallet. 
Därmed är fallet i sig och studiens syfte 
att undersöka ett fall som är avvikande, 
det vill säga kommunen som undersöks 
har avvikande förutsättningar för att 
hantera klimatanpassning som fenomen. 
Översvämningar till följd av regn har 
inträffat på fler ställen än i Köpenhamn, 
exempelvis i Värnamo 2004 (Värnamo 
Kommun 2016), varpå en flerfallsstudie 
hade varit möjligt att genomföra givet den 
problematik som behandlas i uppsatsen. 
Dock är det inte möjligt att analysera två 
fall i den omfattning som en fallstudie 
kräver givet det omfång denna studie har 
att förhålla sig till.  

Både Denscombe och Yin skriver att tid 
och resurser kan vara avgörande för att 
ett fall väljs framför fler även om det 
inte är optimalt (Denscombe 2016:98, 
Yin 2007:76). I den här studien bedöms 
fallet vara tillräckligt representativt 
och därmed utgöra ett typfall samtidigt 
som omfånget inte bedöms räcka till 
för en omfattande analys av två fall. 
Därmed bedöms det vara lämpligare med 
en enfallsstudie än en flerfallsstudie i 
denna specifika studien. Sammantaget 
undersöks ett avvikande fall i sig, men 
detta avvikande fall är ett typfall av de 
fall som befinner sig i den avvikande 
situation som undersöks.

7.2.4. Fallet i denna studie
Utifrån Denscombes definition av ett 
fall, som fristående och väl avgränsad 
enhet (Denscombe 2016:91-92), skulle 

processen klimatanpassning, skyfallet 
med tillhörande översvämningar 2010 
och 2011 eller platsen Köpenhamn alla 
kunna utgöra ett lämpligt fall för denna 
studie. Då det som ska studeras är hur 
processen klimatanpassning påverkas 
av en händelse kan det bedömas rimligt 
att processen klimatanpassning är det 
som i grunden utgör den fristående och 
avgränsade enhet som ska undersökas. 

Att enbart avgränsa fallet till processen 
klimatanpassning blir dock problematiskt, 
inte minst då studien syftar till att 
undersöka hur processen påverkas av en 
specifik händelse. Vilken händelsen är och 
hur den påverkar klimatanpassningen 
är en första fråga som väcks. Dessutom 
behöver klimatanpassning som begrepp 
avgränsas för att det ska vara möjligt att 
kunna förstå varför och hur händelsen 
egentligen påverkar processen. 

Denscombe pekar på att det är viktigt att 
fallet väljs ut systematiskt och att fallet 
behöver ha specifika attribut som gör att 
det kan kopplas till problematiken som 
ska behandlas i studien. Fallet kan även 
väljas på olika grunder, såsom att den är 
ett typfall eller kanske ett avvikande fall, 
och med hänsyn till praktikaliteter såsom 
att det ska vara möjligt att genomföra 
studien och att fallet i sig ska vara 
intressant (Denscombe 2016:96-98). 

Den händelse som kommer användas för 
att studera om den påverkar processen 
klimatanpassning är skyfallen 2010 och 
2011 med tillhörande översvämningar 
som beskrevs i bakgrundskapitlet. 
Därmed kan avgränsningar i rum 
och tid kopplas till händelsen. 
Klimatanpassning som process avgränsas 



för Samhällsskydd och Beredskap) 
resiliens (MSB 2013:12). Avgränsningen 
av klimatanpassningsaspekten skulle 
därmed kunna beskrivas mer precist som 
att innebära klimatanpassning för att 
göra Köpenhamn resilient mot skyfall och 
efterkommande översvämningar.

En sista avgränsning som behöver 
göras för att fallet ska bli tydligt 
avgränsat är att definiera vem som ska 
genomföra klimatanpassningsåtgärder 
samt hur klimatanpassningen i form 
av skyfallshantering ska genomföras 
i fallet. Vem som ska genomföra 
klimatanpassningen är viktigt att 
bestämma eftersom det påverkar 
vilken skala undersökningen ska göras 
på. Det som skulle kunna påverkas 
är huruvida det handlar om hur 
fastighetsägare eller Köpenhamns 
kommun genomför klimatanpassning i 
form av skyfallshantering i Köpenhamn 
mellan 2005 och 2015. Som beskrivet i 
bakgrundskapitlet ligger problematiken 
i att kommuner inte prioriterar 
klimatanpassningsåtgärder i tillräcklig 
utsträckning varpå fallet i denna studie 
avgränsas till Köpenhamns kommun. 
Hur klimatanpassningen i form av 
skyfallshanteringen går till i fallet är 
viktigt att definiera då det rör frågor 
som huruvida det är konkreta åtgärder 
som ska studeras eller planering på 
någon nivå för klimatanpassning. Detta 
kandidatarbete skrivs vid institutionen 
för fysisk planering på Blekinge Tekniska 
Högskola och då det är mest relevant för 
kontexten som arbetet skrivs i kommer 
avgränsningen göras till fysisk planering 
rörande klimatanpassningsåtgärder. 
Dessutom kommer fallet, med hänseende 
till uppsatsens omfång, avgränsas till 

alltså till klimatanpassning som process 
i Köpenhamn. Med hänseende till att 
studien ska vara praktiskt genomförbar 
kan även tillgänglig empiri vara 
avgörande för hur fallet avgränsas i tid. 
En bedömning har gjorts att lämplig 
empiri finns tillgänglig från år 2005 
till 2015. Att ta en utgångspunkt i 
empiri innan skyfallen 2010 och 2011 är 
nödvändigt för att kunna bedöma hur 
klimatanpassningsarbetet påverkats 
av händelserna. Som avgränsning i tid 
efter händelserna kan tidpunkten då 
studien genomförs ses som lämplig. 
Fallets avgränsning hittills är därmed 
klimatanpassning i Köpenhamn mellan 
2005 och 2015. 

En avgränsning av fallet till 
klimatanpassning i Köpenhamn mellan 
2005 och 2015 skulle kunna vara rimligt 
om begreppet klimatanpassning inte 
hade kunnat innebära så många olika 
saker. Klimatanpassning, utifrån 
IPCC:s definition och globala prognoser 
rörande klimatförändringar och 
dess effekter, skulle kunna innebära 
att allt ifrån erosionsaspekter till 
havsnivåhöjning och värmebölja skulle 
behöva undersökas. Därmed behöver 
fallet även avgränsas till en specifik 
aspekt av klimatanpassning för att 
utgöra en väl avgränsad enhet. Även 
valet av klimatanpassningsaspekter bör 
utgå från händelsen som ska undersökas 
för att fallet och händelsen ska ha en 
tydlig koppling mellan varandra. Därför 
utgörs klimatanpassningsaspekten av 
skyfallshantering, eller närmare bestämt 
förebyggande av översvämning till följd 
av skyfall. Ett begrepp som kan användas 
för att förklara vad klimatanpassning 
ska uppnå är, enligt MSB (Myndigheten 
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strategisk fysisk planering. Det vill 
säga till övergripande dokument, vilket 
utesluter den skalnivå exempelvis 
lokalplaner behandlar. Tanken bakom 
denna sista avgränsning är att om 
konkretionsgraden i en fråga blir högre i 
dokument som utgör ramverk för senare 
dokument blir konkretionsgraden även 
högre i nästkommande processteg. 

Sammantaget avgränsas fallet i denna 
studie till att utgöras av kommunal 
strategisk fysisk planering för 
klimatanpassningsåtgärder i form 
av att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall. 
Undersökningen syftar till att undersöka 
hur processen som utgör fallet påverkas 
av händelsen som utgörs av regnovädren 
med efterkommande översvämningar 
2010 och 2011. 

7.3. Kvalitativ textanalys av 
dokument
Den huvudsakliga empirin till denna 
studie utgörs av offentliga dokument. 
Justesen & Mik-Meyer har beskrivit 
olika typer av datainsamling och menar 
att även om dokumentstudier inte är 
den mest omdiskuterade metoden för 
kvalitativa studier finns det många skäl 
till att använda sig av metoden. Justesen 
& Mik-Meyer skriver även att dokument 
kan spela en avgörande roll för hur 
organisationer fattar beslut och handlar 
(Justesen & Mik-Meyer 2011:103). 
Offentliga planer och policydokument 
från kommuner utgör rättsliga beslut 
och därmed ramverk, enligt Fog et als. 
teori om konkretionskonen (Fog et al. 
1992:31-33), för det handlingsutrymme 
planeringen i nästkommande steg 
ges. Empirin presenteras i figur 7 

och är indeladei de tre kategorierna, 
kommuneplaner, spildevandsplan 
(avloppsplan) och klimatrelaterade 
planer. 

Kvalitativ textanalys är den metod som 
kommer användas för att analysera 
dokumenten vilket utgår från 
hermeneutikens del- helhetsprincip. 
Detta märks konkret i studien då alla 
offentliga dokument som behandlas 
utgör en del i den helhet som fallet utgör. 
Dessutom är klimatanpassningsfrågan 
i allmänhet, men även för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
i synnerhet, i de flesta dokumenten en 
del i helheten som dokumentet i sig 
utgör. Pär Widén beskriver hur kvalitativ 
textanalys handlar om att tolka texter 
och dess innehåll utifrån ett avgränsat 
forskningsproblem, vilket i sin tur kan 
utgå ifrån tre olika dimensioner (Widén 
2015:178). Denna uppsats utgår från 
den tredje dimensionen i vilken analysen 
syftar till att tolka hur texten förhåller 
sig till ett sammanhang utanför texten 
i sig. Sammanhanget utanför texten är 
den process som utgör fallet, kommunal 
planering för att göra Köpenhamn 
resilient mot översvämningar till följd av 
skyfall, och analysen syftar till att reda ut 
hur de offentliga dokumenten förhåller sig 
till denna process.  

Ett viktigt redskap vid kvalitativ 
textanalys är enligt Widén att bygga 
analysen på frågor till texten. Frågor 
som enligt Widén ska, utifrån den tredje 
dimensionen av textanalys, behandla 
sammanhanget utanför texten samt 
förhållandet mellan sammanhanget 
utanför texten och texten (Widén 
2015:184). Sammanhanget som i denna 



studien utgörs av fallet som studeras. 
Vissa frågor tar ut varandra i den 
meningen att om klimatanpassning 
exempelvis nämns explicit i dokumentet, 
eller är mycket framträdande, behöver 
inte andra aspekter som kan motivera 
klimatanpassningsåtgärder behandlas. 
Textanalysen disponeras som så att 
svaren presenteras övergripande 
i tabellform samt motiveras med 
hänvisningar i löpande text där varje 
dokument som analyseras ges ett eget 
delkapitel. Den löpande texten ger 
analysen intersubjektiv prövbarhet 
och förklarar både dokumenten 
som del i den helhet fallet utgör och 
vad dokumentet bedömts syfta till. 
Avslutningsvis sammanställs frågan 
rörande dokumentens konkretionsgrad i 
ett diagram.  

7.4. Triangulering & intervju som 
metod
Något utmärkande med en fallstudie 
är enligt Denscombe att forskaren 
kan kombinera flertalet olika typer av 
data och metoder till undersökningen, 
något som även kan kallas för 
metodkombination (Denscombe 2016:93). 
Metodkombination är, enligt Denscombe, 
lämpliga i studier där problematik 
vill studeras ur olika perspektiv, olika 
typer av forskning ska kombineras och 
metodval grundas på vad som fungerar 
bäst utifrån forskningsproblemet vilket 
sammankopplar metodkombination med 
pragmatism (Denscombe 2016:211-212). 
Triangulering är enligt Denscombe ett 
begrepp som är tätt sammankopplat 
med metodkombinationer och innebär 
en tro om att ett forskningsområde 
kan förstås bättre om det förstås ur 
fler perspektiv (Denscombe 2016:221), 

Omnämns klimatanpassning explicit i 
dokumentet? 

Finns det andra aspekter som motiverar 
klimatanpassningsåtgärder? 

Omnämns åtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
generellt samt till följd av regn specifikt, i 
så fall hur?

Finns det hänvisningar till regnovädret 
2010 eller skyfallet 2011? 

Vilken typ av klimatanpassningsåtgärder 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av regn nämns?

Hur motiveras 
klimatanpassningsåtgärderna? 

Vad syftar dokumentet till? 

Hur beskrivs Köpenhamns situation och 
hur förhåller sig dokumentet till det? 

Hur beskrivs vatten? 

Finns det spår av intertextualitet till andra 
dokument i frågor om klimatanpassning? 

Vilken konkretionsgrad har dokumentet i 
fråga om att göra Köpenhamn resilient 
mot översvämningar till följd av 
nederbörd?  

Frågor till dokument:

Figur 6. 
Frågor till text
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vilket liknar en syn på kunskap som den 
beskrivs i den hermeneutiska spiralen. 
Datatriangulering innebär enligt 
Denscombe att flera olika källor används 
för att stärka validiteten i de fynd som 
görs i studien (Denscombe 2016:222). 
Som komplement till den kvalitativa 
textanalysen ska två intervjuer 
genomföras för att ge alternativa bilder 
av hur den process som utgör fallet i 
studien har sett ut. Intervjuernas fokus 
och informanternas bakgrund inom 
klimatanpassningsarbete presenteras i 
tabell 3.   

Intervjuer är enligt Denscombe lämpliga 
att använda om det exempelvis kan 
ge priviligerad information, det vill 
säga information från nyckelpersoner. 
Intervjuer kan genomföras som 
strukturerade, semistrukturerade eller 
ostrukturerade där det som skiljer dem 
åt främst ligger i hur stora möjligheter 
informanten ges att utveckla svaret 
på frågor (Denscombe 2016:265). Då 
Denscombe beskriver datans validitet 
och tillförlitlighet samt risken för att 
intervjuaren påverkar informantens 
svar på frågorna som nackdelar med 
intervju som metod (Denscombe 2016:289) 
används en ostrukturerad intervju. 
Den ostrukturerade intervjun låter 
informanten berätta fritt om de ämnen 
som behandlas varpå den data som ges 
kan trianguleras mot resultatet från den 
kvalitativa textanalysen. För att undgå 
en intervjuareffekt ska inte textanalysens 
resultat presenteras för informanten 
inför intervjun. Om upptäckter från den 
kvalitativa textanalysen bekräftas av 
informanterna ger därmed detta en högre 
validitet i studiens slutsatser.   

Den empiri som används för triangulering 
i studien utgörs av två intervjuer. 
Informanterna och respektive 
intervjus fokus presenteras i tabell 3. 
Informant 1 har arbetat som konsult 
åt Köpenhamns kommun. Att tillföra 
ett konsultperspektiv kan utifrån fallet 
avgränsning ses som irrelevant. Då 
mycket av arbetet med skyfallsplanering 
har ålagts till konsulter av Köpenhamns 
kommun blir det dock ett relevant 
perspektiv då detta arbete är en viktig 
del i fallet som det är avgränsat i denna 
studien.

Då intervjuerna till största del genomförs 
för att ge kompletterande information till 
den kvalitativa textanalysen, för att på så 
sätt behandla forskningsproblematiken 
på ett mer omfattande sätt, behandlas  
informationen som ges av intervjuerna på 
ett liknande sätt som dokumenten. Till 
intervjumaterialet används två frågor 
som ställs mot materialet. Vad talar för 
och emot att skyfallet 2010 och 2011 
kan ses som ett window of opportunity 
för fallet som studeras? Vad finns det 
för likheter och olikheter med det som 
framkom i intervjuerna och resultatet av 
den kvalitativa textanalysen?   

Intervjuerna har spelats in och därefter 
transkriberats. Ljudinspelningarna 
och transkriberingarna utgör 
intervjumaterialet som ligger till 
grund för de sammanfattningar av 
intervjuerna som presenteras i kap 9. 
Sammanfattningarna, sammandrag 
av tolkningar och transkriberingar 
av intervjuerna har även skickats till 
informanterna. 
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Figur
Empiri

Figur 7. Empiri
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figur
Empiri Informant 1 Informant 2

Hur har informanten 
arbetat med 

klimatanpassning i 
allmänhet och för 

att göra Köpenhamn 
resilient mot 

översvämningar till 
följd av nederbörd i 

synnerhet?

Informant 1 arbetar som  hydraulisk 
ingenjör och har arbetat med 

skyfallsplanerna för Ladergårds 
Å & Vesterbro, København Vest 

& Frederiksberg Vest samt 
Nørrebro. Dessutom har Informant 

1 varit delaktig i arbete med 
bakgrundsrapporter och uppföljning.

Informant 2 arbetar som projektledare 
på Köpenhamns kommun med 
övergripande blick över de 300 

projekt som ska anläggas för att 
göra Köpenhamn resilient mot 

översvämningar till följd av nederbörd 
framöver. Informant 2 är även ansvarig 
för två vattenavrinningsområden och 
har arbetat med klimatanpassning 

utifrån skyfallet 2 juli sedan 
studietiden.

Intervjuns fokus

Vilka motiv som har varit 
bakomliggande för arbetet med 

skyfallsplaner och hur har arbetet 
förhållit sig mot övergripande 

policys. Påverkan  på arbetet med 
skyfallsplaner  av skyfallet 2 juli 2011 
samt regnovädret 14 augusti har även 

behandlats.

Hur den process som utgör fall i denna 
studien har sett ut från 2005 fram till 
idag och vilka händelser som har varit 
milstolpar för ökad konkretionsgrad i 

denna process.

Tabell 3. Informanter och intervjufokus
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Del 3: Resultat

8.1. Kommuneplan 2005
I Kommuneplan 2005 Hovedstruktur 
(2005a) uttrycker Köpenhamns 
kommun att Köpenhamn landat i 
nya förutsättningar till följd av stora 
investeringar i staden de senaste tio åren. 
Med avstamp i dessa förutsättningar 
avser Köpenhamns kommun att 
genom Kommuneplan 2005 integrera 
Köpenhamn i Öresundsregionen för 
att stärka Köpenhamns ställning som 
en internationell stad (Köpenhamns 
Kommun 2005a:4). Klimatanpassning 
benämns inte direkt i något av dessa 
dokumenten och i synnerhet inte i form 

8. Konkretionsgrad i kommunala planer
I detta kapitel presenteras resultatet av den kvalitativa textanalys av 
offentliga planer på strategisk nivå i Köpenhamn mellan 2005 - 2015 som 
genomförts. Det är resultatet av denna textanalys som kommer ligga till 
grund för hur hög konkretionsgrad de olika planerna bedöms ha utifrån 
Fog et als. konkretionskon (Fog et al. 1992:31-32). Analysen delas upp i tre 
delar där första delen utgörs av tabell 4 där resultatet av textanalysen 
presenteras övergripligt. Andra delen utgörs av 8 delkapitel (8.1. - 8.9.) där 
textanalysen redogörs med hänvisningar till originaldokumenten. Sista delen 
är en sammanfattning av analysen där de olika planernas konkretionsgrad 
förhållningssätt till varandra presenteras. 

av att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall. 
Nedan beskrivs istället delar ur planen 
som pekar på närliggande faktorer 
till klimatanpassning och åtgärder 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall. 

Ambitioner att utveckla samhället 
på ett hållbart sätt är integrerade 
i Kommuneplan 2005, exempelvis 
genom att Köpenhamns kommun 
direkt hänvisar till att de vill utveckla 
Köpenhamn på ett hållbart sätt och 
att de även hänvisar till hur de tänker 
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Del 3: Resultat
60-63, 65-66, 71-73, 77-78, 84, 90). Även 
i miljöutvärderingen av kommuneplan 
2005 återkommer synen på vatten som ett 
rekreativt element. Köpenhamns kommun 
uttrycker att stadens blåa element, 
alltså vattnet, kommer stärkas av planen 
och att byggandet av nya stadsdelar 
kommer öka tillgängligheten till vattnet 
(Köpenhamns kommun 2005e:21-22). 

Det finns anvisningar i Kommuneplan 
2005 Hovedstruktur (2005a) om 
att Köpenhamns kommun avser 
göra investeringar för att avskilja 
dagvatten från spildevandssystemet 
(avloppsvattenssystemet) för att 
undvika höga flöden (Köpenhamns 
Kommun 2005a:103-104). Dessutom 
lyfts Ørestad upp som exempel i 
Kommuneplan 2005 där regnvatten 
avskilts från avloppsvatten och vatten 
som behöver renas. Åtgärden ses av 
Köpenhamns kommun i Kommuneplan 
2005 Hovedstruktur (2005a) som en 
möjlighet att integrera regnvatten som 
ett rekreativt element i stadsbilden 
som dessutom kan reducera höga 

utveckla Köpenhamn på ett hållbart 
sätt (Köpenhamns kommun 2005a: 14-
15, 20, 25, 31-32, 34-35, 85, 103, 106-
107, 109, 112-113). Användandet av 
blåstruktur, som i vattenstruktur, och 
åtgärder rörande dagvattenhantering 
hanteras i Kommuneplan 2005 
Hovedstruktur (2005a). Köpenhamns 
kommun avser i Kommuneplan 2005 
Hovedstruktur (2005a) att utveckla 
tillgängligheten till hamnen samt att 
utveckla samspelet mellan staden och 
havet genom hamnen (Köpenhamns 
Kommun 2005a:30-35). Köpenhamns 
kommun menar i Kommuneplan 2005 
Hovedstruktur (2005a) att vatten är ett 
centralt element i Köpenhamn till följd 
av stadens lokalisering varpå vatten bör 
beaktas som en central del i alla stadens 
utvecklingsprojekt. Köpenhamn beskriver 
även vattnet som ett rekreativt element 
(Köpenhamns Kommun 2005a:37). 
Synen på vattnet som ett rekreativt 
element, eller en tillgång för Köpenhamns 
invånare, framhävs återkommande 
i Kommuneplan 2005 Hovedstruktur 
(Köpenhamns Kommun 2005a:20, 34-37, 
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Omnämns 
klimatanpassning explicit 

i  dokumentet?

Finns det andra aspekter 
som motiverar klimat-

anpassningsåtgärder än de 
som explicit nämns?

Omnämns åtgärder för att 
göra Köpenhamn resilient 

mot översvämningar 
generellt samt till följd av 

regn specifikt?

Finns det hänvisningar 
till skyfallet 2011 eller 
regnovädret 2010?

Vilken typ av klimat-
anpassningsåtgärder för att 
göra Köpenhamn resilient 

mot översvämningar till följd 
av regn behandlas?

Hur motiveras 
klimatanpassnings-

åtgärderna?

Kommuneplan 
2005 Nej. Ja. Nej -

LAR
(Lokal Afledning af 

Regnvand)
Med hänsyn till 

vattenföroreningar.

Kommuneplan 
2005
kap. 8.1.

Spildevandsplan
2008 Ja -

Ja, dock främst 
för att undvika 

vattenföroreningar.
-

LAR & Separering 
av regnvatten från 

avloppsvatten

Utifrån 
klimatförändringar.

Med hänsyn till försämrad 
vattenkvalitet. 

Spildevandsplan
2008
kap. 8.2. 

Kommuneplan 
2009 Ja. - Ja -

LAR. Anpassning 
av avloppssystem. 
Reglering av gröna 

tak vid nybyggnation. 
Översvämningsarealer vid 

nya områden.

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämning.

Kommuneplan 
2009
kap. 8.3.

Københavns 
 Klimaplan 2009 Ja - Ja -

LAR. Begrønning af 
byen. Upprättande av 
klimatilpasningsplan.

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämning.

Københavns
klimaplan 2009
kap. 8.4.

Kommuneplan 
2011 Ja. - Ja

Framhäver åtgärder men 
hänvisar till Copenhagen 

Climate Adaption Plan 
(2011b).

Utifrån ett förändrat 
klimat. Risker för 

översvämning.

Kommuneplan 
2011
kap. 8.5.

 Copenhagen 
 Climate  Adaption 

Plan 2011
Ja. - Ja Ja

Separering av dagvatten 
från avloppsvatten i 

SUDS (Sustainable Urban 
Drainage Systems). 

Ledning av dagvatten 
till platser som kan 

översvämmas. 

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämning.

 Copenhagen 
 Climate  Adaption 
Plan 2011
kap. 8.6.

Cloudburst 
 Management Plan 

2012
Ja - Ja Ja Krav på max 10cm 

regnvatten över gatan.

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämningar.

Cloudburst 
 Management Plan 
2012
kap. 8.7.

Konkretisering af 
Skybrudsplan 2013 Ja - Ja Ja

Konkreta platsbundna 
strategier. Ex. 

Skybrudsboulevard, 
skybrudsvej och 
forsinkelsevej 

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämningar.

Konkretisering af 
Skybrudsplan 2013
kap. 8.8.

Kommuneplan 
2015

kap. 9.9.
Ja - Ja Nej

Gör skyfallsplanerna till 
riktnigslinjer. Framhäver 

att 300 projekt ska 
anläggas. 

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämningar.

Kommuneplan 
2015
kap. 8.9.

Tabell 4. Kvalitativ textanalys
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Omnämns 
klimatanpassning explicit 

i  dokumentet?

Finns det andra aspekter 
som motiverar klimat-

anpassningsåtgärder än de 
som explicit nämns?

Omnämns åtgärder för att 
göra Köpenhamn resilient 

mot översvämningar 
generellt samt till följd av 

regn specifikt?

Finns det hänvisningar 
till skyfallet 2011 eller 
regnovädret 2010?

Vilken typ av klimat-
anpassningsåtgärder för att 
göra Köpenhamn resilient 

mot översvämningar till följd 
av regn behandlas?

Hur motiveras 
klimatanpassnings-

åtgärderna?

Kommuneplan 
2005 Nej. Ja. Nej -

LAR
(Lokal Afledning af 

Regnvand)
Med hänsyn till 

vattenföroreningar.

Kommuneplan 
2005
kap. 8.1.

Spildevandsplan
2008 Ja -

Ja, dock främst 
för att undvika 

vattenföroreningar.
-

LAR & Separering 
av regnvatten från 

avloppsvatten

Utifrån 
klimatförändringar.

Med hänsyn till försämrad 
vattenkvalitet. 

Spildevandsplan
2008
kap. 8.2. 

Kommuneplan 
2009 Ja. - Ja -

LAR. Anpassning 
av avloppssystem. 
Reglering av gröna 

tak vid nybyggnation. 
Översvämningsarealer vid 

nya områden.

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämning.

Kommuneplan 
2009
kap. 8.3.

Københavns 
 Klimaplan 2009 Ja - Ja -

LAR. Begrønning af 
byen. Upprättande av 
klimatilpasningsplan.

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämning.

Københavns
klimaplan 2009
kap. 8.4.

Kommuneplan 
2011 Ja. - Ja

Framhäver åtgärder men 
hänvisar till Copenhagen 

Climate Adaption Plan 
(2011b).

Utifrån ett förändrat 
klimat. Risker för 

översvämning.

Kommuneplan 
2011
kap. 8.5.

 Copenhagen 
 Climate  Adaption 

Plan 2011
Ja. - Ja Ja

Separering av dagvatten 
från avloppsvatten i 

SUDS (Sustainable Urban 
Drainage Systems). 

Ledning av dagvatten 
till platser som kan 

översvämmas. 

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämning.

 Copenhagen 
 Climate  Adaption 
Plan 2011
kap. 8.6.

Cloudburst 
 Management Plan 

2012
Ja - Ja Ja Krav på max 10cm 

regnvatten över gatan.

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämningar.

Cloudburst 
 Management Plan 
2012
kap. 8.7.

Konkretisering af 
Skybrudsplan 2013 Ja - Ja Ja

Konkreta platsbundna 
strategier. Ex. 

Skybrudsboulevard, 
skybrudsvej och 
forsinkelsevej 

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämningar.

Konkretisering af 
Skybrudsplan 2013
kap. 8.8.

Kommuneplan 
2015

kap. 9.9.
Ja - Ja Nej

Gör skyfallsplanerna till 
riktnigslinjer. Framhäver 

att 300 projekt ska 
anläggas. 

Utifrån 
klimatförändringar, 

med hänsyn till risk för 
översvämningar.

Kommuneplan 
2015
kap. 8.9.



38

flöden i avloppssystemet (Köpenhamns 
Kommun 2005a:77, 107-109). Åtgärder 
rörande regnvatten som omnämns av 
Köpenhamns kommun i Kommuneplan 
2005 Hovedstruktur (2005) motiveras 
inte utifrån klimatförändringar eller 
skyfall utan snarare utifrån förebyggande 
av vattenföroreningar (Köpenhamns 
Kommun 2005a:107). 

Sammantaget skulle 
klimatanpassningsarbete, i form av 
att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall, kunna 
motiveras utifrån kommuneplan 2005. 
Detta med hänvisning till betoningen på 
hållbar utveckling samt de omnämnda 
investeringarna för att separera 
regnvatten från spillvattensystemet. Dock 
motiveras inte dessa åtgärder explicit 
utifrån ett klimatanpassningssyfte av 
Köpenhamns kommun i kommuneplan 
2005. Något som talar emot att 
klimatanpassningsarbete är integrerat i 
Köpenhamns kommuneplan 2005 är att 
den i stora drag hänvisar till kopplingen 
mellan staden och havet. Detta utan att 
Köpenhamns kommun skriver något i 
kommuneplan 2005 om hur kopplingen 
mellan Köpenhamn och havet kan 
påverkas vid ett förändrat klimat.

8.2. Spildevandsplan 2008 
Till skillnad från Köpenhamns 
Kommuneplan 2005 behandlar 
Köpenhamns spildevandsplan 2008 inte 
vatten som ett rekreativt element utan 
snarare som en teknikalitet. Något som 
inte är så konstigt då det är två helt 
olika typer av planer. En stor skillnad 
mellan de båda planerna är också att 
klimatanpassningsåtgärder nämns så 
gott som explicit i Spildevandsplan 2008 

(2008). Detta främst genom att ett av 
planens övergripande mål är att planens 
resterande övergripande mål ska uppnås 
med hänsyn till klimatförändringar 
(Köpenhamns kommun 2008:9). 
Spildevandsplanen syftar i övrigt till 
att säkra avledningen av avlopps och 
regnvatten i Köpenhamn på ett sätt som 
tar hänsyn till miljömässiga aspekter 
(Köpenhamns kommun 2008:3). 

Två olika åtgärder framhävs som extra 
viktiga att vidta med hänsyn till ett 
förändrat klimat utifrån Spildevandsplan 
2008 (2008). Dessa två åtgärder är 
LAR (Lokal Afledning af Regnvand) 
och separering av regnvatten från 
avloppssystemet (Köpenhamnskommun 
2008:15, 17, 49, 59). Dagvattensystem 
som utformats efter LAR-principer 
ska enligt Köpenhamns kommun 
anläggas där det är ekonomiskt och 
miljömässigt lönsamt (Köpenhamns 
kommun 2008:15). LAR principer samt 
ett tredelat separationssystem ska 
dessutom integreras i nybyggda områden 
(Köpenhamns kommun 2008:17). 
Regnvatten kan enligt Köpenhamns 
kommun separeras från avloppssystemet 
på två olika sätt, antingen genom 
ett trestegs- eller tvåstegssystem. I 
båda fallen separeras rent regnvatten 
från avloppssystemet och leds till en 
recipient. Den ytterligare separering 
som görs i ett trestegssystem är att även 
förorenat regnvatten separeras från 
avloppssystemet för att rensas och sedan 
ledas till en recipient (Köpenhamns 
kommun 2008:15). 

Både LAR och separering av regnvatten 
motiveras utifrån prognoserade 
klimatförändringar i Spildevandsplan 



39

2008 (2008), klimatförändringar 
såsom både mer frekvent och intensiv 
nederbörd samt förhöjda havsnivåer. 
Enligt Köpenhamns kommun i 
Spildevandsplan 2008 (2008) medför 
dessa klimatförändringar risker 
för Köpenhamn i form av att mer 
avloppsvatten kommer släppas ut i 
recipienter, att förhöjda temperaturer i 
avloppsvattnet kan sätta igång oväntade 
processer samt att avloppsvatten riskerar 
att rinna upp i gatunivå vid extremregn. 
Dessa risker ska utifrån Spildevandsplan 
2008 (2008) beaktas genom att regnvatten 
ska hanteras lokalt (LAR) samt integreras 
i rekreativa miljöer och ledas till närmsta 
recipient. Dock skriver Köpenhamns 
kommun även att regnvatten inte utgör 
ett akut problem utifrån Spildevandsplan 
2008 (2008) (Köpenhamns kommun 
2008:59-61). 

Sammantaget behandlar 
Spildevandsplan 2008 (2008)  
klimatanpassningsåtgärder i på ett 
mer omfattande sätt än kommuneplan 
2005. Detta genom att åtgärder både 
motiveras utifrån klimatförändringar 
samt att risker identifieras utifrån 
klimatförändringar. Däremot motiveras 
klimatanpassningsåtgärderna inte främst 
utifrån översvämningsrisker till följd av 
extremregn eller skyfall utan snarare 
utifrån att sådana händelser kan leda till 
att förorenat vatten kommer i kontakt 
med gatuplanet.

8.3. Kommuneplan 2009
I förordet till Den Tænkende Storby 
Kommuneplan 2009 Hovedstruktur 
(Köpenhamns kommun 2009a) beskrivs 
ett Köpenhamn som befinner sig i 
en expansiv fas. Detta är något som 

uttrycks önskvärt, men det uttrycks 
även att Köpenhamn behöver utvecklas 
med omsorg samt att tankar om 
hållbar utveckling behöver integreras 
i alla byggprojekt (Köpenhamns 
kommun 2009a:3). Huvudvisionen för 
Köpenhamns kommuneplan 2009 är 
”den tænkende storby” (Köpenhamns 
kommun 2009a:13) som består av de fyra 
komponenterna tänk nytt, tänk grönt, 
tänk mångfald samt tänk blått. Under 
rubriken staden vid vattnet - tänk blått 
framhäver Köpenhamns kommun, likt 
i kommuneplan 2005, vatten som ett 
rekreativt element. Detta preciseras 
i reda åtgärder som att anlägga nya 
rekreationsmöjligheter vid vattnet samt 
att öka tillgängligheten till vattnet. 

Under rubriken den hållbara staden 
uttrycks intentioner om att göra 
Köpenhamn till världens miljömetropol, 
något som ska visas i bebyggelseprojekt. 
Dessutom har Köpenhamns kommun 
utvecklat ett hållbarhetsverktyg för 
att integrera hållbarhetsaspekter 
i stadsutvecklingsprojekt 
(Köpenhamns kommun 2009a:14-17). 
Hållbarhetsverktyget fungerar på så sätt 
att det utgörs av en process i tre steg. I 
första steget förs en dialog där en lista 
med hållbarhetsaspekter upprättas. En 
prioritering av vilka hållbarhetsaspekter 
som är viktigast att integrera på den 
specifika platsen som projektet utgör steg 
två. Avslutningsvis görs en utvärdering 
av projektet av Köpenhamns kommun 
för att se om projektet lever upp till de 
hållbarhetsambitioner Köpenhamns 
kommun har (Köpenhamns kommun 
2009a:33). 

Begreppet klimatanpassning används 
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även explicit i kommuneplan 2009. 
Köpenhamns kommun skriver i Den 
tænkende storby Kommuneplan 2009 
hovedstruktur (2009a) att fler intensiva 
regn väntas i framtiden och att det är 
något som kloaksystemet i Köpenhamn 
inte är dimensionerat för att hantera. 
Köpenhamns kommun hänvisar även 
till LAR som en specifik metod för att 
åtgärda problematiken (Köpenhmans 
kommun 2009a:92). Vilka konsekvenser 
ett underdimensionerat avloppsystem 
kan få vid nederbörd preciseras dock 
inte närmare i huvudstrukturen för 
Köpenhamns kommuneplan från 2009. 

I miljöutvärderingen av Köpenhamns 
kommuneplan 2009 återkommer 
klimatanpassningsambitioner på flertalet 
ställen. Exempelvis menar Köpenhamn 
att det nya utvecklingsområdet Nordhavn 
ska anpassas till klimatförändringar 
och stigande havsnivåer genom krav 
på anpassning i tävlingsmaterial 
(Köpenhamns kommun 2009c:11, 54, 
59). Utöver att reducera CO2 –utsläpp är 
även anpassningen av Köpenhamn till 
ett förändrat klimat en del av ambitionen 
i Köpenhamns kommuns miljöarbete. 
Prognoser om klimatförändringar som 
lyfts i Köpenhamns kommuneplan 2009 
förutspår effekter som mer frekvent och 
intensiv nederbörd, fler stormar samt 
högre vattenstånd. Effekter som alla kan 
leda till fler framtida översvämningar 
i Köpenhamn (Köpenhamns kommun 
2009c:30). Köpenhamns kommun 
pekar på flertalet åtgärder som de 
menar kan avhjälpa miljöpåverkningar 
av kommuneplan 2009 rörande 
klimatförändringar. Dessa åtgärder ska 
främst tillvaratas genom upprättandet 
av en klimaplan (klimatplan) för att 

anpassa Köpenhamn för kommande 
klimatförändringar. Inför klimatplanen 
ska även nya datamodelleringar över 
prognoserade klimatförändringars 
påverkan på Köpenhamn genomföras 
(Köpenhamns kommun 2009c:14-
15). Klimatplanen som Köpenhamns 
kommun hänvisar till i kommuneplan 
2009 kallas för Klimaplan 2015 
(Köpenhamns kommun 2009a:120), 
dock finns det en klimatplan från 
2009 vid namn Københavns klimaplan 
(Köpenhamns kommun 2009d) som 
behandlas i nästa delkapitel. Nedan 
följer en sammanfattning av olika 
åtgärder för klimatanpassning som 
framlyfts av Köpenhamns kommun i Den 
tænkende Storby Kommuneplan 2009 
miljøvurdering (2009c).

Bebyggelse ska utifrån 
miljöutvärderingen av Köpenhamns 
kommuns kommuneplan 2009 lokaliseras 
till ställen som inte är utsatta för 
översvämningsrisk, avloppssystemet bör 
även anpassas så det klarar förändrade 
nederbördssituationer. Områden som 
kan översvämmas vid extremregn ska 
enligt miljøvurderingen av Köpenhamns 
kommuneplan 2009 integreras i 
planer och bebyggelse ska anpassas 
för ökad nederbörd genom reglering av 
hårdgjorda tak. Köpenhamns kommun 
menar att den kumulativa effekten 
av planerad bebyggelseutveckling och 
klimatförändringar kan få mycket 
negativa konsekvenser om inte åtgärder 
beaktas (Köpenhamns kommun 2009c14-
15, 65). 

Utifrån Köpenhamns kommuneplan 
2009 finns det två olika förhållningssätt 
till klimatanpassning. För det första 
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behandlas klimatanpassningsåtgärder 
främst i anslutning till nyexploatering 
och reglering vid byggande. Detta 
stärks även av att åtgärderna föreslås 
integreras i planer samt av det nya 
hållbarhetsverktyget som utarbetats 
för att integrera hållbarhetsaspekter i 
planprocesser (Köpenhamns kommun 
2009a:33, 2009c:14-15, 65). Det första 
förhållningssättet utgör ett mer reaktivt 
förhållningssätt, innebärande att åtgärder 
genomförs då något annat byggs. För det 
andra finns det vissa aspekter som talar 
för ett mer proaktivt förhållningssätt 
till klimatanpassning i form av att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall. Proaktivt innebär här 
att klimatanpassningsåtgärderna vidtas 
i förebyggande syfte. Detta innefattas i 
att Köpenhamns kommun identifierar att 
kloaksystemet är underdimensionerat och 
att åtgärder krävs för att det ska klara 
av att hantera framtida påtryckningar av 
ökad nederbörd (Köpenhamns kommun 
2009a:92, 2009c:14-15). Dessutom 
uttrycker Köpenhamns kommun sig ha 
generella ambitioner att klimatanpassa 
staden (Köpenhamns kommun 2009c:30). 

8.4. Københavns klimaplan 2009 
Köpenhamns kommun har som mål att 
Köpenhamn ska bli första huvudstaden 
i världen att vara CO2-neutral. Detta 
uttrycks i Københavns klimaplan (2009d) 
som Köpenhamns kommun upprättat för 
att visa hur de ska behandla miljöfrågor 
strategiskt för att uppnå detta mål 
(Köpenhamns kommun 2009d:4).  
Klimatanpassning nämns explicit i 
Københavns klimaplan (2009d) som 
innehåller 50 olika insatser inom sex 
olika områden varpå klimatanpassning, 
eller tilpasning til framtidens vejr som 

Köpenhamns kommun benämner det i 
detta sammanhang, utgör ett av dessa 
sex områden (Köpenhamns kommun 
2009d:19). 

De prognoser Københavns klimaplan 
(2009d) bygger på förutspår, enligt 
Köpenhamns kommun, ett varmare 
klimat med ökad nederbörd och 
torrare somrar. Köpenhamns kommun 
medger även att det föreligger mycket 
osäkerheter rörande prognoser och 
klimatförändringars effekter varpå 
ytterligare utredningar krävs i framtiden 
(Köpenhamns kommun 2009d:101). Olika 
klimatmodeller ger olika resultat över 
hur klimatet kommer förändras beroende 
på vilka parametrar modellen bygger på. 
Faktorer såsom olika grad av ekonomisk 
tillväxt, teknisk utveckling eller 
befolkningstillväxt är enligt Köpenhamns 
kommun påverkande för vilket resultat 
som ges i de olika klimatmodellerna. Två 
olika prognoser baserade på två olika 
klimatmodeller, den ena härstammar 
från IPCC:s utsläppsscenario A2 och 
den andra från EU:s (Europeiska 
Unionen) målsättning om att 
förhindra en 2°C höjning av globala 
medeltemperaturen, ligger till grund 
för tolkningen av klimatförändringar 
i Københavns klimaplan (2009d). 
Klimatförändringarnas effekter tills 
2100 i Köpenhamn bedöms av DMI bli 
30-40% mer nederbörd samt 33-61cm 
högre vattenstånd (Köpenhamns kommun 
2009d:103-104). 

I Københavns klimaplan (2009d) 
uttrycker sig Köpenhamns kommun redan 
ha vidtagit klimatanpassningsåtgärder 
för att kunna hantera ökad nederbörd 
i ett framtida förändrat klimat. 
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Detta genom att ha omdimensionerat 
spildevandssystemet (avloppssystemet) 
så att avloppsvatten inte ska läcka ut i 
havet vid kraftiga regnfall. Köpenhamns 
kommun menar även att fler åtgärder 
för att anpassa avloppssystemet kommer 
att vidtas utifrån spildevandsplan 2008 
(2008) (Köpenhamns kommun 2009d:106-
107).

Fem olika initiativ för att anpassa 
Köpenhamn till ett förändrat framtida 
klimat framlyfts av Köpenhamns 
kommun i Københavns klimaplan (2009d). 
Tre av dessa fem initiativ innebär 
alla någon form av konkreta åtgärder 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar och ett fjärde initiativ 
innebär att en klimatanpassningsplan ska 
upprättas. Därmed hanterar fyra av fem 
initiativ åtgärder för att göra Köpenhamn 
resilient mot översvämningar. Två 
initiativ behandlar specifikt åtgärder 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av nederbörd. 
Dessa initiativ är LAR (Lokal Afledning 
af Regnvand) samt begrønning af byen 
(2009d:108). 

LAR innebär att regnvatten ska 
behandlas så lokalt som möjligt, 
exempelvis genom att det finns gröna ytor 
vid varje fastighet som kan absorbera 
regnvatten istället för att regnvattnet 
leds ned i kloaksystemet. Köpenhamns 
kommun påvisar även att det finns 
möjligheter för ekonomisk kompensation 
för fastighetsägare som väljer att 
hantera regnvatten på detta vis på sina 
fastigheter.  Åtgärder inom ramarna för 
LAR kan även innebära att vatten vid 
höga flöden leds till en lågpunkt i varje 
avrinningsområde. Denna lågpunkt ska 

anpassas för att kunna översvämmas 
tillfälligt utan att dess funktion skadas. 
Köpenhamns kommun menar exempelvis 
att en fotbollsplan kan vara en lämplig 
funktion att lokalisera till en sådan 
lågpunkt. Tidsperspektivet för att 
genomföra LAR åtgärder i Köpenhamn 
är utifrån Københavns klimaplan 
(2009d) 100 år framöver från 2009 och 
kostnaderna beräknas, på rätt osäkra 
grunder, till fem miljarder danska kronor 
(Köpenhamns kommun 2009d:109-111). 

Det andra initiativet som specifikt 
behandlar åtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av nederbörd är initiativet 
begrønning af byen. Detta initiativ menar 
Köpenhamns kommun även ska verka för 
att svalka staden, som en åtgärd mot de 
förväntade temperaturförhöjningar ett 
förändrat klimat även väntas medföra. 
En första association till att göra staden 
grönare kan innefattas i att anlägga fler 
parker. Då parker, enligt Köpenhamns 
kommun, generellt är skrymmande objekt 
i stadsstrukturen avses det i Københavns 
klimaplan (2009d) även krävas åtgärder 
för att integrera mer grönska i staden 
genom åtgärder på mindre skalor än 
parker. Åtgärder för att integrera grönska 
på mindre skala än fullskaliga parker 
innefattas utifrån Københavns klimaplan 
(2009d) i att anlägga lommeparker, även 
kallade pocket parks eller fickparker, 
samt att beklä byggnation i gröna fasader 
och tak. Flertalet fickparker avses enligt 
Köpenhamns kommun anläggas så 
att de tillsammans kan bilda en större 
struktur eller ett nätverk av grönska. 
Både fickparker och gröna tak ska enligt 
Köpenhamns kommun hjälpa till att 
dels svalka staden och dels försinka och 
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avleda regnvatten. Gröna tak försinkar 
enligt Köpenhamns kommun nederbörd 
och fickparker kan utformas så de både 
absorberar och avleder regnvatten till 
områden som kan hantera större volymer 
regnvatten. Initiativet om mer grönska i 
staden ska enligt Köpenhamns kommun 
implementeras i både lokalplaner och 
grönstrukturplaner som krävs vid större 
exploateringar samt i policys som sätter 
krav på mindre exploateringar och 
enskilda projekt (Köpenhamns kommun 
2009d:111-113). 

Ett initiativ i Københavns klimaplan 
(2009d) behandlar hur Köpenhamns 
kommun tänker göra Köpenhamn 
resilient mot översvämningar, dock 
främst till följd av förhöjda havsnivåer. 
Detta ska ske genom åtgärder som 
innebär att marknivåkvoten ska höjas för 
nyexploateringar och att slussluckor ska 
installeras samt utdikningar grävas för 
att säkra befintlig bebyggelse. Barriärer i 
form av slussluckor mot Öresund väntas 
enligt Köpenhamns kommun inte behöva 
installeras förens 2050 (Köpenhamns 
kommun2009d:115-116). 

Avslutningsvis konstaterar Köpenhamns 
kommun i Københavns klimaplan 
(2009d) att kommunen behöver upprätta 
en klimatanpassningsplan, fristående 
från klimatplanen, för att reda ut 
många osäkerheter kring effekter av 
klimatförändringar i allmänhet men även 
för specifikt översvämningsaspekter. 
Denna plan ska bygga på IPCC:s globala 
prognoser och scenarier samt nationella 
tolkningar av desamma för att sedan 
integreras i kommune- och lokalplaner 
(Köpenhamns kommun 2009d:117-118). 

Sammantaget är Københavns klimaplan 
(2009d) betydligt mer omfattande i frågor 
om klimatanpassning än Köpenhamns 
kommuneplaner från 2005 och 2008. 
Dessutom behandlas frågor om hur 
Köpenhamn ska klara av att hantera 
ökade mängder regnvatten till följd 
av ett förändrat klimat på ett mer 
genomgående sätt än i Köpenhamns 
kommuneplaner från 2005 och 2008. 
Något som dock kan ses som en osäkerhet 
i sammanhanget för denna uppsats 
är att Københavns klimaplan (2009d) 
hänvisar till klimatanpassningsåtgärder 
rörande nederbörd i tidigare 
sammanhang till avloppsplaner snarare 
än kommuneplaner. Dock antyder 
hänvisningen till avloppsplaner i 
Københavns klimaplan (Köpenhamns 
kommun 2009d:106-107) att 
dessa klimatanpassningsåtgärder 
snarare handlar om att förhindra 
vattenföroreningar genom att förhindra 
avloppsvatten från att rinna ut i 
havet. Detta motiv till förändringar 
i avloppssystemet underbyggs även i 
Köpenhamns kommuneplan från 2005 
(2005a:107). En förskjutning kan uttydas 
mellan Köpenhamns klimatplan från 2009 
och tidigare kommuneplaner, främst den 
från 2005 men även till viss del den från 
2009, i att vatten går från att behandlas 
främst som ett rekreativt element till att 
ses ur ett klimatanpassningsperspektiv 
och som något som kan utgöra ett hot för 
staden. 

8.5. Kommuneplan 2011
Köpenhamns roll som metropol för 
grøn vækst är en av de fem strategier 
som Köpenhamns kommuneplan 
2011 huvudsakligen bygger på. Som 
en komponent i strategin grøn vækst 
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återfinns åtgärder för klimatanpassning 
av Köpenhamn (Köpenhamns kommun 
2011a: 1.4., 1.4.3. & 1.4.4.) 
I Köpenhamns kommuneplan 
2011 har klimatanpassning 
tilldelats ett eget delkapitel. 
Köpenhamns kommun hänvisar 
till att klimatanpassningsåtgärder 
är nödvändiga med hänvisning till 
effekterna av ett förändrat klimat. 
Kloaksystemet är enligt Köpenhamn 
kommun underdimensionerat och klarar 
inte av att hantera nederbörd i den grad 
den bedöms öka i framtiden.  Åtgärder för 
klimatanpassning ska enligt Köpenhamns 
kommun i Kommuneplan 2011 (2011a) 
dels integreras i ny bebyggelse, 
då den behöver klara att hantera 
klimatförändringar över en längre 
tid, dels på ett så billigt och effektivt 
sätt som möjligt riktas mot befintliga 
bebyggda miljöer. För vidare information 
rörande kimatanpassning i Köpenhamn 
hänvisar Köpenhamns kommun vidare 
till klimatanpassningsplanen från 2011 
(Köpenhamns kommun 2011a: kap. 
2.5.4.1).  

Även om kommuneplan 2011 på 
många sätt hänvisar tydligare till 
klimatanpassning i allmänhet och till 
klimatanpassningsåtgärder för att 
göra Köpenhamns kommun resilient 
mot översvämninigar till följd av 
skyfall i synnerhet än i tidigare 
kommuneplaner är det fortfarande 
begränsat. Förklaringen till detta ligger 
dock mycket i att dessa frågor istället 
behandlas i klimatilpasningsplanen 
varpå frågan hanteras i ett eget 
forum. I nästa delkapitel analyseras 
Köpenhamns klimatilpasningsplan 
från 2011 vilken kan ge en bredare 

förståelse för hur Köpenhamns kommun 
avser klimatanpassa Köpenhamn än 
Köpenhamns Kommuneplan 2011 ger.  

8.6. Copenhagen Climate 
Adaption Plan 2011 
2011 antogs en klimatilpasningsplan 
(klimatanpassningsplan) i Köpenhamn 
med syftet att behandla hur Köpenhamns 
kommun avser ta ställning till och vidta 
anpassningsåtgärder för de förväntade 
effekterna av en global uppvärmning 
(Köpenhamns kommun 2011b:3). 
IPCC:s utsläppsscenario A2 är det 
utsläppsscenario som ligger till grund för 
beräkningar av klimatförändringarnas 
omfång och effekter i Köpenhamns 
klimatanpassningsplan från 
2011. Fem olika punkter bedöms 
vara av extra vikt att ta hänsyn 
till i klimatanpassningsarbete 
enligt Köpenhamns kommun. 
Dessa fem aspekter är att 
klimatanpassningsåtgärder ska vara 
flexibla, integreras i all planering rörande 
stadens utveckling, bidra till att skapa en 
attraktivare stad genom tillskott i grön- 
och blåstruktur, bygga på avancerade 
tekniska utredningar samt bidra till 
Köpenhamns kommunsstrategi för grön 
tillväxt (Köpenhamns kommun 2011b:5-
6). 

Den strategi som Köpenhamns 
kommun har utarbetat för att vidta 
klimatanpassningsåtgärder syftar till att 
säkerställa att hänsyn tas till de fem ovan 
nämnda aspekterna. Dessutom syftar 
strategin till att få en överblick över 
problematik och klimatanpassningsarbete 
i hela kommunen, vidta rätt åtgärder 
vid rätt tidpunkt samt undvika felaktiga 
investeringar (Köpenhamns kommun 
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2011b:9). För att få en förståelse för hur 
Köpenhamns kommun ämnar använda 
sig av klimatanpassningsplanen som 
dokument kommer strategier och 
processen för klimatanpassningsarbetet 
presenteras. Processen för att dels skapa 
Köpenhamns klimatnpassningsplan och 
dels implementera densamma utgår 
från IPCC:s bedömningsrapporter 
om klimatförändringar. IPCC:s 
bedömningsrapporter om 
klimatförändringar tillsammans med 
nationella tolkningar av densamma 
ska enligt Köpenhamns kommun 
vara det beslutsunderlag som ligger 
till grund för utarbetandet av deras 
klimatanpassningsplan. Resultatet som 
ges av klimatanpassningsplanen ska 
sedan integreras i övrig planering som 
rör Köpenhamns utveckling. Specifikt 
berörs den fysiska planeringen genom 
att klimatanpassningsplanens resultat 
ska integreras i kommuneplanen och 
resultera i krav som ska uppfyllas i 
lokalplaner. Metoden som Köpenhamns 
klimatanpassningsplan från 2011 bygger 
på utgörs i första hand av en matris 
där kostnader som blir till följd av en 
effekt av klimatförändringar ställs 
mot troligheten att effekten inträffar i 
Köpenhamn (exempelvis kostnaden av 
ett skyfall kontra troligheten att det 
inträffar). Effekter som bedöms inträffa 
frekvent och samtidigt medföra stora 
kostnader utgör i denna matris en risk 
som inte kan tolereras av Köpenhamns 
kommun varpå åtgärder måste vidtas. 
Klimatanpassningsåtgärder delas sedan 
in i tre olika kategorier av Köpenhamns 
kommun beroende på om åtgärden 
ska mildra, förminska eller förhindra 
effekten som bedöms bli till följd av 
klimatförändringar. Åtgärder delas även 

in i olika skalnivåer för att bedöma om 
risker kan hanteras på allt från region- 
till byggnadsnivå (Köpenhamns kommun 
2011b:11-12). 

Två effekter av klimatförändringar 
bedöms av Köpenhamns kommun 
vara de som skapar de huvudsakliga 
utmaningarna för Köpenhamn. Dessa 
två effekter är mer intensiv och frekvent 
nederbörd samt förhöjda havsnivåer 
(Köpenhamns kommun 2011b:13, 29). 
Båda dessa effekter kan resultera 
i översvämningar och är därmed 
intressanta för denna uppsats att 
behandla. Fallet som undersöks i denna 
studie utgörs av processen kommunal 
fysisk planering för att göra Köpenhamn 
resilient mot översvämningar till följd av 
skyfall. Med hänsyn till fallet kommer 
dock undersökningen främst fokusera 
på hur Köpenhamns kommun anser att 
klimatförändringseffekten intensivare och 
mer frekvent nederbörd bedöms påverka 
Köpenhamn i Copenhagen Climate 
Adaption Plan (2011b). 

DMI förutspår att om 
klimatförändringarna följer IPCC:s 
scenario A2 kommer nederbörden öka 
med 25-55% vintertid och även om 
nederbördstillfällena bedöms minska 
0-40% sommartid bedöms intensiteten 
vid varje tillfälle öka 20-50%. Prognoser 
som enligt Köpenhamns kommun kan ge 
stora konsekvenser för hur avrinningen 
av regnvattnet kommer ske i framtiden. 
En huvudsaklig utmaning identifieras 
av Köpenhamns kommun, nämligen att 
kloaksystemet är underdimensionerat 
för att hantera den typ av nederbörd som 
förutspås av DMI utifrån utvecklingen 
enligt IPCC:s scenario A2. Köpenhamns 
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kommun preciserar detta genom att 
peka på hur regnvatten vid omfattande 
regnoväder kommer ledas upp på gator 
och ledas till naturliga lågpunkter 
istället för att stanna i kloaksystemet. 
Därmed anser Köpenhamns kommun 
att det behöver undersökas vilka dessa 
lågpunkter är samt i vilken omfattning 
dessa platser kommer översvämmas 
i framtiden (Köpenhamns kommun 
2011b:13-14). Därför presenteras även 
tre olika analyser av hur översvämningar 
kan påverka Köpenhamn i framtiden 
i Copenhagen climate adaption plan 
(2011b). 

Köpenhamns kommun presenterar en 
datamodelleringsanalys i Copenhagen 
climate adaption plan (2011b) 
över hur mycket yta som riskerar 
att översvämmas, preciserat i att 
vattennivån över marken överstiger 3cm, 
i Köpenhamn utifrån olika scenarier.  
Beräkningar har gjorts på elva olika 
scenarier och miniminivån visar att vid 
ett tioårsregn år 2010 översvämmas 
48 hektar i Köpenhamn. Maximinivån 
visar att vid ett hundraårsregn år 2110 
kommer 742 hektar översvämmas om 
klimatanpassningsåtgärder inte vidtas. 
Köpenhamns kommun hänvisar även 
explicit till regnovädret i augusti 2010 och 
menar att översvämningarna i stora drag 
överensstämmer med de som ges ifrån 
beräkningar på ett hundraårsregn år 
2010. Beräkningar på ett hundraårsregn 
2010 resulterar enligt Köpenhamns 
kommun i att 595 hektar översvämmas 
i Köpenhamn (Köpenhamns kommun 
2011b:16-21). 

Utöver en analys över hur stora 
ytor som riskerar att översvämmas 

presenterar Köpenhamns kommun 
även en analys över ekonomiska 
konsekvenser av översvämningar till 
följd av nederbörd. Den ekonomiska 
analysen baseras på resultatet av 
översvämningsanalysen. Resultatet 
av den ekonomiska analysen pekar på 
att kostnader, i form av exempelvis 
förlorade löner eller renoveringar av 
källare, vid ett tjugoårsregn uppmäts 
till cirka 2 miljarder DKK och att 
kostnaderna vid ett hundraårsregn 
uppgår till cirka 5,6 miljarder DKK om 
inte klimatanpassningsåtgärder vidtas. 
Baserat på dessa resultat presenteras 
även en andra ekonomisk analys av 
hur mycket samhället besparar till följd 
av olika klimatanpassningsåtgärder 
i Copenhagen Climate adaption plan 
(2011b). Den andra ekonomiska 
analysen pekar på att vissa 
klimatanpassningsåtgärder kan kosta upp 
till 278 miljoner DKK för samhället och 
därmed inte utgöra någon samhällsnytta 
samtidigt som andra potentiellt kan 
bespara samhället upp till 7,48 miljarder 
DKK (Köpenhamns kommun 2011b:21-
22). 

Med utgångspunkt i de analyser som 
presenterades ovan har Köpenhamns 
kommun applicerat den strategi 
som utarbetats för riskbedömning i 
Copenhagen Climate adaption plan 
(2011). Köpenhamns kommun bedömer 
att översvämningar till följd av 
nederbörd utgör en hög risk under en 
hundraårsperiod från och med 2010 varpå 
klimatanpassningsåtgärder behöver 
vidtas enligt Köpenhamns kommun 
(Köpenhamns kommun 2011b:24). I 
Copenhagen climate adaption plan 
(2011b) framhävs två olika åtgärder 
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som bör vidtas. Den ena metoden 
innefattas i att dagvatten ska separeras 
från kloakvattensystemet genom 
SUDS (Sustainable Urban Drainage 
Systems) eller hantering i ett eget 
dagvattensystem. Den andra metoden, 
vilken kallas även plan B, innebär att 
åtgärder riktas mot att styra dagvatten 
till platser som kan klarar av att 
översvämmas tillfälligt vid höga flöden 
(Köpenhamns kommun 2011b:26). 

I en kort version av Copenhagen 
Climate Adaption Plan (2011b) vid 
namn Københavns klimatilpasningsplan 
kort version (2011c), utgiven i oktober, 
hänvisas det även till skyfallet den 2 juli 
2011 och regnovädret den 14 augusti 
2010. När framtida utmaningar rörande 
mer frekvent och intensiv nederbörd 
omnämns hänvisar Köpenhamns kommun 
till att staden redan fått uppleva den typ 
av översvämningar 2011 och 2010 som 
framtiden kan väntas bjuda på till följd 
av klimatförändringar (Köpenhamns 
kommun 2011c:5). 

Hanteringen av klimatanpassning 
skiljer sig på många sätt i Copenhagen 
climate adaption plan (2011b) från 
tidigare dokument som analyserats i 
denna uppsats. Den största skillnaden 
infinner sig i detaljeringsgraden. Från 
att klimatanpassning som i Københavns 
klimaplan (2009d) hanterats övergripligt 
innefattande i att problematiken lyfts 
tillsammans med möjliga åtgärder, 
presenteras även resultat från olika 
analyser (både tekniska och ekonomiska) 
och riskbedömningar som motiverar 
klimatanpassningsåtgärder i Copenhagen 
climate adaption plan (2011b). 

8.7. Cloudburst management 
plan 2012

Redan i förordet till Cloudburst 
managment plan 2012 (2012) fastslås 
det att planen syftar till att klargöra 
hur Köpenhamn ska göras resilient 
mot översvämningar till följd av 
skyfall. Dessutom motiveras även 
planen ekonomiskt i förordet med 
direkt hänvisning till följdkostnader av 
skyfallet med tillhörande översvämning 
2011 (Köpenhamns kommun 2012:2). 
I stort utgör 8 kapitel huvuddragen 
för hur, varför och till vilken grad 
Köpenhamns kommun behöver vidta 
klimatanpassningsåtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall (Köpenhamns kommun 
2012:3). 

Problematiken som föreligger 
utarbetandet av Cloudburst management 
plan 2012 (2012) är enligt Köpenhamns 
kommun att avloppssystemet enbart är 
dimensionerat för tioårsregn och att det 
inte finns avloppssystem som klarar av 
att hantera ett hundraårsregn. Därmed 
behöver åtgärder vidtas för att göra 
Köpenhamn tillräckligt resilient mot 
översvämningar. Detta genom att hantera 
regnvatten från skyfall, eller extrema 
regnoväder som Köpenhamns kommun 
även beskriver det, utan att samhället 
löper risk för omfattande skador 
(Köpenhamns kommun 2012:6). 

Det finns även direkta hänvisningar 
till Copenhagen climate adaption 
plan (2011b) i Cloudburst managment 
plan 2012 (2012). Dessa hänvisnigar 
infattas främst i att Cloudburst 
management plan 2012 (2012) bygger 
på och hanterar de rekommendationer 
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för klimatanpassningsåtgärder som 
framarbetats i Copenhagen climate 
adaption plan (2011b). Dock kritiseras de 
åtgärder som framarbetats i Copenhagen 
climate adaption plan (2012), med en 
direkt hänvisning till skyfallet med 
tillförande översvämningar 2011, 
genom att dessa åtgärder inte visats 
vara tillräckliga. De två åtgärder som 
presenterades i Copenhagen climate 
adaption plan (2011b) behöver därmed 
kompletteras med ytterligare åtgärder. 
De åtgärder som föreslås i Cloudburst 
management plan 2012 (2012) innebär 
dagvatten ska ledas ut i havet samt att 
dagvatten ska kunna lagras på lämpliga 
platser vid höga flöden. Tillsammans 
skall dessa åtgärder enligt Köpenhamns 
kommun även bidra till att utveckla 
Köpenhamns grön- och blåstruktur 
(Köpenhamns kommun 2012:7-8). 

Genom genomförande av olika analyser, 
vilka ej presenteras explicit, har 
Köpenhamns kommun beslutat att ett 
minimikrav som ska uppnås genom 
åtgärder presenterade i Cloudburst 
management plan 2012 (2012) är 
att översvämningsnivån på gator 
inte får överstiga 10cm. En nivå som 
Köpenhamns kommun menar förhindrar 
skador i källare och som, med hänsyn 
till hur ofta händelser som kan orsaka 
sådan översvämning inträffar, ger en 
acceptabel framkomlighet. Resonemanget 
som Köpenhamns kommun har fört 
vid beslutandet av minimikravet 
sammanfattas av Köpenhamns kommun 
som att för höga värden ger för stora 
investeringar i förhållande till nyttan. 
Samtidigt innebär för låga värden en 
för stor risk för potentiellt stora skador 
(Köpenhamns kommun 2012:11-12). 

Minimikravet på 10 cm är därmed 
en kompromiss mellan dessa två 
extrempunkter.

Köpenhamns kommun reder även 
ut hur klimatanpassningsåtgärder 
för att göra Köpenhamns resilient 
mot översvämningar ska finansieras 
i Cloudburst managment plan 2012 
(2012). Som tidigare nämnt beräknas 
kostnaderna uppgå till ca 3.8 miljarder 
DKK, kostnader som Köpenhamns 
kommun avser fördela mellan privata 
fastighetsägare, inkomster från avgifter 
samt med skattemedel. 

Som ett nästa steg i Köpenhamns 
kommuns klimatanpassningsarbete 
utifrån Cloudburst managment plan 2012 
(2012) för att göra Köpenhamn resilient 
mot översvämningar till följd av skyfall 
avses fem olika punkter behandlas 
vidare. Den första punkten innebär 
att detaljerade skyfallsplaner skall 
upprättas för varje avrinningsområde 
som kan identifieras i Köpenhamn. 
Att miljökonsekvenser av att leda ut 
dagvatten i havet ska utredas utgör 
den andra punkten. Den tredje punkten 
innebär att vattendrag ska säkras 
för att hantera flödesförändringar. 
Genomförandet av mellankommunala 
projekt rörande studerandet av två 
vattendrag innefattas i den fjärde 
punkten och behovet av att koordinera 
planeringen av vattendrag med 
grannkommuner till Köpenhamn utgör 
den femte punkten (Köpenhamns 
kommun 2012:23). 

Den betydande skillnaden i fråga 
om detaljeringsgrad rörande hur 
klimatanpassningsåtgärder behandlades 
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i Climate adaption plan jämfört med 
Köpenhamns kommuns tidigare 
kommune- och klimaplaner är en skillnad 
som även finns mellan Cloudburst 
managment plan 2012 och tidigare 
nämnda planer. En avgörande skillnad 
är att det i Cloudburst managment plan 
2012 konstaterats att skyfallet 2011 
påvisade att tidigare framlyfta förslag 
till åtgärder, specifikt i fråga om att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall, inte visats vara 
tillräckliga. Ännu en betydande skillnad 
är att Cloudburst managment plan 2012 
även påvisar behovet av att upprätta 
kontextbundna planer för att se vilka 
åtgärder som ska vidtas lokalt. Tidigare 
har åtgärdsförslagens karaktär enbart 
redovisats, det vill säga vilka metoder 
som generellt kan vara lämpliga.  

8.8. Konkretiseringar af 
Skybrudsplaner 2013
Den rekommendation om att uppföra 
detaljerade skyfallsplaner som framfördes 
i Cloudburst management plan 2012 
(2012) resulterade i antagandet av 7 olika 
lokala skybrudsplaner (skyfallsplaner) i 
Köpenhamn. 7 planer som alla syftar till 
att visa hur de kan göra respektive del 
de behandlar av Köpenhamn resilient 
mot översvämningar, specifikt till följd 
av skyfall. Dessa skyfallsplaner är mer 
tekniska till sin karaktär och behandlar 
konkreta lösningar mer omfattande än 
tidigare planer som behandlats i denna 
uppsatsen. Därför kan det vara passande 
att här avgränsa analysen till en av 
dessa planer, detta eftersom de alla har 
liknande karaktär även om de behandlar 
olika områden.  

Det dokument som kommer analyseras 

i detta delkapitel är Konkretisering 
af skybrudsplanerne Ladegårds Å, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro oplande 
(2013). Orsakerna till att just denna 
plan valts är flera. Dels behandlar 
den ett vattenavrinningsområde som 
överlappar även Frederiksbergs kommun 
vilket visar på en komplexitet som 
föreligger klimatanpassningsarbete. 
Dessutom behandlar den fler än ett 
delavrinningsområde i samma dokument 
vilket gör den lämpligare att analysera än 
ett dokument som enbart behandlar ett 
vattenavrinningsområde.  

De klimatanpassningsåtgärder 
som presenteras i Konkretisering 
af skybrudsplanerne Ladeårdså, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro oplande 
(2013) uppfyller, enligt Rambøll, tio olika 
kriterier. Dessa kriterier innebär att 
regnvattnet hanteras så att det samlas 
där det gör minst skada, kan utgöra en 
kvalitet i stadsmiljön på lämpliga ställen 
genom blå-gröna lösningar, avlastar 
avloppsnätet, lösningar är både flexibla, 
ekonomiskt realistiska och enkla att 
anlägga samt risker för översvämningar 
över 10cm elimineras. Lösningar bygger 
även på landskapsanalyser och ska kunna 
integreras i all övrig planering som rör 
stadsutvecklingen i avrinningsområdet 
samtidigt som de ska fylla ett syfte även 
om klimatförändringar uteblir (Rambøll 
2013:2).  

Både skyfallet 2011 och regnovädret 
2010 behandlas i Konkretisering af 
skybrudsplanerne Ladergårds Å, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro oplande 
(2013). Dels behandlas hur mycket vatten 
som flöt över 4 cm över markytan, vilket 
uppmättes till 400 000 – 500 000 m3. 
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Dels behandlas specifikt vilka platser som 
blev värst drabbade i planområdet den 
2a juli 2011. Därutöver har Köpenhamns 
kommun och Frederiksbergs kommun 
genomfört en medborgarundersökning 
som underlag till Konkretisering af 
skybrudsplanerne Ladergårds Å, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro oplande 
(2013). Medborgarundersökningen visade 
att flertalet källare översvämmades 
till följd av skyfallet 2011 samt 
bilddokumentation på översvämmade 
platser (Rambøll 2013:25-27). 

En huvudstrategi samt fyra olika 
generella typer av åtgärder beskrivs 
i Konkretisering af skybrudsplanerne 
Ladgårdså, Frederiksberg Øst og 
Vesterbro oplande (2013). Huvudstrategin 
innefattas i att regnvatten i högt belägna 
delar av planomådet ska försinkas 
i så stor utsträckning som möjligt, 
samtidigt som vatten i lågpunkter på ett 
så effektivt sätt som möjligt ska ledas 
till recipienterne (mottagarna, det vill 
säga havet eller en sjö). De fyra olika 
åtgärdsvarianterna i Konkretisering 
af skybrudsplanerne Ladergårds Å, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro oplande 
(2013) är skybrudsvejer og –boulevarder, 
centrala forsinkelseelementer, 
forsinkelseboulevarder samt grøne vejer. 
Skybrudsvejer og –boulevarder syftar till 
att avleda vatten från en plats. Detta 
kan exempelvis ske genom att en gata ha 
v-profil och hög kantsten så vattnet färdas 
på gatan i önskad riktning eller genom 
att de leds ned i en rad med vegetation 
och bildar ett tillfälligt vattendrag vid 
sidan av gatan. Forsinkelseboulevarder 
syftar tvärt mot skybrudsvejerne till att 
istället försinka vatten. Detta kan ske 
genom att en större grönyta försänks i 

gatan så vatten kan rinna långsammare 
och samtidigt absorberas. Centrala 
forsinkelseelementer har en liknande 
funktion som fosinkelseboulevarder med 
den skillnaden att de istället för att vara 
vägar är större öppna nedsänkta ytor 
eller underjordiska regnbäddar. Rambøll 
menar att regnvatten från flertalet 
vägar kan samlas i dessa centrala 
forsinkelseelementer för att sedan ledas 
vidare till recipienterne. Grøne vejer ska 
enligt Rambøll anläggas i anslutning till 
skybrudsvejer för att försinka regnvattnet 
till viss del men ändå kunna leda 
överflödigt regnvatten till skybrudsvejerne 
(Rambøll 2013:36-42).  

Sammantaget har alla dessa varianter av 
åtgärder, tillsammans med underjordiska 
ledningar, komponerats i två olika 
förslag till flood masterplans. Det 
vill säga två strategier om hur dessa 
funktioner ska fördelas över planområdet 
för att göra planområdet resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall. Det 
är främst en punkt som skiljer de båda 
strategierna åt. I masterplan 1 utgörs 
den huvudsakliga recipienten av sjöar, 
närmare bestämt Köpenhamns Indre 
Søer, varpå dessa sedan kan dräneras ut 
till havet. Masterplan 2 bygger istället 
på att den huvudsakliga recipienten 
är en tunnelledning som leds direkt 
ut i havet (Rambøll 2013:49-51). Det 
som huvudsakligen skiljer de båda 
strategierna åt är enligt Rambøll att 
masterplan 1 har ekonomiska fördelar 
samt bidrar mer till ett grönt stadsrum. 
Masterplan 2 är däremot enligt Rambøll 
mer flexibel samt har fördelen att den 
inte bidrar till utsläpp i de Indre Søerne. 
Huruvida det är lämpligt att leda ut 
regnvatten i de Indre Søerne utifrån ett 
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miljöperspektiv är dock oklart enligt 
Rambøll och behöver utredas vidare 
(Rambøll 2013:74-76).

8.9. Kommuneplan 2015
Köpenhamnarna samlas i allt större 
utsträckning i staden. Det menar 
Köpenhamns kommun i kommuneplan 
2015 (Köpenhamns kommun 2015a) 
som tar avstamp i de förutsättningar 
en befolkningstillväxt ger och syftar 
att utgöra ett ramverk för den fortsatta 
utveckling som Köpenhamn står inför. 
Köpenhamns kommun avser även ta sig 
an klimatutmaningar som en möjlighet 
för nytänkande och för att skapa 
förändring i Köpenhamn (Köpenhamns 
kommun 2015a:7-8).

Klimatanpassningsåtgärder för 
att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av skyfall 
nämns på flertalet ställen i kommuneplan 
2015 (Köpenhamns kommun 2015a-
b). Som en övergripande vision avses 
klimatanpassningsåtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall vara av flexibelt 
slag så de kan användas till flertalet 
ändamål. Dessutom betonas hur 
klimatanpassningsåtgärder, i allmänhet 
och för skyfallshantering i synnerhet, 
har integrerats i kommuneplanen på 
ett mer inkluderande sätt än tidigare. 
Detta genom att skyfallsplanerna, 
dels klimatilpasningsplanen men även 
skyfallsplaner och dess konkretiseringar 
(se kap 8.1.6. - 8.1.8.), integrerats 
i kommuneplanens riktningslinjer 
(Köpenhamns kommun 2015a:40). 

Det begrepp Köpenhamns kommun 
använder för att sammanfatta åtgärder 

för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av nederbörd 
är skybrudssikring. Skybrudssikringen 
innefattas i att Köpenhamns kommun 
avser anlägga en ny typ av infrastruktur 
där dagvatten hanteras i ett övergripande 
system där det leds både på terräng 
och i rör ut i sjöar och havet. Arbetet 
med skybrudssikringen av Köpenhamn 
ska enligt Köpenhamns kommun i 
kommuneplan 2015 innefattas i att 
300 olika projekt ska genomföras 
(Köpenhamns kommun 2015b).

Vatten ses fortfarande som ett 
rekreativt element i Köpenhamns 
kommuneplan från 2015, exempelvis 
genom att hamnen beskrivs som ett 
rekreativt område som avses utvecklas 
(Köpenhamns kommun 2015a:45-47). 
Klimatanpassningsåtgärder, för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall, utifrån Köpenhamns 
kommuneplan 2015 ska vara flexibla 
och kunna samutnyttjas som exempelvis 
rekreativa områden (Köpenhamns 
kommun 2015a:40). Detta gör dels 
att även regnvatten kan ses som ett 
rekreativt element, eller kanske snarare 
att tanken om vatten som ett rekreativt 
element i stadsbilden även återkommer 
i klimatanpassningsarbetet. En sådan 
syn på klimatanpassningsåtgärder 
faller väl ut med IPCCs (Boverket 
2009:13-14) definition av vad 
klimatanpassningsåtgärder innebär (se 
kap 2.1.2.). 
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8.10. Slutsats
I detta uppslag presenteras hur de 
olika planer som utgjort empiri till 
den kvalitativa textanalysen förhåller 
sig till fog et als. (Fog et al. 1992) 
konkretionskon. Planerna presenteras 
i kronologisk ordning och siffran i 
diagram 1 motiverar siffran framför 
respektive plan i texten. 

1. Kommuneplan 2005  
Klimatanpassning nämns ej explicit, 
problematik rörande dagvatten hanteras 
med risker för vattenföroreningar som 
motiv.  

2. Spildevandsplan 2008  
Klimatanpassning nämns explicit och 
med hänvisning till åtgärder. Dock 
är åtgärderna av generellt slag och 
motiveras främst utifrån risker med 
förorenat vatten. Anledningen till att 
planen ges relativt låg konkretionsgrad 
är för att åtgärder snarare motiveras 
för att undvika vattenföroreningar än 
översvämningar. 

3. Kommuneplan 2009  
Klimatanpassningsåtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av nederbörd nämns i 
miljöutvärderingen. Därmed ges planen 
hög konkretionsgrad för nyexploateringar 
visad i cirkel med streckad linje i 
diagrammet. Det finns dock en del 
osäkerheter för denna bedömningen. 
Dels pekas det även ut att mer analyser 
behövs för att åtgärder ska dimensioneras 
rätt och dels motiveras åtgärder ej med 
analyser som det gör i senare planer. 

4. Klimaplan 2009  
Åtgärder för att hantera ökade 
mängder dagvatten nämns specifikt 
men det hänvisas även till att en 
klimatanpassningsplan behöver upprättas 
för att utreda frågan vidare 

5. Kommuneplan 2011 
Specifika åtgärder för att hantera 
ökade mängder dagvatten nämns. Dock 
hänvisar kommuneplan 2011 vidare 
till Copenhagen Climate adaption Plan 
(2011b), varpå Copenhagen Climate 
Adaption Plan (2011b) har getts högre 
konkretionsgrad. 

6.Copenhagen Climate 
Adaption Plan 2011  
Åtgärder för att hantera ökade mängder 
dagvatten både nämns och motiveras 
ekonomiskt samt tekniskt utifrån 
analyser och bedöms göra en hög risk för 
Köpenhamn i framtiden. Dock är åtgärder 
generella till typ och ej platsbundna.   

7. Cloudburst management 
plan 2012  
Ingen analys presenteras även om 
åtgärder motiveras utifrån anayser. 
Planen motiveras ekonomiskt och 
hänvisar till vidare till planer som ska 
komma senare för att behandla hur 
Köpenhamn ska göras resilient mot 
översvämningar till följd av nederbörd. 
Det som gör att Cloudburst management 
Plan 2012 ges högre konkretionsgrad 
än tidigare planer är att den dels ställer 
ett krav på till vilken nivå Köpenhamn 
ska klimatanpassas och dels pekar 
på hur tidigare planer visat sig vara 
underdimensionerade.  

8. Konkretiseringar af 
Skybrudsplaner  
Åtgärder är fortfarande generella, men 
de är planerade i sin kontext vilket gör 
att konkretiseringarna uppfyller det krav 
som ställs i Cloudburst management 
plan 2012 genom att bestämma vilken 
funktion olika platser ska ha i den nya 
infrastruktur som syftar till att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av nederbörd.  
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9. Kommuneplan 2015  
Planen gör Copenhagen Climate adaption 
plan, Cloudburst management plan samt 
konkretiseringar av skyfallsplaner till 
riktningslinjer för Köpenhamns framtida 
utveckling. Dessutom lyfter kommuneplan 

2015 300 projekt som syftar till att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av nederbörd. Därmed pekar 
planen på projekt som leder till materiella 
förändringar i fallet.  

Figur 8. Slutsats
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9.1. Intervju 1  
Intervju 1,  med infirmant 1, fokuserade 
kring tre diskussionspunkter som 
innefattade motiv bakom arbetet 
med skyfallsplaner, förhållningssätt 
till övergripande planer och policys 
samt skyfallet 2 juli och regnovädret 
14 augustis påverkan i processen för 
skyfallsplanering i Köpenhamn. 

9.1.1. Motiv i arbetet med 
skyfallsplaner 
Informant 1 framhäver fem olika aspekter 
som motiverat arbetet med skyfallsplaner. 
För det första blev det påtryckningar 
från politiskt håll efter skyfallet 2010 
och 2011 om att genomföra arbete med 
skyfallsplaner. För det andra skedde detta 
samtidigt som Köpenhamns kommun 
tagit sig an klimatanpassningsfrågor 
på ett övergripande sätt och som en 
del i den övergripande planeringen. 
Att flera olika sektorer i kommunen 
kunde samarbeta gränsöverskridande 
i frågor om skyfallsplanering utgör den 
tredje aspekten. Detta har även gjort 
att arbetet med skyfallsplanering har 
kunnat få såpass stort genomslag som 
det har fått enligt informant 1. Att 
skyfallsplaneringen kunde på motiveras 
samhällsekonomiskt på ett enkelt 
sätt utgör den fjärde. Avslutningsvis 
innefattas den femte aspekten i att 
skyfallsplanerna kunnat ge andra 
kvaliteter till staden i form av exempelvis 
mer grönstruktur vilket har kunnat ses 
som ett motiv i sig.  

9.1.2. Styrande policys och planer 
I intervjun med informant 1 behandlas 
fyra olika element som har varit styrande 
i arbetet med skyfallsplaner, eller 
påverkande för att de genomförts. 2013 
kom det för det första ett regeringskrav 
från danska regeringen om att danska 
kommuner skulle framarbeta en 
klimatanpassningsplan, ett krav som 
enligt informant ett kom samtidigt som 
arbetet med skyfallsplaner var igång. 
Regeringskravet utgick från IPCCs 
klimatrapporter och behandlade globala 
klimatutmaningar. För det andra har 
det funnits en vision om Köpenhamn 
som en klimatstad vilket varit en 
bidragande faktor i skyfallsplaneringen. 
Avslutningsvis beskriver informant 
1 hur Köpenhamns planering rört sig 
från att vara transportorienterad, där 
Köpenhamns nya metro varit styrande 
för planering och stadens utveckling, till 
att vara miljöorienterad. Detta betyder 
enligt informant 1 att klimatplanerna 
och skyfallsplanerna utvecklats så långt 
att de numera är en motor för stadens 
utveckling och planering.  

9.1.3. Skyfallets påverkande i 
processen för skyfallsplanering 
Informant 1 pekar på hur skyfallet har 
påverkat på tre olika sätt. För det första 
har det påverkat på en politisk nivå 
eftersom politiker kunde se följdeffekter 
av klimatrelaterade händelser, något som 
var dyrt ekonomiskt för både kommunen 
och dess medborgare. För det andra har 
det haft betydelse i själva arbetet med 

9. Intervjuer
I detta kapitel presenteras sammanfattningar av de två intervjuer som ge-
nomförts. Dessa sammanfattningarna kommer sedan ligga till grund för 
resonemang som förs i diskussionskapitel 10.
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skyfallsplaner eftersom beräkningar har 
gjorts både på ett simulerat scenario och 
på skyfallet som inträffade 2 juli. Därmed 
har simuleringar även kunnat jämföras 
med något som faktiskt har hänt. Som en 
tredje aspekt har skyfallet 2 juli gjort att 
Köpenhamns kommun startat upp mindre 
skyfallshanteringsprojekt utanför den 
storskaliga planeringen för att visa att 
problematik rörande ökad nederbörd var 
något som togs på allvar. 

9.2. Intervju 2 
Efter att ha beskrivit fallet som det 
är avgränsat i denna studie frågades 
det i intervjun med informant 2 hur 
denna process skulle beskrivas från 
informantens perspektiv och om det fanns 
några viktiga milstolpar i denna process. 

Informant 2 beskriver hur det i 
Københavns klimaplan från 2009 för 
första gången uppmärksammas att 
framtida förändrad nederbörd är något 
som Köpenhamns kommun behöver 
förhålla sig till och att enkla samarbeten 
då gjordes med DMI. Framemot 
2010 och 2011 gjordes mer konkret 
klimatanpassningsarbete genom ett 
samarbete med DMI för att omskriva 
IPCCs rapporter till danska förhållanden 
för att sedan kunna utvärdera vad 
klimatförändringar kan innebära för 
Köpenhamn. Fokus låg då främst på 
tre utmaningar bestående i kraftigare 
nederbörd, förhöjda havsnivåer samt 
längre torkperioder. Detta arbete 
resulterade sedan i Copenhagen 
Climate Adaption Plan (2011b) där 
klimatförändringar enligt informant 
2 även sågs som en möjlighet för att 
genom klimatanpassningsarbete skapa 
en grönare stad och exportera kunskap 

om klimatanpassning och på så vis 
skapa danska jobb i världen. Informant 
2 beskriver även hur de som arbetat 
med Copenhagen Climate Adaption Plan 
(2011b) trodde att det skulle ta ett par 
år att förankra planen politiskt då den 
föreslog kostsamma åtgärder. Något som 
ändrades snabbt när skyfallet inträffade 
2 juli vilket dels klargjorde för de som 
arbetade med dagvattenshantering att 
det rådande systemet i Köpenhamn var 
underdimensionerat och dels skapade en 
politisk efterfrågan på att skyfallsplaner 
skulle upprättas och det snabbt.  

Informant 2 framlyfter ett spänningsfält 
mellan att det å ena sidan finns 
förväntningar om att skyfallsplanering 
ska ske snabbt och omfattande och att 
det å andra krävs en grundlig planering 
om projekt som omfattar ombyggnation 
av en hel stad ska bli lyckade. Detta 
spänningsfält har sedan utgjort grunden 
för hur Köpenhamns kommun valt att 
fortsätta arbetet med skyfallsplanering 
genom att dela in arbetet i planering på 
tre nivåer och sammanställt åtgärder 
i 300 projekt som ska genomföras 
över 20 års tid. Den första nivån gavs 
i Cloudburst management plan 2012 
och syftade till att sammanställa 
skyfallsplaneringsarbetet på ett 
övergripande sätt. Den andra nivån gavs 
i konkretiseringar som behandlar hur 
vattnet ska transporteras ovan mark vid 
skyfall i 7 olika avrinningsområden. Den 
sista nivån ges i de 300 olika projekten 
där 10 - 20 projekt planeras årligen i för 
att antas politiskt och planeras i detalj 
innan genomförande.  



56

10.1. Hur kan skyfallet 2011 och 
regnovädret 2010 ses som ett 
window of opportunity? 
I cloudburst management plan 2012 finns 
tre aspekter som pekar på att skyfallet 
2 juli och regnovädret 2010 utgjort ett 
window of opportunity för den process 
klimatanpassning, i form av att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall, genom kommunala 
strategiska dokument utgör. Det första 
är att planen motiveras ekonomiskt av 
Ayfer Baykal, Mayor of technical and 
environmental administration, i förordet 
med hänvisning till skyfallet 2 juli 2011 
(Köpenhamns kommun 2012:2). Att 
omkostnader från skyfall motiverar 
klimatanpassningsåtgärder ekonomiskt 

10. Skyfall som window of opportunity? 
I detta kapitel kommer det diskuteras kring hur regnovädren med efterföl-
jande översvämningar 2010 och 2011 kan ses som ett window of opportunity 
för en ökad av konkretionsgrad i fallet som har studerats. Dessutom kommer 
aspekter som kan ha gjort tiden runt skyfallen till något av ett mindre window 
of opportunity i sig att behandlas. Här vägs resultatet från den kvalitativa tex-
tanalysen samman med innehållet från de båda intervjuerna som genom-
förts. 

framhålls även i intervjun med Informant 
1.  Cloudburst management plan 2012 
syftar till att ta Köpenhamns kommun 
ett steg närmare åtgärder som krävs 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
nederbörd likt den som kom 14 augusti 
2010 och 2 juli 2011 (Köpenhamns 
kommun 2012:5) vilket utgör den andra 
aspekten. Avslutningsvis innefattas 
den tredje aspekten i att Köpenhamns 
kommun menar att skyfallet 2011 
bevisade att tidigare genomtänkta 
åtgärder, exempelvis i copenhagen climate 
adaption plan (2011b), inte var tillräckligt 
dimensionerade för att hantera såpass 
stora mängder regnvatten som kom 2011 
(Köpenhamns kommun 2012:7). I intervju 
2 framgår det även att skyfallet bevisade 

Del 4: Diskussion
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att det system för att hantera dagvatten 
som fanns 2011 var underdimensionerat 
och inte klarade av den typen av 
påtryckningar som skyfallet innebar.  

I konkretisering af skybrudsplanerne 
for Ladergårds Å, Frederiksberg Øst Og 
Vesterbro oplande (2013) finns det två 
aspekter som motiverar att skyfallet 
2011 och regnovädret 2010 utgjorde 
ett window of opportunity för en ökad 
konkretionsgrad i den process som utgör 
fall i denna studie. Konkretisering af 
skybrudsplanerne for Ladergårds Å, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro oplande 
(2013) motiveras utifrån de konsekvenser 
som blev av skyfallet 2 juli 2011 
(Rambøll 2013:1). Dessutom används 
översvämningarna 2010 och 2011 för att 
beskriva utgångsläget i planområdet, det 
vill säga på vilket sätt som planområdet 
riskerade att översvämmas innan planen 
gjordes (Köpenhamns kommun 2013:25-
27).  

De båda intervjuerna som har genomförts 
har gett en bredare bild kring hur 

processen bakom skyfallsplanerna har 
gått till. Om det utifrån dokumenten 
har framgått att åtgärder för att göra 
Köpenhamn resilient mot översvämningar 
till följd av skyfall fick en högre 
konkretionsgrad i offentliga planer har de 
båda intervjuerna dels kunnat bekräfta 
detta och dels ge förklaringar till varför.  

Utifrån de båda intervjuerna har det 
framgått att skyfallen utgjort ett window 
of opportunity genom att de skapade ett 
politiskt klimat som i sin tur skapade 
efterfrågan på skyfallsplaner och åtgärder 
för att göra Köpenhamn resilient mot 
översvämningar till följd av nederbörd. 
Informant 1 pekar på att det politiska 
tryck för att behandla skyfallsproblematik 
som blev efter skyfallet 2011 varit 
motiverande i arbetet med skyfallsplaner. 
Skyfallet 2011 har, enligt Informant 1, 
även haft en praktisk betydelse i arbetet 
med skyfallsplaner då det har gett något 
konkret att jämföra beräkningsresultat 
mot. 

Skyfallet 2 juli 2011 har haft en 

Del 4: Diskussion
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betydelse för hur snabbt politiken i 
Köpenhamns kommun avsett att vidta 
klimatanpassningsåtgärder enligt 
Informant 2. Informant 2 pekar på hur 
Copenhagen Climate Adaption Plan 
(2011b) höll på att färdigställas i samband 
med skyfallet 2011 och hur dåvarande 
chefer på Köpenhamns kommun trodde 
att  planen behövde ett par år på sig att 
få politiskt stöd. Något som förändrades 
efter skyfallet 2 juli eftersom planen 
antogs ganska kort därefter och att 
problematik rörande skyfallshantering 
enligt Informant 2 var den aspekt 
som  fick högsta prioritet i det vidare 
arbetet. Skyfall var alltså det som skulle 
prioriteras och det skulle ske snabbare 
än vad som tidigare hade bedömts 
vara nödvändigt. Även Informant 1 
belyser samma tryck på förändring 
genom att framhäva hur Köpenhamns 
även anlade mindre projekt utanför 
skyfallsplaneringen så snart som möjligt. 
Detta då kommunen hade tryck på sig 
från medborgarna och behövde visa att de 
tog frågan om skyfallshantering på allvar. 

Sammantaget finns det flertalet aspekter 
som pekar på att främst skyfallet 2 juli 
har utgjort ett window of opportunity 
för klimatanpassningen av Köpenhamn, 
i form av att göra Köpenhamn resilient 
mot översvämningar till följd av 
nederbörd, genom offentliga planer på 
strategisk nivå. Aspekter som framhålls 
i både intervjuer och den kvalitativa 
textanalysen och innefattas i att skyfallet 
gett både ekonomiska och tekniska motiv 
såväl som att skyfallet skapat politisk 
efterfrågan på skyfallsplanering.    

10.2. Ett window of opportunity i 
vidare bemärkelse 
Detta delkapitel kommer lyfta andra 
förutsättningar som gör att just 2011 
kan ha varit ett extra gynnsamt tillfälle 
för Köpenhamns kommun att vidta 
klimatanpassningsåtgärder för att 
hantera mer framtida nederbörd. Dessa 
förutsättningar kan sammanfattas bestå 
av tre olika faktorer. 

För det första har den kvalitativa 
textanalysen visat hur problematik 
rörande Köpenhamns system för att 
hantera dagvatten har framlyfts i 
kommunala strategiska dokument sedan 
2005. Därmed har den problematik som 
sedan kommer att behandlas mer konkret 
efter 2011 varit ett problem under en 
längre tid i Köpenhamn.  

Att Københavns klimaplan antogs 2009 
och att Copenhagen Climate Adaption 
Plan var så gott som färdig 2 juli 2011 
utgör den andra faktorn i varför det 
fanns gynnsamma förutsättningar för 
att vidta klimatanpassningsåtgärder i 
Köpenhamn 2011. Informant 1 pekar på 
hur det faktum att Köpenhamns kommun 
strax innan arbetet med skyfallsplanerna 
hade tagit sig an klimatfrågor på ett 
nytt övergripande sätt även har varit en 
del i att skyfallsplanerna upprättades. 
Detta övergripande sätt innefattas enligt 
informant 1 i att skyfallshantering 
behandlades på en övergripande skala.
Dessutom pekar informant 1 på hur det 
faktum att flertalet kommunala sektorer 
samarbetade gränsöverskridande har 
varit en viktig del i att skyfallsplanerna 
blivit till och fått genomslag i 
Köpenhamn. Detta nya helhetsgrepp 
om klimatanpassningsåtgärder i 
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allmänhet och för att göra Köpenhamn 
resilient mot översvämningar till följd 
av skyfall i synnerhet uttrycks även 
i Københavns klimaplan (2009d) och 
Copenhagen Climate adaption Plan 
(2011b). Informant 2 beskriver det som 
att Københavns klimaplan (2009d) 
främst pekade på att ökad nederbörd var 
ett framtida problem. Mer omfattande 
arbete rörande klimatanpassningsarbete 
genomfördes i och med upprättandet 
av Copenhagen Climate Adaption Plan 
(2011b). I samband med Copenhagen 
Climate Aaption Plan (2011b) 
samarbetade Köpenhamns kommun 
även, enligt Informant 2, med DMI för 
att omskriva IPCCs klimatrapporter till 
danska förhållanden. Något som även 
uttrycks i dessa planerna (Köpenhamns 
kommun 2009d & 2011b) är att 
klimatanpassningen ska ske på ett sätt 
som gör att åtgärderna samtidigt kan 
förbättra Köpenhamn genom en utökad 
grönstruktur. Informant 1 framhåller 
hur klimatanpassningsåtgärder förmåga 
att skapa grönare stadsrum har varit 
en del av det som motiverat dem i 
skyfallsplanerna. Klimatanpassningen 
utifrån Copenhagen Climate adaption 
Plan (2011b) beskrivs även av Informant 
2 motiveras av att den bidrar till en 
grönare stad.  

För det tredje fanns det i Köpenhamns 
kommun en vision om Köpenhamn som 
miljömetropol (Köpenhamns kommun 
2009d:4-5) innan översvämningarna 
2010 och 2011, det vill säga en vision 
om hur Köpenhamns kommun såg 
klimatförändringar och åtgärder för 
anpassning till och dämpning av dess 
effekter som en möjlighet. Informant 2 
lyfter en av dessa möjligheterna i hur 

Köpenhamns kommun avsåg exportera 
kunskap om klimatanpassningsåtgärder 
genom att vara tidigt ute med att 
utarbeta klimatanpassningslösningar. 
Denna tanke sammanfattas i Copenhagen 
Climate Adaption Plan (2011b) som en 
möjlighet de benämner som green growth, 
eller grøn vækst. 
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För det första har det visat sig att 
klimatanpassningsåtgärder har 
motiverats på fler sätt än bara utifrån 
prognoser om ett förändrat klimat i det 
fall som har studerats. De händelser, 
skyfallet 2011 och regnovädret 2010, 
som har studerats har på många sätt 
visat sig vara motiverande i de dokument 
som på ett mer konkret sätt behandlar 
klimatanpassningsåtgärder. Dessutom 
har dessa planer motiverats av att de ger 
mer till staden än bara den försäkran mot 
risker från framtida klimateffekter som 
klimatanpassningsåtgärder ger. 

Detta pekar dels på att IPCCs definition 
av klimatanpassning, beskriven i kap 2.2., 
kan ses som relevant vid motiverande 
av klimatanpassningsarbete och dels på 
att det finns svårigheter i att motivera 
klimatanpassningsåtgärder med enbart 
prognoser. Detta kan emellertid även 
betyda att klimatanpassning i sig är 
en av planeringens stora framtida 
utmaningar. Det vill säga att å ena 
sidan är klimatanpassningsåtgärder 
dyra och om de enbart ses som ett 
riskreducerande element är risken stor 
att stora investeringar görs utan att 
de ger något tillbaka om prognoserna 
inte infrias. Å andra sidan är de 
samhällsekonomiska kostnaderna som 
blir av effekter från klimatförändringar, 
innefattat i exempelvis kostnader 

från översvämningar eller ökade 
folkhälsoproblem, också höga och kan 
i efterhand ses som något som varit 
möjligt att förebygga utifrån prognoser. 
En osäkerhet som i Köpenhamnsfallet 
har visat sig hanteras genom att 
klimatanpassningsåtgärder ska ge 
mer tillbaka till staden än enbart en 
riskreducering.  

Utifrån det specifika fallet som har 
studerats har det visat sig att en 
händelse som bedöms ske oftare till 
följd av klimatförändringar men som 
föregår prognoser kan skapa politisk 
efterfrågan och ekonomisk motivation 
till att vidta klimatanpassningsåtgärder. 
Det betyder att mycket av de som visat 
sig saknas i klimatanpassningsarbetet i 
svenska kommuner, utifrån Thörn et als. 
enkätundersökning från 2016, i form av 
resurser och politiskt stöd har kunnat ges 
först efter att de potentiella effekterna 
faktiskt visat sig. Detta kan betyda två 
saker, dels underbygger det ett antagande 
om att klimatanpassning i sig utgör en 
stor framtida utmaning för planeringen 
och dels motiverar det fler studier kring 
den typ av händelser som den här studien 
fokuserat kring. Det vill säga händelser 
som klimatprognoser förutspår ske oftare 
till följda av klimatförändringar men som 
föregår en global uppvärmning. Detta 
eftersom dessa händelser både kan ge 

11. Klimatanpassning som planeringsdilemma 
Den här studien studien syftade till att undersöka klimatanpassning som 
fenomen och process samt sambandet mellan klimatanpassning i den fysiska 
planeringen och klimatrelaterade kriser. Den klimatanpassningsprocess 
i Köpenhamn som har studerats har visat sig påverkas av många 
olika faktorer. Skyfallet 2011 samt regnovädret 2010, vilka utgjorde de 
klimatrelaterade kriserna, har även visat sig spela en nyckelroll. Men vad 
säger då den här studien om klimatanpassning som fenomen i allmänhet? 
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en ökad förståelse för både planerare, 
politiker och medborgare om vad 
klimatanpassningsåtgärder kan bespara 
samhället och hur sårbart samhället är 
för förändringar i klimatet. 
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