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Denna studie kommer att fokusera på i huvudsak två delar, en  
områdessöversikt och en fallstudie. Syftet med arbetet är att  
undersöka hur Malmö stad, Norrköpings kommun och  
Karlskrona kommun arbetar med översiktlig planering för att 
öka motståndskraften mot havsnivåhöjningar samt att skapa en 
förståelse för fenomenet havsnivåhöjning. Vidare även att  
behandla vad stigande havsnivåer kan leda till och hur framtiden kan 
komma att te sig enligt forskning samt att beskriva strategier 
som kan användas för att öka motståndskfraften mot 
havsnivåhöjning.
 
Studien kommer att utgå från kvalitativ forskning med 
utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv.  Metoden för 
datainsamling är dokument som kommer att utgå i från två typer 
av skrifter: vetenskapligt framställda och granskade dokument 
samt dokumentation utgiven av FN, statliga verk, länsstyrelser och 
kommuner. Dokumenten analyseras sedan med hjälp av en innehålls-
analys som utgår från ett teoretiskt perspektiv, vilket utgörs av tre 
begrepp: anpassning, resilience och havsnivåhöjning.

Slutligen diskuteras och jämförs fallen samt att frågeformuleringar 
diskuteras i form av slutsatser.
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KAPITEL1
I detta kapitel introduceras läsaren till studien och 
ämnet havsnivåhöjning som skall studeras. Vidare 
kommer studiens syfte, frågeställningar och arbetets 
avgränsning samt arbetets disposition att redovisas.

Inledning
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Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka och jämföra hur Malmö stad, 
Norrköpings kommun och Karlskrona kommun arbeta i sitt över- 
siktliga planarbete för att hantera stigande havsnivåer. Tanken är 
även att behandla havsnivåhöjningarnas konsekvenser och olika 
generella principer för strategier som kan användas för att öka mot-
ståndskraften i samhället samt att belysa de svårigheter som finns 
kring framtiden och dess osäkerhet som en planerare ställs inför 
gällande havsnivåhöjningar i en forskningsöversikt.

Problembeskrivning
Stora delar av världen kommer att påverkas av stigande havs- 
nivåer och påverkas redan idag, för att ta sig an detta problem och 
öka motståndskraften måste länder och kommuner vara lång-  
siktiga i sin planering. Havsnivåerna stiger och kommer att fortsätta 
stiga, men prognoserna ser olika ut och det finns en viss osäker-
het kring hur framtida havsnivåer och klimatförändringar kommer 
att utvecklas. Därmed har kommuner svårt för miljöanpassning då 
prognoserna är differentierade, men gemensamt för prognoserna är 
att havsnivåerna kommer att stiga. Förenta Nationernas klimatpanel 
har förutspått att havets medelnivå kommer att stiga mellan 26 – 82 
cm. Detta gör också att extremlägen höjs, vilket FN har förutspått 
kan stiga upp till 300 cm (IPCC 2014). Detta beror bland annat på 
den globala uppvärmning som gör att isar smälter som leder till 
mer vatten i världshaven. Den andra orsaken att vattnets termiska 
utvidgning, vilket innebär att vattnet tar mer plats och expanderar 
när det blir varmare (Bogren, Gustavsson, & Loman 2014:201–202). 
Om översvämningar sker kommer bostäder, arbetsplatser, infras-
truktur, viktiga utvecklingsområden samt odlingsmark att påverkas 
och förstöras. Samhällsviktiga funktioner riskerar därmed att slås 
ut, antingen på lång eller kort sikt vilket kan ha fatala konsekvenser. 
Det gäller för kommunerna att anpassa sig och sina strategier för att 
skapa en beredskap och öka sin motståndskraftighet för kommande 
havsnivåhöjningar. 

Planeringen är ett ypperligt verktyg för denna beredskap. Med 
hjälp av planeringsverktyget skapar vi människor planer för hur 
vår miljö och vårt samhälle skall utformas och användas, inte minst 
genom översiktsplaner. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga 
handlingsplan för hur mark och vatten skall användas. Det är mycket 
viktigt att redan i ett tidigt skede inom översiktlig planering ta 
fram riktlinjer och hänvisningar för hur de skall ta sig an den 
problematik som finns, i detta fall specifikt för havsnivåhöjningarna. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande som detaljplaner, men 
påverkar dem i hög grad. Det är därför oerhört viktigt att det finns 
vägledning och strategier för framtida planeringsarbete.

Frågeställning
Vilka konsekvenser medför havsnivåhöjningar?

Inledning
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• Vad finns det för generella strategier att hantera havsnivåhöjning i 
fysisk planering? 

• Hur arbetar Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona 
kommun i sin översiktliga planering för att öka motståndskraften 
mot havsnivåhöjningar? 

• Hur hanterar Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona 
kommun osäkerheten kring framtida havsnivåhöjningar?

Avgränsning
Avgränsningen utgår från studiens syfte och problemformuler-
ing vilka utgör två delar; kunskapsöversikt och en fallstudie. I 
kunskapsöversikten kommer ämnet att behandlas mer djupgående. 
Fallstudien avgränsas till Malmö stad, Norrköpings kommun och 
Karlskrona kommun eftersom havsnivåhöjningarna är ett miljö- 
problem som enligt SMHI (2015b:10) påverkar Sveriges mellersta och 
södra delar med allt högre frekvens. 

Studien avgränsas till att undersöka kommunernas översiktliga 
planering och dokument som fungerar som underlag till planeringen, 
därmed utesluts detaljplaneringsnivån ut. Direktiv och lagar kommer 
inte att behandlas i detta arbete, men är en viktig del i samhällets  
uppbyggnad och funktion. Det åsidosätts eftersom att arbetet  
fokuserar på den översiktliga planeringsnivån, därmed utelämnas den 
nationella och europeiska nivån eftersom syftet med studien inte går 
ut på att studera hur kommunerna arbetat utifrån lagar, utan snarare 
fokuserar på deras egna strategier. 

Studien avgränsas till termen havsnivåhöjningar, vilken är en av  
många olika konsekvenser av klimatförändringar som kan leda  
exempelvis till översvämningar. Studien kommer att fokusera på 
konsekvenser och effekter som är direkt eller indirekt relaterade till 
havsnivåhöjning. Begreppet definieras i det teoretiska perspektivet 
och klargör ytterligare vad det innefattar. 

Diskussion av källor

De källor som fungerar som underlag för denna studie är 
kategoriserad i två kategorier: Vetenskapligt framställda och 
granskade dokument samt dokumentation utgiven av FN, statliga 
verk, länsstyrelser och kommuner.  Validiteten och trovärdigheten 
för dessa är hög då de tagits fram professionellt och ersätts med 
nya uppdaterade dokument. Det är en beständig datakälla som kan 
kontrolleras av andra då de är offentliga (Denscombe 2016:339). De 
vetenskaplig framställda skrifter kan anses som helt objektiva och 
förser arbetet med en kunskapsmässigt betydande grund. Den andra 
gruppen av dokument kan inte antas vara helt objektivt fram- 
ställda då det finns mål bakom dem. FN kan anses vara internationellt 
normgivande för de svenska statliga verken, länsstyrelserna och 
kommunerna, men Sverige bestämmer hur dess information skall 
behandlas och påverkar därför dess objektivitet. Statliga verk och 

Inledning

Figur 1: Karta som visar var 
kommunerna är lokaliserade i 
Sverige.
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länsstyrelser arbetar på uppdrag av regeringen med olika politiska 
mål som grund, därför är dessa dokuments objektiva status lägre. 
Kommuners dokument anses också politiskt fläckade eftersom de 
arbetar med att marknadsföra sig själva och växa. Dessa blir således 
svåra att studera med en objektiv syn och studeras därmed utifrån 
deras synsätt på havsnivåhöjning.

Disposition
Arbetet är uppdelat i sex kapitel. 

I kapitel 1, inledning, har syfte, problemformulering, frågeställning 
och avgränsningen för arbetet presenterats. 

I kapitel 2, Metod, presenteras tillvägagångssättet för hur 
studien skall genomföras. Det vill säga Forskningsdesign, metod- 
ansats, metod för datainsamling, metod för analys, teoretiskt  
perspektiv samt utmaningar med studiens metoder.

I kapitel 3, Områdesöversikt, presenterar jag och går djupare in på 
ämnet havsnivåhöjning som en del av klimatanpassning, havsnivå- 
höjningarnas konsekvenser, strategier och riktlinjer för att handskas 
med problematiken samt osäkerheten i prognoserna för framtiden.

I kapitel 4, Fallstudie av tre svenska kommuner, redovisas fallstudien 
av Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona kommun.

I kapitel 5, Avslutning, diskuteras och jämförs fallen för att lära av 
likheter och skillnader

I avslutande kapitel 6, Källförteckning, redovisas alla källor och  
referenser till arbetet.

Inledning
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KAPITEL2
I detta kapitel beskrivs forskningsstrategin för hur 
forskningen kommer att gå till i sin helhet. Forsknings-
designen redovisar de sätt som studien kommer att  
använda sig av för att angripa empirin. Metodansatsen 
visar vilken ansats studien kommer att använda sig av 
och varför. Metod för datainsamling och analys visar 
hur data och empiri samlas in samt hur det undersöks. I 
det teoretiska perspektivet beskrivs teoretiska utgångs- 
punkter som analysen utgår från. Slutligen behandlas 
svårigheter och nackdelar med forskningsstrategin i sin 
helhet under avsnittet utmaningar.

Metod
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Forskningsdesign
Forskningsdesignen för denna studie utgörs av upptäcktsstyrd 
flerfallstudie. Fallstudien kommer att analysera tre svenska kust-
nära kommuner: Malmö stad, Norrköping kommun och Karlskrona 
kommun. Syftet med fallstudien är att göra en beskrivande och 
jämförande studie av kommunerna för att lära av likheter och 
skillnader dem emellan. Fallen undersöks på djupet och skapar en 
tydligare bild av de fenomen som undersöks och jämförs  
(Denscombe 2016:91–92,95).

Metodansats
Metodansatsen innehåller bestämda idéer och förfaranden för både 
datainsamling och analys som logiskt visar hur dessa hänger ihop 
och kopplas samman (Fejes & Thornberg 2015:17). Detta arbeta 
kommer att utgå från kvalitativ forskning som vidare kommer att 
använda sig utav ett hermeneutiskt förhållningssätt med målet 
att förstå och förklara hur Malmö stad, Norrköpings kommun och 
Karlskrona kommun har tagit sig an hotet kring havsnivåhöjningar 
i sin översiktliga planering. Studien kommer även att undersöka 
bakomliggande faktorer till havsnivåhöjningar, olika projektioner och 
konsekvenser samt vilka strategier och förhållningssätt som finns till 
havsnivåhöjningar.

Kvalitativ forskning innebär att forskaren sorterar och 
organiserar empirin eller data för att systematiskt bryta ner det i 
delar och analysera det för att sedan vidare undersöka olika mönster 
och göra dem generaliserbara (Fejes & Thornberg 2015:34–35). 
Inom den kvalitativa forskningen argumenterar forskare att tyn-
gden eller användbarheten finns i forskningens generaliserbarhet. I 
denna studie behöver det finnas en medvetenhet om att det enbart 
är tre kommuner som studeras, vilket är en mycket liten del av alla 
svenska kommuner och därmed kanske resultatens generaliser- 
barhet påverkas. Således bör man se forskningsresultatet som 
ett perspektiv och inte en total sanning. Det är en analytisk 
generalisering där forskningen bidrar med identifiering av mönster 
eller processer i en bedömning om hur resultatet av forskningen kan 
ge vägledning i andra situationer (Fejes & Thornberg 2015: 272).

Hermeneutik betyder ”allmän tolkningslära” och grundar sig i text-
tolkning (Andersson 2014:19,42). Hermeneutiken anser att det inte 
finns någon exakt fakta, ingenting som är helt rätt som till exempel 
naturvetenskapen och positivismen söker (Andersson 2014: 121). 
I en hermeneutiskt ansats skapas kunskapen genom att tolka och 
förstå den analyserade empirin (Fejes & Thornberg 2015:71–72), 
således är det en subjektiv kunskap, inget kan vara helt neutralt  
(Andersson 2014:109–110). Därmed kan vi också dra slutsatsen att 
det finns flera sanningar enligt hermeneutiken. Inom hermeneutiken 
hävdar forskare att det råder enhet mellan fakta och värderingar, 
enligt denna ansats avfärdas tanken om att det finns neutrala fak-
ta (Andersson 2014: 121). För att skapa en förståelse om helheten 
eller det totalitära måste vi förstå delarna. Utan ett sammanhang 

M
etod
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Metod för datainsamling
Metoden för datainsamling kommer att vara baserad på dokument 
producerade av myndigheter, kommuner och forskare vilka är  
offentliga handlingar. Tillgången till källorna är den största driv-
kraften för att använda denna metod, men även tillgången till dess 
informationsmängd (Denscombe 2016:322–324). Svårigheten ligger i 
avgränsningen av vilket material som skall användas.

Metod för analys
Metoden för analys av data är innehållsanalys. Den kan tillämpas 
på vilken ”text” som helst, text, ljud och bild och används som ett 
redskap för att kvantifiera innehållet i texten (Denscombe 2016:392). 
Med utgångspunkt i ett stort material är syftet med metoden att  
reducera materialet för att vidare strukturera det och sedan analysera 
empirin. Essentiellt för denna metod är kategorisering utefter en  
teoretisk modell (Flick 2014:429), vilken behandlas under  
kommande stycke - teoretiskt perspektiv. 

Metoden utgörs av tre steg: summera, strukturera och förklara inne- 
håller i empirin. Genom dessa steg kan analysarbetet simplifieras 
och systematiseras och kan sedan tolkas mot forskningsfrågan (Flick 
2014:430–431).

finns ingen betydelse, tillsamman bygger delarna upp en helhet som 
hjälper oss att förstå vad texterna egentligen handlar om (Andersson 
2014:67–68). Lösryckta meningar som tas ur sin kontext går helt  
enkelt inte att förstå, därmed behöver de behandlas i sitt samman-
hang.

M
et

od

Kunskapsöversikten
 
Vetenskapligt framställda och granskade dokument samt 
dokumentation utgiven av FN, statliga verk, länsstyrelser och 
kommuner för kunskapsöversikten utgör avgränsningen för vilka 
dokument som kan tas med i studien. Utifrån denna kategorisering 
har data producerats och sorteras genom ordsökningar: havsnivå- 
höjning, havsnivå, vattennivå, vattennivåstigning, vattennivåhöjning, 
vattenstånd, stigande hav, stigande vatten, klimatförändring, sea level 
och sea-level-rise.

Fallstudien
 
Material och data för studien samlas in genom en process. Först 
genom att sålla ut dokument relaterade till översiktlig planering från 
de tre kommunerna som valts för fallstudien som sedan filtreras så 
att dokument inom temat miljö och klimat kvarstår. I en tredje  
kategorisering och tematisering filteraras havsnivåhöjning och  
klimatförändringar fram för att sedan i ett fjärde steg finkammas med 
en ordsökning för att urskilja data som behövs för att besvara  
frågeformuleringarna och syftet med studien. Sökorden är: havs- 
nivåhöjning, havsnivå, vattennivå, vattennivåstigning, vattennivå- 
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höjning, vattenstånd, stigande hav, stigande vatten, klimatförändring. 

De data som producerats har sedan kategoriserats i ett femte steg 
genom en axial kodning för varje enskilt dokument, vilket innebär att 
data kategoriserats i grupper så att analysen sedan kan förhålla sig 
till dessa istället för den totala datamängden som finns i dokumenten 
(Jacobsen 2015:136). Kategorierna lyder enligt följande: Kunskap 
om havsnivåhöjning, utmaningar med havsnivåhöjning och ökad 
motståndskraft, konsekvenser av havsnivåhöjning, mål för att öka 
motståndskraften mot havsnivåhöjning och strategier för att öka 
motståndskraften.

Vidare har data komprimerats och sammanställts genom att  
sammanföra alla dokuments data till ett och samma dokument med 
samma axiala kodning. Denna data har sedan reducerats ytterligare. 
Dokumenten har liknande data vilken har sammanförts, det vill säga 
att kommunerna framför samma syfte i olika texter på olika sätt. Det 
har sedan sammanförts till enade stycken eller meningar som  
representerar flera olika texter, därmed presenteras vissa data  
emellertid med flera källor. Det är denna data som presenteras här 
nedan i fallstudien.

Teoretiskt perspektiv
Detta avsnitt behandlar det teoretiska perspektivet, vilket är 
det sätt eller de verktyg som forskaren kommer att använda sig 
av för att filtrera, avläsa och diskutera de dokument som ingår 
i den empiri som behövs för att utföra undersökningen. Det 
teoretiska perspektivet eller utgångspunkterna utgör ramverket för 
angreppssättet och blir således ett verktyg för att sortera och för- 
klara, vilket gör det möjligt att utföra en vetenskaplig analys 
(Reinecker & Jørgensen 2012:207–208). Det finns filosofer och 
forskare som menar att utan ett teoretiskt angreppssätt kan inte 
något undersökas. Det är teorin som skapar incitament att göra en 
studie (Seale 2012:36–37). Det är ovanligt att hela teorier används i 
en studie, forskare och skribenter tillämpar i allmänhet enbart delar 
utav dem (Reinecker & Jørgensen 2014:208). 

I denna studie kommer tre nyckelbegrepp att definieras för att fast-
ställa dess innebörd. De representerar betydelsefulla utgångspunkter 
som utgör det teoretiska perspektivet eller utgångspunkterna för  
studien. Genom att definiera begreppen kan det teoretiska utgångs- 
punkterna avgränsa och beteckna det specifika sammanhang,  
perspektiv och kategori som ämnar undersökas i empirin. De tre  
begrepp som är nödvändiga att definiera i detta arbete är anpassning, 
resilience och havsnivåhöjning.

Anpassning

Anpassning som begrepp kan användes i många olika kontexter och 
är nära sammanlänkat med resilience. Begreppsdefinition för  
anpassning utgår från SMHI:s sammanfattande rapport av FN:s 
klimatpanel; Effekter, anpassning och sårbarhet – klimatpåverkan 
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(2014). 
Begreppsdefinitionen grundar sig i ett slags risktänkande för  
samhället som är ett mänskligt system och handlar om att anpassa sig 
efter aktuellt eller förväntat klimat och dess effekter. Detta  
innebär att samhället som ett system försöker minimera och undvika 
negativa konsekvenser eller skador, men kan också handla om att  
utnyttja möjligheter som kan vara fördelaktiga. I ekologiska system 
kan mänskligt ingripande underlättar anpassning efter klimatet och 
dess effekter för att öka effektiviteten (SMHI 2014:12).

Resilience

Resilience, vilket på svenska kan översättas till motståndskraft eller 
återhämtningsförmåga, definieras här med hjälp av FN:s klimat- 
anpanels, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),  
definiering i rapporten ”Climate Change 2007” och genom forskarna 
Walker och Salts (2006) samt Cadenasso et al. (2003) definiering. De 
svenska termerna för resilience kommer ingå i denna definition av 
begreppet.

Enligt IPCC (2007:880), definieras resilience som ett socialt, 
ekonomiskt eller ekologiskt systems möjlighet att absorbera 
störningar eller rubbningar samtidigt som systemet kan bibehålla 
sina basala och fundamentala strukturer, funktioner, förmåga 
till självorganisation samt anpassningsförmåga till stress och 
föränderligheter. Walker & Salt (2006:1–2) definierar begreppet  
liknande som ett systems kapacitet eller förmåga att svara på 
föränderligheter och störningar utan att förändra dess fundamentala 
struktur. System i denna bemärkelse är socio-ekologiska, det vill säga 
system mellan människa och natur, som vi alla ingår i. Dessa  
system bildar tillsammans samhället. Ett systems anpassnings- 
förmåga reagerar olika beroende på dess kontext, det vill säga vilken 
typ av störning eller stress det utsätts för (Walker & Salt 2006:1). 

Cadenasso et al (2003:369) ser resilience-begreppet som en  
metafor som kan hjälpa oss förstå sambandet mellan fysisk planering 
och ekologi. Cadenasso et al. (2003:373) menar att begreppet idag 
grundar sig i non-equilibrium som utgår från att system inte är låsta 
och förändras av interna och externa störningar. Resilience är  
systemets anpassningsförmåga till dessa förändringar och störningar 
som sker både internt och externt. Systemet kännetecknas av att det 
eftersträvar en utveckling i takt med föränderligheter istället för att 
återgå till en grundstruktur (Cadenasso et al. 2003:373). Detta  
innebär att systemets kontextuella sammanhang, det vill säga över- 
siktlig planering och havsnivåhöjning i detta sammanhang, blir  
fokusområdet för studien. 

Havsnivåhöjning

Havsnivåhöjningar innebär i enighet med IPCC (2007:881) ett ökande 
medelvärde av vattennivåerna i havet. Eustatiska havsnivåhöjningar 
grundar sig i en förändring i den globala medelhavsnivåer som ökar i 
takt med den ökade volymen vatten i världshaven. Relativa ökningar 
sker på platser som lokalt upplever ökade havsnivåhöjningar i  
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relation till landnivån, som kan ske på grund av havsnivåhöjning eller 
att landområden sjunker, t ex genom erosion. 

I detta begrepp kommer inte dagvattenhantering att innefattas, det 
vill säga hur man tar hand om till exempel regnvatten. Studien  
kommer att fokusera på enbart havsnivåhöjningar som definierats 
utefter FN:s klimatpanel ovan.

Svårigheter
Trovärdigheten i studien baseras delvis på forskarens noggrannhet 
och upplägg av studien. Genom att vara konsekvent och systematisk 
i arbetsprocessen kan arbetets kvalitet öka. Ordet kvalitet används 
i detta sammanhang som ett överordnat begrepp för noggrannhet, 
systematik och väl genomförd kvalitativ studie, i vilken forskarens 
subjektiva tänkande har kombinerats med kritiskt tänkande. Detta 
medför att det finns plats i studien för analytisk distans men  
samtidigt subjektiv närhet till studien (Fejes & Thornberg 2015:259). 
Forskaren bör visa hur den har gått tillväga i alla skeden för att göra 
studien prövbar av andra, vilket även ökar dess kvalitet. 

Inom hermeneutiken finns ett grundpostulat som menar att vi 
måste ha förutfattade meningar och fördomar för att kunna ta 
oss an världen, annars skulle vi inte förstå något utav den. Vi 
bygger iakttagelser på våra egna erfarenheter och kunskaper 
och stöder oss på dem. (Andersson 2014:109–110). Detta måste 
forskaren vara medveten om, fördomar och tidigare kunskaper kan 
påverka forskaren och således studien både medvetet och omedvetet. 
Forskaren bör förhålla sig så objektiv som möjligt till uppgiften 
som den kan (Fejes & Thornberg 2015:80). Det vi kan göra är att 
reflektera över svårigheterna och göra dem explicita för att bli varse 
om deras närvaro, det vore omöjligt att ha ett helt neutralt sinnelag 
(Andersson 2012:109–110).
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KAPITEL3
I detta kapitel behandlas forskning och kunskap om 
klimatförändringar, klimatets påverkan på havsnivå- 
höjningar ur ett globalt och regionalt perspektiv samt 
havsnivåhöjningarnas konsekvenser och ovissheten med 
prognoserna för framtida havsnivåhöjningar. Vidare 
behandlas olika strategier och riktlinjer som finns för 
att hantera havsnivåhöjning.

Områdesöversikt
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Klimatförändringar
Eftersom klimatförändringar är grunden till havsnivåhöjningar 
kommer detta avsnitt i korthet introducera och begreppsliggöra 
fenomenet klimatförändringar, för att sedan diskutera klimatets 
påverkan på havsnivåhöjningar.

Klimatförändringarna avser förändringar för klimatet på jorden 
och dess tillstånd som kan identifieras via olika modeller och 
mätningar, till exempel medelvärden eller variabilitet. Dessa 
förändringar i klimatet kvarstår under långa tider, ibland 
decennier eller längre. Förändringarna kan bero på många olika 
faktorer, exempel på kategoriseringar är naturliga interna eller 
antropogena externa processer (härledning ur mänsklig aktivitet), 
exempelvis solcykler, antropogena förändringar av atmosfärens 
sammansättning (exempelvis koldioxidutsläpp) eller förändrad  
markanvändning (SMHI 2014:12).

Klimatet har under hela jordens historia förändrats. Det finns cykler 
som ständigt återkommer på många olika skalor, till exempel istider, 
10 000års flöden, 100års flöden eller årstiderna. Klimatet är dock 
inte konstant, de växlar mellan varma och kalla perioder (Bogren, 
Gustavsson, & Loman 2014:13-14). Forskare är eniga om att vi be- 
finner oss i en varm period för tillfället där vi människor påverkar 
och gör det varmare, vilket inverkar på hela klimatet i olika komplexa 
sammansättningar med många olika konsekvenser (SMHI 2014:5). 
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Klimatets påverkan på havsnivåhöjningar

Globalt

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar havsnivå- 
höjningarna, bland annat meteorologiska, oceanografiska, geo- 
fysiska och antropologiska. Det är en väldigt komplex problematik 
med väldigt många olika påverkansfaktorer (IPCC 2007:92). Alla 
kommer inte att diskuteras i denna studie, därav avgränsar den sig 
till de orsaker som har störst påverkan på havsnivåhöjningarna.

Den faktor som förmodligen har störst effekt på havsnivåhöjnin-
gen och har uppmärksammats mest är den ökade temperaturen. 
Atmosfären och haven har blivit varmare, snö och istäcken har 
minskat och havsnivåerna stigit (IPCC 2014a:2). De stigande 
havsnivåerna kan förklaras dels genom avsmältningen av isar och 
glaciärer som leder till mer vatten i havet och dels på vattnets 
termiska utvidgning på grund av att havsmassorna värms upp av det 
allt varmare klimatet (Bogren, Gustavsson, & Loman 2014:201–202, 
IPCC 2014a:128, SMHI 2014:11). Enligt IPCC (2014a:42) är de 
stigande havsnivåerna 75 % beroende av den termiska utvidgningen 
och avsmältningen, resterande procent är andra naturliga faktorer. 
Mellan 1993 och 2003 har havsnivåerna stigit dubbelt så snabbt 
som under de senaste fyrtio åren (SOU 2007:139). Uppvärmning av 
klimatet är tydligt, sedan 1950 har de skett med stormsteg, mer än 
vad mänskligheten har observerat på århundraden och årtusenden. 
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Figur 1: Diagram över 
korrelationen mellan 
risk för klimatpåverkan 
och temperaturökning 
(IPCC 2014a).
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Den globala medeltemperaturen har stigit med 0,74 grader celsius 
de senaste 100 åren, men den största ökningen har skett sedan 
1950. Havsnivåerna har sedan mitten av 1900-talet varit större än 
föregående två millennium till följd av temperaturökningarna  
konstaterar IPCC (2014a:4). Även om vi lyckas stabilisera jordens 
medeltemperatur kommer havsnivåerna att fortsätta stiga eftersom 
att de är en mycket trögföränderlig mekanism. Enligt forskare 
kan havsnivåerna påverkas mellan 100 och 1000 år efteråt (IPCC 
2014a:16). Extrema väderförhållanden så som värmeböljor, neder-
bördsmängder och vindar eller stormar påverkas av klimatföränd-
ringarna vilket har påverkat havsnivåerna både regionalt och globalt 
och förespås inträffa allt oftare (SMHI 2014:20). Detta beror till stor 
del på att temperaturerna stiger. I korrelation till temperatur- 
ökningen ökar riskerna i samband med temperaturökningen och 
minskar då temperaturen minskar.

Det finns en stor sannolikhet att de stigande temperaturerna 
över jorden beror på mänskligheten som på många olika sätt har 
påverkar klimatet på jorden genom sina aktiviteter (IPCC 2014a:47). 
De största drivande faktorerna för mänsklighetens påverkan tros 
vara befolkningsökningen och den ekonomiska tillväxten (SMHI 
2015a:16). Antropogena växthusgaser har stigit med 2,2% varje år 
mellan åren 2000 - 2010. Detta trots att det finns restriktioner med 
mål att försöka dämpa utsläppen. Under perioden 2000 - 2010 var 
växthusgasutsläppet enligt forskare det högsta under mänsklighetens 
historia (SMHI 2015a:13). Genom växthusgaserna reduceras den 
långvariga utstrålningen från jorden, som i sin tur leder till en höjning 
av den marknära temperaturen och även den globala medel- 
temperaturen. Koldioxidutsläpp är en av dessa växthusgaser som 
uppmärksammats mest under den senaste tiden, vilken forskare 
menar att har störst påverkan eftersom dess utsläppsmängd är störst 
av växthusgaserna. Havsnivåhöjningarnas framtida projektioner är 
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Sverige

Havsnivåhöjningar kommer att påverka Östersjö- och Nordsjö- 
området hårdare än resterande delar av världen. Västvindarna 
kommer att öka, som en del av klimatförändringarna och leder 
således till mer vattenmassorna som pressas in i Östersjöområdet. 
Vattenmassorna ökar således regionalt och lokalt i området (Miljö, 
och energidepartementet 2007:183). Havsytan kommer i dessa  
områden att stiga 10–20 cm högre än i övriga delar av världen. 

Det finns även lokala skillnader inom de nationella gränserna 
som skapar olika förutsättningar på havsnivåhöjning. De södra 
och mellersta delarna kommer att påverkas mest av detta då 
landhöjningen inte kompenserar för havsnivåhöjningarna som i de 
nordligare delarna av landet (Boverket 2009:13–14). Värmeböljor 
och fler varma dagar kommer att öka främst i de södra delarna av 
landet vilket innebär att vattnet kommer att bli varmare än i de norra 
delarna och således ökar dess volym och påverkar södra Sverige mer 
än de nordliga delarna (SOU 2007:162,165).
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beroende av viken bana växthusgaserna tar i framtiden. Ju tidigare 
utsläppet av koldioxid kan reduceras desto mer kan effekterna på 
havsnivåhöjningarna dämpas (IPCC 2014a:62). 

Två andra viktiga parametrar är aerosoler (ämnessammansättning 
i atmosfären) och albedo (förändrad markanvändning) som 
människor har påverkat och påverkar dagligen. De inverkar på olika 
klimatparametrar som temperatur, molnighet, avdunstning, neder-
börd och vind et cetera. Effekterna kan stärkas eller dämpas genom 
olika återkopplingsmekanismer (Bogren, Gustavsson, & Loman 
2014:119).

Havsströmmarna är ett trögföränderligt system som förflyttar 
samt värmer och kyler vattenmassorna runt om på jorden (IPCC 
2014b:367). Havsströmmar kan och kommer förmodligen att 
förändras, både kalla och varma. De är av stor betydelse för 
klimatet i vissa regioner och således även ekosystemen. Skulle 
deras banor förändras eller utplånas kar regioners klimat abrupt 
förändras. Temperaturökningen är den största påverkansfaktorn 
av havsströmmar och kan förändra hela jordens havscirkulation. 
Havsströmmarna påverkar givetvis havsnivåhöjningarna genom 
tillförsel av vatten, men konsekvenserna är väldigt stora beroende 
på vilken region som påverkas (IPCC 2014b:1663,1697). Det finns 
en chans att golfströmmen kan kollapsa, vilket kommer ha fatala 
konsekvenser för till exempel Sverige. Golfströmmen sträcker sig 
huvudsakligen horisontellt i de nordvästra delarna av Atlanten och är 
driven av vindar (IPCC 2007:493). Om en kollaps skulle ske innebär 
det att klimatet blir kallare eftersom Golfströmmen förser Sverige 
med varm luft på grund av avdunstning som drivs in över landet med 
hjälp av vindar. Dessutom skulle nederbörden minska väsentligt och 
påverka hela ekosystemet. Dessa är enbart några utav förändringarna 
som skulle kunna ske.



18

Osäkerhet om framtiden
Det är svårt att förutsäga hur mycket havsnivåerna kommer att förän-
dras till följd av klimatförändringarna (Naturvårdsverket 2012:14). 
Det är viktigt att förstå att det finns olika sätt att göra 
dessa projektioner med utgångspunkt i olika modeller och 
variabler. Det är projektioner för hur framtida klimatförändringar 
och havsnivåhöjningar kan te sig (scenarier). Scenarier är alltså en 
beskrivning av tänkbara utvecklingar av klimatet. De kan vara väldigt 
olika och beror delvis på vilka globala och regionala modeller som 
används. För att göra beräkningarna till dessa scenarier behövs 
klimatmodeller, vilka är matematiskt formulerade beskrivningar 
av de fysikaliska förändringarna i klimatsystemet (SMHI 2015c:4). 
Globala klimatmodeller (GCM) utgör grunder för regionala klimat-
modeller (RCM), utifrån de data som skapas i globala klimatmodeller 
gör man regionala klimatmodeller. Upplösningen för GCM är inte 
tillräcklig för att under söka RCM, därför behövs en nedskalning för 
att öka upplösningen så att regionala klimatdata kan appliceras till 
exempel på Skandinavien och ytterligare mer specifikt för Sverige 
(SMHI 2015d:13).

Global 
klimatmodell

Regional 
klimatmodell

Regionala 
klimatdata

Figur 2: Illustration över hur 
nedskalning av klimat-
modeller sker för att skapa 
högre upplösning av regionala 
klimatdata (SMHI 2015d).

Förhistoriska havsnivåer
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En stor del av osäkerheten kring havsnivåhöjningar beror på isflöden, 
det vill säga hur isar påverkas av det allt varmare klimatet. På grund 
av detta sker en avsmältning och förflyttning av isarna. Det kan hända 
att isar glider ned i haven vilket gör att dess massa påverkar havs- 
nivåerna. En andra orsak till osäkerheten är växthusgasernas påver-
kan och prognoserna för dess ökade mängd. Vidare finns det nivåer 
där så kallade tröskeleffekter kan äga rum, vilket innebär att stor- 
skaliga snabba förändringar kan hända vid en viss temperatur. Detta 
medför att säkerheten för prognoserna minskar (Naturvårdsverket 
2012:18-21). Forskare vet inte hur olika miljöfaktorer kommer att 
förändras i framtiden. Projektioner gjorda med hjälp av dator- 
modeller och semi-empiriska utredningar bestämmer konfidens- 
intervall som ger en hint om vad som är sannolikt eller osannolikt 
(Naturvårdsverket 2012:18-21). 

Det finns fyra typer av metoder som används för att göra havs- 
nivåprojektioner: jämförelse med förhistoriska havsnivåer, dator- 
modeller, expertbedömningar och semi-empiriska bedömningar.

 
I en tillbakablick i historien har forskare undersökt och sett att 
havsnivåerna har fluktuerat oerhört mycket, vilket mestadels  
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beror på istider som kom till på grund av kallare medeltemperatur 
över jorden som tillät en ökning av isen. Nederbörden var större 
än avsmältningen av glaciärerna och kunde därmed växa då neder-
börden frusit. Havsnivåerna och mängden is och snö korrelerar 
med varandra, ju mer is och snö desto lägre havsnivåer och vice 
versa. När havsnivåerna var som lägst under den senaste istiden var 
de 120 meter under dagens havsnivåer och under den föregående 
värmeperioden var havsnivåerna 6 - 9 meter över dagens havs-
nivåer med en global medeltemperatur 1 - 2 grader varmare än idag 
(Naturvårdsverket 2012:14). Det är därför viktigt att även poängtera 
att det varit varmare förut och att havsnivåerna har varit mycket 
högre än idag, men människan påverkar numera klimatet vilket kan 
göra att effekterna blir större än tidigare.

Datormodeller

IPCC:s utgår i huvudsak från datormodeller som projektionsverktyg.  
Datormodellerna har under det senaste decenniet utvecklats och 
blivit bättre att förutspå framtida scenarier då kunskapsunderlaget 
breddats, men de är fortfarande inte felfria (Naturvårdsverket 
2012:14). IPCC har till exempel förändrat sina projektioner från  
rapport till rapport gällande havsnivåhöjning. I deras tredje  
rapport (IPCC 2001) meddelade de att havsnivåerna skulle stiga 
mellan 9 – 88cm. I sin fjärde rapport från 2007 angav de ett intervall 
om 18 – 59cm och i deras senaste rapport (IPCC 2014a) meddelar de 
att havsnivåhöjningen kommer att stiga mellan 26 – 82cm, vilka är 
baserat på olika scenarier som avser lägsta respektive högsta värde 
för dem alla. Osäkerheten i prognoserna beror bland annat på is- 
massorna på Grönland och Antarktis som forskare inte vet hur  
kommer att påverkas i framtiden. Tröskelvärdet för en total is- 
smältning av Grönlands is är då medeltemperaturen har stigit mellan 
1 – 4 grader celsius, med större sannolikhet vid 4 än vid 1 grad (IPCC 
2014a:74), vilket skulle påverka havsnivåerna oerhört mycket. De 
har beräknat att istäcket skulle öka havsnivåerna med ca sju meter. 
Detta har dock inte inkluderats i kalkylerna.

Expertbedömningar

Expertbedömningar används till exempel av IPCC för att 
ytterligare undersöka och skapa en djupare förståelse för hur olika 
mekanismer och fenomen kommer att förändras över tid med hjälp 
av olika experter. Till exempel använde de sig av expertbedömningar 
om isflöden inför senaste rapporten (Naturvårdsverket 2012:16).

Semi-empiriska modeller

Detta är ett område som innefattar skrifter i vetenskapli-
ga tidningar som publicerar artiklar om klimatet. Specifikt för 
havsnivåerna är de baserade på förhållandet mellan medel- 
temperaturen och havsnivåerna. Utifrån detta skapas enklare  
modeller och projektioner för hur havsnivån kan påverkas i fram-
tiden på grund av den ökade medeltemperaturen. Projektionerna kan 
utgå från en av IPCC:s bedömningsmodeller som grund för att skapa 
en egen projektion (Naturvårdsverket 2012:16).
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Några projektioner
Det finns många olika projektioner för hur framtiden kan komma 
att se ut. IPCC är de som har störst underlag i världen till sina 
projektioner och kan ses som en av de viktigaste inom fältet. Utöver 
IPCC är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
relevant i en svensk kontext. SMHI gör sina egna prognoser som 
fokuserar på Sverige. Det finns flera institut och grupper som gör 
prognoser, således finns det otroligt många olika prognoser för  
samma områden, till exempel Sverige.

IPCC 

Dessa projektioner utgår från IPCC:s senaste rapport från 2014 efter-
som att deras projektioner förändras år till år. De menar att deras rap-
porter blir bättre och bättre för varje gång med bredare dataunderlag 
(IPCC 2014a:56), vilket ökar dess validitet.

IPCC använder fyra olika projektioner för framtiden baserade på mån-
ga olika faktorer. Dessa är kallade RCP (Representative Concentration 
Pathways). Det första scenariot (RCP 2.6) är ett minimiscenario som 
utgår ifrån att mänskligheten minskar eller stryper sin miljöpåverkan 
genom olika åtgärder. De två nästkommande scenarier är två bassce-
narier (RCP 4.5 och RCP 6.0) baserat på dagens värden av miljöpåver-
kan på olika fronter. Till sist använder de sig av ett scenario med hög 
miljöpåverkan (RCP 8.5), ett worst-case scenario som baserat på 
att de mänskliga miljöpåverkansfaktorerna fortsätter att växa (IPCC 
2014a:8). I allmänhet sträcker sig projektionerna till år 2100, men 
miljöförändringarna slutar inte efter det. Det finns även projektioner 
som sträcker sig till år 2500, men osäkerheten blir allt större ju längre 
projektionerna sträcker sig över tiden. Bedömningsskalan för alla 
projektioner utgår i från fyra olika sannolikhetsbedömningar:

• Högst sannolikt 
• Sannolikt
• Mer sannolikt än inte
• Ej sannolikt 

Alla scenarier för framtida medeltemperatur vid jordytan är 
definierade som sannolika. Enligt minimiscenariot RCP 2.6 är det 
sannolikt att medeltemperaturen kommer att stiga mellan 0,3 – 1,7°C 
(medel: 1,0°C). Utifrån basscenarierna RCP 4.5 beräknas en stigning 
mellan 1,1 – 2,6°C (medel: 1,8°C) och enligt RCP 6.0 en ökning mellan 
1,4 – 3,1°C (medel: 2,2°C). Utifrån worst-case scenariot beräknas att 
temperaturen kommer att stiga mellan 2,6 – 4,8 °C (medel: 3,7°C), 
vilket kommer ha otroligt stor påverkan på havsnivåhöjningarna, i 
första hand på grund av isarnas avsmältning och senare den termiska 
utvidgningen av vattnet som tidigare nämnts (IPCC 2014a:11).

Isarna förväntas fortsätta smälta enligt alla IPCC:s scenarier, men 
prognoserna är osäkra. För RCP 2.6 varier avsmältningen mellan 8 % 
under september och 16 % under februari månad. Worst-case 
scenariot varierar mellan 30 % i september och 67 % i februari 
månad (Stocker et. al. 2013:92). I denna projektion är inte 
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Grönlandsisen eller Antarktis medräknad då IPCC (2014a:16) anser 
att de har för lite data för att göra en trovärdig prognos.

Havsnivåerna projiceras som väldigt troligt att de kommer stiga 
snabbare än vad det gjort tidigare. Enligt minimiscenariot (RCP 2.6) 
kommer havsnivåerna troligen att stiga mellan 26 – 55cm (medel: 
40cm) samt för medelscenarierna RCP 4.5 mellan 32 – 63cm (me-
del: 47cm) och RCP 6.0 33 – 63cm (medel: 48cm). För det värsta 
scenariot RCP 8.5 projiceras en höjning av havsnivåerna med 45 – 
82cm (medel: 63cm). Enbart en kollaps av Antarktis och Grönlands 
istäcke kan medföra betydligt högre nivåer än vad prognosen säger 
(IPCC 2014a:59).

Figur 3:Projektion för 
genomsnittlig global 
havsnivåhöjning (relativt 
till perioden 1986–2005). 
Skuggningen i bilden visar på 
osäkerheten i projektionen 
av RCP 8.5 (röd) och RCP 
2.6 (blå) och de tydligare 
linjerna i skuggning visar 
medelvärdet för prognosen. Alla 
scenarier är representerade i en 
stapel  till höger som inne-
fattar medelvärdet (strecket) 
och de  associerade 
osäkerheterna(skuggningen) 
för prognosen under perioden 
2081–2100. (IPCC 2014a)

På ännu längre sikt, upp till år 2500 i vilken IPCC utgår från kol- 
dioxidutsläpp på tre nivåer (lågt, medel och högt), beräknar de att 
i värsta fall kan sluta med en havsnivåhöjning på upp till sju meter 
på grund av att de tror att avsmältningen av Grönlandsisen kommer 
vara mycket stor. Räknat på ett måttligt utsläpp antas havsnivå- 
höjningen stiga med cirka 2,3 meter till år 2500 och med cirka en  
meter utifrån en låg utsläppsnivå av koldioxid (IPCC 2014a:74).

Figur 4: Projektion för havs- 
nivåhöjningarna fram till 2500 
med utgångspunkt i utsläpp av 
koldioxid (relativt till perioden 
1986–2005). (IPCC 2014a).

SMHI
Den data som presenteras är skapad av SMHI, men grundar sig även 
i RCP modellerna 4.5 (bas) och 8.5 (hög) som IPCC har tagit fram. 
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Detta är en nedskalning av de globala modellernas indata för att 
utforska olika scenarier i en svensk kontext i form av regionala mod-
eller och regionala klimatdata.

Temperaturerna kommer att stiga mer i Sverige än i resten av världen. 
Jämfört med den globala ökningen kommer Sveriges temperatur stiga 
i medel 1,2°C mer beröknat utifrån RCP 4.5. Enligt RCP 4.5 kommer de 
i snitt stiga med cirka 3°C till slutet av seklet. Beräknat utifrån RCP 8.5  
kommer Sveriges temperatur stiga med cirka 6°C till 2100, vilket är 
hela 2,3°C mer än det globala snittet. Dessa projektioner är jämfört 
med observerade temperaturer för tidsperioden 1961 – 1990.

Ökningen av temperaturen förväntas att vara högre senare delen av 
seklet. Den största ökningen kommer att ske i Sveriges norra delar. 
Periodmässigt kommer vintrarna att påverkas mest, de förväntas 
stiga mer än den genomsnittliga temperaturökningen per år. Våren 
beräknas att stiga i samma takt och nivå som medeltemperaturen för 
hela året.  Under sommaren kommer medeltemperaturen vara något 
mindre jämfört med det årliga genomsnittet och hösten beräknas vara 
i samma nivå som den årliga genomsnittsökningen av temperaturen 
(SMHI 2015d:11-15).

Figur 5: Beräknad 
temperaturförändring över 
Sverige i grader celsius utifrån 
referensperioden 1961 – 1990. 
Projektionen avser 2069 – 2098 
(SMHI 2015d).

Tillgången till vatten kommer att öka i takt med avsmältning och 
ökad nederbörd, främst i de norra delarna av Sverige. Hela landet 
kommer att få mer nederbörd i snitt under året. Störst kommer 
ökning av nederbörd vara under vintern. Under våren kommer även 
nederbörden att vara större än det årliga genomsnittet. Vid sommar-
tiden kommer den att öka minst. Till sist under hösten ökar neder-
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bördsmängden mer än under sommaren men mindre än det årliga 
genomsnittet. (SMHI 2015d:17-22). Tillgången till vatten kommer 
dock att motverkas något av avdunstning i södra Sverige med ett 
varmare klimat. I de allra flesta delar av Sverige kommer tillgången 
till vatten att öka, mest i norra Sverige och längs med västkusten och 
minst i sydöstra Sverige. (SMHI 2015d: 31-32).

Havsnivåerna förväntas stiga, mest i de södra delarna av Sverige. 
Landhöjningarna i norr motverkar havsnivåhöjningarna och således 
blir påverkan inte lika stor där. I figuren här nedan visas hur Sveriges 
kustlinjer fram till 2100 med hänsyn till den lokala landhöjningen 
kommer att påverkas olika av beräknade havsnivåhöjningar.

Figur 6: Beräknad förändring 
av tillgång till vatten för 
referensperioden 1961 – 1990. 
Prognoser avser perioden 2069 
– 2098 (SMHI 2015d).

Konsekvenser och risker med havsnivå- 
höjning

Direkta konsekvenser

De huvudsakliga direkta konsekvenser som sker till följd av 
havsnivåhöjning är översvämningar, kusterosion och grundvatten-
höjning. Dessa konsekvenser uppstår på grund av olika orsaker, dels 
i symbios med varandra och dels med andra faktorer uppkomna av 
klimatförändringarna så som extrema väder, intensivare regn- 
perioder och stormar, vilket leder till högre extremer av havs- 
nivåerna.

Översvämningsområdena är många runt om i världen, de flackaste 
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områden närmast kusten och längs med andra vattendrag i direkt 
anslutning till havet kommer att påverkas mest av havsnivå- 
höjningar och ligger i fara redan idag. När medelhavsnivåerna stiger 
kommer riskerna att öka, landmassor kommer delvis att över- 
svämmas men öar kan helt översvämmas. Det finns en stor risk för att 
100-årsflödena och extremnivåerna kommer att återkomma i större 
frekvenser, därmed ökar även riskerna för dessa områden (IPCC 
2014:1669). Vid vattendragens mynning kommer havsnivå- 
höjningen att ha dämmande effekter, vilket gör att vattnet tar en  
annan väg. Flacka områden riskerar därmed att översvämmas istället 
för vattenflödesområden. Detta innebär stora skador för infra- 
struktur, teknisk försörjning, habitat, odlingsmarker et cetera.  
Översvämningar kommer med otroligt stora kostnader i form av 
skador och reparationskostnader. 

Kusterosionen sker i samband med havsnivåhöjningarna (IPCC 
2014:374), riskerna blir större ju mer havsnivåerna stiger. Kust- 
erosionen medför ras och skred eftersom marken luckras upp av 
vattnet som tränger in i jorden. Skåne är till exempel ett av de  
områden i Sverige som har störst problem med kusterosion och har 
pekats ut av Statens geotekniska institut (SGI 2007:86). Detta  
beror på att kustlinjerna till största del består ut av sand, vilket är 
mer poröst än andra material och utsätts därför hårdare. Stränderna 
utgör stora ekologiska och socioekonomiska värden. Skred och ras 
riskerar att ta med sig strandnära bebyggelse och har således stor 
inverkan på miljön och kan även medföra rejäla kostnader.

Grundvattenhöjning sker i samband med havsnivåhöjning (IPCC 
2014:374). Det innebär att grundvattennivåerna stiger till samma 
nivå som havsnivåerna i kustnära områden. Det finns således en 
ökad risk för att saltvatten tränger igenom och lägger sig i exempel-
vis sötvattenbrunnar och vattnet blir därmed inte drickbart. Detta 
har redan skett i Blekinges kustregioner (Länsstyrelsen i Skåne och 
Blekinge län 2008:13-14). Höjda grundvattennivåer skulle vidare 
påverka nybyggnation av bebyggelse och infrastruktur. Marken blir 
svagare och mer porös vilket försvårar arbetet och medför kostnader 
för byggprojekten. En annan allvarlig konsekvens för människors 
hälsa och miljö är möjligheten för markföroreningars frigöring och 
spridning genom grundvattnet (Malmö stad 2008:20).

Indirekta konsekvenser

Ekologiska 
Landområden längs med kusterna är habitat för en viss typ av 
flora och fauna som har anpassat sig efter rådande förhållanden. 
Deras habitat riskerar att slukas av havet ju mer det stiger eller ätas 
upp genom erosion. Olika typer av habitat och naturskyddsområden 
kommer att försvinna inom en snar framtid. Djur som lever i dessa 
habitat har inte alltid en reträttväg. De kan vara bilvägar, bebyggelse 
eller naturligt förkommande bergsväggar som gör att de blir 
inklämda och inte kan fly från de stigande vattenmassorna (IPCC 
2014:375).

Med havsnivåhöjningarna kommer saltvatten och tränger sig in över 
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landet. Detta kan göra att sötvattensjöar och dammar kommer att 
infiltreras av saltvattnet vilket kan påverka den marina miljön och 
tränga undan vissa arter. Likaså kommer våtmarker att förändras. De 
blir blötare och salthalten ökar samt PH-värden och dylikt förändras 
vilket i sin tur påverkar artbeståndet som anpassat sig till dessa  
miljöer (IPCC 2014: 375). 

Urbana områden innehåller även ekologiska system. Industri- 
områden finns normalt sätt nära kusterna och havet eftersom de  
historiskt sätt var energikällor men även närheten till hamn- 
verksamhet var viktig. Detta har medfört att marken industrierna 
står eller stått på har blivit förorenad. När havsnivåerna stiger 
finns det en risk att miljögifterna och föroreningarna frigör sig från 
marken och sprider sig ut i omgivande miljöer och kontaminerar 
dem (Statens offentliga utredningar 2007:340). I och med att en del 
av det ekologiska systemet försvinner och påverkas negativt kommer 
dess motståndskraft att minska (IPCC 2014:462). Men över- 
svämningar innebär även positiva konsekvenser så som att 
mineraler och näringsämnen spolas in över landet och innebär 
att marken sedan kan bli bördigare när vattnet sjunker undan 
(Dobroviová, Dobrovi & Dobrovi 2015:654).

Socioekonomiska 
Låglänta områden och små ögrupper kommer att påverkas hårdast 
av havsnivåhöjningarna, men främst de fattiga områdena med redan 
bristfällig infrastruktur och säkerhet. Kostnaderna för skador,  
anpassning och upprustning förmodas uppgå till flera procent av 
bruttonationalprodukt (IPCC 2014:67). I Sverige uppskattas  
kostnaderna för översvämning av bebyggelse i kustnära lägen uppgå 
till 20 miljarder kronor och för kusterosion upp till 90 miljarder  
kronor under detta sekel (Statens offentliga utredningar 
2007:16). Riskerna med havsnivåhöjning ökar i takt med den 
ökade populationen på jorden, den ekonomiska utvecklingen 
och urbaniseringen. I dessa utsatta områden är riskerna väldigt 
höga eftersom det som kan påverkas är oerhört värdefullt och 
allt fler bor i dessa områden. Beräkningar indikerar att cirka 39 
miljoner människor skulle påverkas av havsnivåhöjningar om 
50cm år 2005. Utifrån mänsklighetens utveckling beräknas år 
2070 148 miljoner människor påverkas, vilket skulle ha ofattbara 
konsekvenser och kostnader (IPCC 2014:381).

Det är tydligt att havsnivåhöjningarna kommer ha stora socio- 
ekonomiska konsekvenser, byggda miljöer kan komma att förstöras 
eller skadas, människors hälsa kommer att sättas på risk genom 
olika sjukdomar och föroreningar men även genom miljöförstöring 
som utgör en del av välbefinnande. Tekniska försörjningsmedel 
riskerar att översvämmas eller slitas sönder och kommer således 
påverka bland annat energiförsörjning samt vatten och avlopp. 
Olika kommunikationer och infrastrukturer riskerar att slås ut, 
till exempel motorvägar och järnvägar. Tillgången till mat kommer 
således även att minska, speciellt i tätorter som importerar det allra 
mesta in till staden via infrastrukturen, men odlingsområden riskerar 
även att ta skada och således minskar skördarna och tillgången till 
föda. Kulturella arv som lämnats till senare generationer riskerar 

O
m

rådesöveriskt



26

även att förstöras av havsnivåhöjningarnas framfart. Turistnäringar 
kommer att påverkas, korallrev och stränder förmodas exempelvis att 
förfalla och förstöras till följd av havsnivåhöjningar och andra klimat-
förändringar. De utgör en stor del av ett lands inkomster, om  
attraktionerna förfaller och försvinner kommer även turismen 
kring dem att göra det och lämnar ett stort hål i ekonomin. (IPCC 
2014:381–384).

Skadekostnaderna för vägar var mellan 1994 – 2006 65 miljoner 
kronor på grund av erosion och översvämningar. De förväntas öka 
med upp till 150 miljoner kronor (Statens offentliga utredningar 
2007:200).  De har även tagit fram beräkningar på skadekostnader 
på grund av översvämning av byggnader i kustnära områden och 
kusterosion som en konservens av havsnivåhöjning. Kostnaderna 
för dessa baseras på ett hög- och lågscenario mellan år 2011 – 2100. 
Kostnaderna för kusterosionen skulle uppgå för Sverige mellan 22 
– 88 miljarder kronor och översvämningar av byggnader i kustnära 
områden mellan 12 - 23 miljarder kronor. Dessa är två exempel av 
flera möjliga konsekvenser som havsnivåhöjningar kan medföra, allt 
går dock inte att beräkna enligt SOU (2007:502-503).

Strategier
Det är nödvändigt att planera för att samhällsviktiga funktioner inte 
skall ta skada eller åtminstone skydda dem från moder natur.  
Genom olika typer av anpassning kan vi idag se till att vårt 
samhälle har en hög motståndskraft, men hur vi tar oss an 
problematiken kring havsnivåhöjning kan se något olika ut. Det 
finns många sätt att ta sig an denna problematik. I denna studie 
klassificeras strategierna som offensiv, defensiv och retirera. IPCC har 
tagit upp dessa kategoriseringar i sin senaste rapport (2014:388), 
likaså Buildings Futures, som är Royal Institute of British Architects 
tankesmedja, tillsammans med The Institution of Civil Engineers i sin 
skrift Facing Up to Rising Sea Levels.

Offensiv

Den offensiva strategin handlar om att flytta ut kustlinjen i havet 
genom att bygga ut ny bebyggelsebar mark eller på andra sätt 
exploatera och göra havet beboeligt. För kuststäder kan detta vara ett 
sätt för att exploatera och utvecklas utan att ta i bruk värdefulla jord-
bruksmarker eller liknande (Building Futures 2009:10). 

Exempel på olika sätt att göra detta är att bygga på pålar eller 
flottar som tillåter havsnivåerna att fluktuera och håller bostäderna 
säkra. Det har man till exempel prövat i Holland. Ett annat alternativ 
skulle kunna vara att anlägga bryggor för båtar där människor kan 
bo, Köpenhamns kanaler är ett exempel på detta. Holland är känt för 
sina innovativa lösningar eftersom de under hela sin existens hotats 
av havsnivåerna då landet ligger lägre än havsytan. Amfibiska hus är 
ett exempel på byggnader som kan höja sig i takt med havet. De är 
byggda i ihåliga betongfundament där själva huset står på en flytande 
grund i detta fundament. När vatten fyller på i ihåligheten flyter huset 
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Figur 7: Illustration av exempel 
på metod av strategin offensiv.
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upp längs med järnrör som håller det på plats och kan stiga över fem 
meter (Building Futures 2009:8).

Genom att använda sig av denna typ av strategi kan skapa en ny 
dynamik och ger möjlighet till exploatering och nybyggnation i 
havsnära lägen som är mycket eftertraktade. Givetvis måste andra 
åtgärder också implementeras då detta inte raderar över- 
svämningsrisken för befintlig bebyggelse.

Defensiv

Den defensiva strategin handlar om att skydda sig mot de stigande 
havsnivåerna i form av fysiska barriärer längst med kusterna. Dessa 
skydd kan variera i storlek och kostnad. Ett mycket kostnadseffektivt 
alternativ är jordvallar. De är lämpligast i natur- och parkområden 
eftersom de utifrån gestaltnings- och utrymmesskäl inte är lämpligt 
i urbana miljöer. På dessa vallar kan till exempel gång och cykelvägar 
anläggas som en del av skyddet och ger därmed möjlighet att fort-
farande kunna knyta an till kusten (Malmö stad 2008:13).  

I flera svenska städer har ett minimikrav för lägsta nivå för ny- 
byggnation i kust- och havsnära områden tagits i bruk. På detta vis 
skapar de en barriär och en säkerhet för framtiden. Om det blir  
översvämningar kan temporära hinder läggas ut. Dessa kan även vara 
planerade för genom olika typer av fästen i markbeläggningen som 
gör det möjligt att fästa till exempel platsmoduler som kan fyllas med 
sand eller vatten. Fördelen med dessa är att de inte påverkar miljön 
men de kräver än väldigt hög beredskap (Malmö stad 2008:5,14). I 
Holland har man skapat enorma pjäser som fungerar som barriärer 
för att skydda landmassorna från havsnivåhöjningar, möjligheterna 
är många.

Retirera

Att retirera handlar om att backa från landmassor som redan är 
i bruk. I denna strategi flyttas samhällen bort från områden som 
kan utsättas för katastrofala översvämningar därmed överger 
man inte samhället utan flyttar det. Denna strategi bör förslagsvis 
ske i form av en lång och planerad process vilket gör den olik från 
övergivning. Genom att bryta tidigare barriärer och låta tidigare 
skyddade områden översvämmas kan nya barriärer sedan anläggas 
på strategiska punkter som skapar ett längre skydd i framtiden. Detta 
är ett mycket kostsamt sätt att ta sig an problematiken, investeringar 
som gjorts kommer att gå förlorade och nya måste göras för att 
lokalisera och placera samhällen på nya platser. Pengar kommer dock 
att sparas genom att inte lägga dessa på specifika översvämnings- 
skydd (Building Futures 2009:10).
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Figur 8: Illustration av exempel 
på metod av strategin defensiv.

Figur 9: Illustration av exempel 
på metod av strategin retirera.
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KAPITEL4
I detta kapitel presenteras Malmö stads, Norrköping 
kommuns och Karlskrona kommuns översiktliga 
planering för att skapa en förståelse och beskriva 
kommunernas kunskap om havsnivåhöjning, 
strategier, mål och kommunernas utmaningar med 
stigande havsnivåer. Varje kommun kommer att 
vara skilt bearbetade och är således behandlade i 
separata avsnitt. Tillvägagångssättet för bearbetning 
och framtagande av data finns beskrivet i kapitel ett 
under metod för dataanalys. I detta kapitel presenteras 
den data som producerats.

Fallstudie
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Malmö
Följande dokument har sorterats ut i datainsamlingen som behandlar 
Malmö stad och utgör materialet för fallstudien av kommunen: 
Klimatet, havsnivån och planeringen (Malmö stad 2008), Miljö- 
program för Malmö stad 2009 – 2020 (Malmö stad 2009), 
Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 
(Malmö stad 2015a), Översiktsplan för Nyhamnen - fördjupning av 
översiktsplan för Malmö (Malmö stad 2015b), Plan för Malmös  
vatten – tematiskt tillägg till översiktsplan (Malmö stad 2016a) 
och slutligen Översiktsplan för Malmö – planstrategi (Malmö stad 
2016b).

Kunskap om havsnivåhöjning

Malmö stads källa för informationshanteringen kring havsnivå- 
höjningar är IPCC:s senaste rapport från 2014 och den föregående 
rapporten från 2007. Kommunen har en insikt i kunskaps- 
underlaget och följer utvecklingarna och nya utredningar inom 
ämnet för att vara uppdaterade. Malmö kommun hänvisar i sin 
översiktsplan (2016b:51) till IPCC 2007 och skriver att medel-
havsnivåerna i Sveriges kan stiga mellan 22 – 66 cm till år 2100. 
Kommunen beskriver även extremnivåerna, som i värsta fall kan 
stiga upp till 3 m till år 2100. Konsekvenserna skulle bli för- 
ödande (Malmö stad 2016b:51). I dialog-pm:et hänvisar de till  
samma rapport och förtydligar att IPCC:s rapport från 2007  
rapporterar en förväntad havsnivåhöjning mellan 18 – 59 cm, vilket i 
sin tur skulle resultera i en förväntad havsnivåhöjning mellan 22 – 66 
cm i Sverige till år 2100 (Malmö stad 2016a:40). Även här refererar 
kommunen till de extrema nivåerna som kan komma att stiga med 
tre meter och medföra massiva konsekvenser. Båda dessa dokument 
som Malmö stad har producerat har utgått från ett worst-case  
scenario baserat på IPCC:s rapport från 2007. De är medvetna om att 
mer kunskap och observationer behövs inom detta område för att 
prognoserna skall bli säkrare (Malmö stad 2008:4).

Kommunen utgår från IPCC:s senaste rapport gällande globala  
projektioner och menar att medelhavsnivåerna kan stiga med om-
kring en meter fram till 2100, vilket innebär att extrema havsnivåer 
kan stiga upp över tre meter som i sin tur innebär att stora värden i 
Malmö ligger i riskzonen. I ett regionalt perspektiv beskriver de att 
havsvattenståndets föränderlighet har olika meteorologiska på- 
verkansaspekter varav de viktigaste är lufttryck, vind och tidvatten. 
De beskriver även att havsvattennivåerna påverkas av exempelvis en 
storms varaktighet, vindhastighet och riktning, ett lågtrycks styrka 
samt havets djupförhållanden om man ser till kortsiktiga påverkans-
faktorer. När flera faktorer verkar i symbios kan extremt låga och 
höga vattenstånd uppkomma. Förenklat menar de att lågtryck och 
pålandsvind ger höga havsnivåer medan högtryck och frånlandsvind 
medför lägre havsvattenstånd. Öresundsregionen påverkas hårt och 
står inför en komplex situation beroende av topografin då lokala 
skiljaktigheter finns i regionen. Ofta är vattenstånden högre i de 
norra delarna än de södra, men även lokalt kan variationen vara stor 
(Malmö stad 2016a:40).
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Utmaning med havsnivåhöjning och ökad motståndskraft

Enligt dem själva måste kommunen göras sig redo att möta de 
stigande havsnivåerna (Malmö stad 2008:2-3). ”Malmö behöver en 
långsiktig strategi för att klara konsekvenserna av stigande havs- 
nivåer. Ny bebyggelse bör endast planeras där marknivån är åt- 
minstone tre meter över havet. Mot havet bör det skapas en skydds-
barriär som klarar extrema väderhändelser med högvatten och vågor. 
Med dessa planeringsåtgärder i kombination med strategiska insatser 
på andra områden kan en hållbar och säker utveckling för Malmö 
åstadkommas” (Malmö stad 2008:2).

Förändrade klimatförhållanden medför konsekvenser av olika slag 
för Malmö, exempelvis stigande havsnivåer. De höjda nivåerna har 
stor påverkan på Malmös miljöer och måste tas i beaktan i framtida 
planering. Malmö kommun menar att de bör fokusera på åtgärder 
som mildrar eller hindrar konsekvenser och effekter av klimat- 
förändringarna, men bör också ta tillvara på de möjligheter som 
de medför. Med förebyggande åtgärder kan framtida kostnader för 
skador minskas avsevärt. Detta är en stor utmaning med Malmös 43 
kilometer långa kustlinje som kommer att påverkas av havsnivå- 
höjningarna (Malmö stad 2016b:51)

Kommunens bedömningar av behov och utmaningar utgår från ett 
worst-case scenario om havsnivåer över 3 m som tidigare nämnts, 
vilket enligt dem kan ge allvarliga konsekvenser för Malmö. I 
synnerhet kring hamnbassänger och kanaler som har direkt  
anslutning till havet. Ett annat behov och utmaning är att mer ut- 
redningar måste göras för hur översvämningsskydd kan ut- 
formas för specifika områden, på kort och lång sikt med hänsyn till 
platsernas förutsättningar men också baserat på riskbedömningar för 
olika scenarier och kostnader. För att planera ett samman- 
hängande effektivt kustskydd behövs många olika utrednings- 
områden undersökas och mer kunskap införskaffas. Det är en process 
som kommer att ta lång tid menar kommunen.  Kostnads- och  
nyttoanalyser samt konsekvensbeskrivningar där de olika 
åtgärdernas påverkan på samhället beskrivs måste uppföras innan 
genomförandet av kustskyddet kan fastläggas. En idédiskussion kring 
olika åtgärder kan vara ett positivt inslag. Nytt värdeskapande är även 
av vikt i denna diskussion (Malmö stad 2016a:40). För att allt detta 
skall vara möjligt att produceras krävs ett oerhört stort arbete som 
skall organiseras och kräver mycket tid.

Skyddsåtgärderna behöver samordnas med grannkommuner och 
staten. Det finns en viss oklarhet kring ansvarsförhållandena för 
genomförandet och finansieringen av skyddsåtgärderna. Kommunen 
har enligt lagen inget ansvar att anlägga skydd och säkerhets- 
åtgärder för befintlig bebyggelse, utan ansvaret ligger till stor del på 
den enskilde fastighetsägaren menar Malmö kommun. För att skydda 
allmänna värden och samhällsviktiga funktioner krävs det att större 
åtgärder fastställs, vilket fodrar initiativ av kommunen eller staten. 
Kostnads- och ansvarsfördelningen måste tydliggöras och lag- 
stiftningen ses över för att arbetet skall bli effektivt. Malmö stad 
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menar även att beslut om åtgärder förmodligen kommer att behöva 
fattas på nationellt politisk nivå. En annan stor utmaning ligger i de 
otroligt höga kostnaderna för att skydda kommunens landområde 
mot havsnivåhöjningarna, å andra sidan blir kostnaderna för av-
saknad av skyddet i framtiden sannolikt högre menar kommunen 
(Malmö stad 2016a:40). Oavsett hur kustskyddet utformas för att 
skydda samhället kommer konflikter att uppstå med andra intressen, 
därmed bör en rimlig nivå fastställas i förhållande till risk för  
människors hälsa och säkerhet samt bebyggelsens funktioner och 
ekonomiska värde (Malmö stad 2016a:41).

Kunskap om konsekvenser av havsnivåhöjning

Under tremetersnivån nivå ligger delar av Malmös innerstad, 
hamnen och delar av de viktigaste utbyggnadsområdena (Malmö 
stad 2016b:51). Stora delar av Västra Hamnen, Universitetsholmen, 
Nyhamnen, Gamla Staden, Rörsjöstaden och Ribersborg riskerar att 
svämmas över. Det är således många olika samhällsviktiga funktioner 
som kommer att påverkas och riskerar att slås ut, så som infra- 
struktur, trafikanläggningar och energiförsörjning, vilket resulterar i 
stora störningar av samhället och således även risker för människors 
hälsa och säkerhet (Malmö stad 2016a:40).  Naturvärden längs med 
kusten kommer även att påverkas, likaså kulturhistoriska värden i 
Malmös historiska centrum kan potentiellt påverkas av havsnivå- 
höjningarna. Grundvattennivåerna kommer även att påverkas av 
de höjda havsnivåerna och det finns risk för saltvatteninträngning 
i brunnar och mark (Malmö stad 2016b:51). Det är ofantligt 
stora värden som riskerar att skadas vid en översvämning. 
Konsekvenserna är olika beroende på platsens specifika karaktär 
(Malmö stad 2016b:51, Malmö stad 2008:5).

Kommunen menar att havsnivåhöjningarna kommer att påverka  
deras översiktsplanering. Arbetet kan förstöras och försvåras då 
havsnivåerna försvårar målet att skapa en tät och hållbar stad 
(Malmö stad 2008:2-3). 

Andra konsekvenser de tar upp är erosion, skred, ras och grund- 
vattennivåhöjning. Kommunen bedömer risken som liten för erosion, 
ras och skred. De beskriver att stränder och kajkanter kan utsättas 
för detta men största delen av Malmö kommer inte att påverkas. 
Grundvattenhöjningen som en annan komplikation kan leda till 
problem för byggnader och andra torrlagda platser. Grundvattnet kan 
orsaka fuktskador i byggnader och översvämma byggarbetsplatser 
eller liknande (Malmö stad 2008: 20).

Kommunen har gjort en analys av vilka konsekvenser havsnivå- 
höjningarna skulle medför. Analysen är uppdelad i två delar, en 
fysisk och en ekonomisk. Den fysiska beskriver hur mycket mark 
som skulle gå förlorad och den ekonomisk visar beräkningar för hur 
mycket översvämningar skulle kosta om kommunen utsätts för en 
översvämning. De utgår från fyra olika scenarier med RH70 som  
referenspunkt, det vill säga nollpunkten för havsnivån år 1970 
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(Malmö stad 2008:6,9). De fyra scenarier som de använder sig utav 
är:

• 0 – 1 m
• 0 – 2 m
• 0 – 2,5 m
• 0 – 3 m 

Beräkningarna som de tagit fram baserar sig på hur Malmö kommun 
såg ut år 2008 (Malmö stad 2008:13), vilket betyder att skadorna 
skulle vara ännu större idag eftersom kommunen ständigt växer. 
I figur 7 nedanför visas översvämningsområden och i figur 8 är 
beräkningarna sammanställda av kommunen.

Figur 10: Kartmaterial som 
visar de olika översvämnings-
scenarierna över Malmö  
kommun (Malmö stad 2008:8-
9).

Figur 11: Figur som redo- 
visar konsekvenser av 
översvämning utifrån olika 
scenarier i Malmö kommun. I 
översta tabellen redovisas hur 
mycket mark och samhälls- 
viktiga funktioner som riskerar 
att översvämmas och i den  
nedre uppskattade 
kostnader för dessa ytor 
baserat på vad som finns där 
och marken i sig. Talen är 
avrundade till tiotal. Observera 
att taxeringsvärde saknas för 
skolor, sjukhus och liknande  
offentligägda fastigheter 
(Malmö stad 2008:13).
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Mål för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

Två övergripande mål för Malmös tematiska tillägg är att skapa  
bättre förutsättningar för att möta extrema väderhändelser idag 
och i framtiden samt att förbättra kunskapsunderlaget kring 
konsekvenser av höga havsvattenstånd och behovet av åtgärder 
(Malmö stad 2016a:4,7). I enlighet med Malmös miljöprogram är ett 
mål för kommunen att anpassa sig till klimatförändringarna, vilket 
havsnivåhöjningarna utgör en del utav (Malmö stad 2009:7). Malmö 
kommuns förmåga att hantera riskerna som kommer med höga 
havsnivåer idag och i framtiden skall förstärkas, dels genom skydd 
mot höga havsnivåer men också genom inventeringar och analyser 
som skall utgöra grunden för försatt arbete (Malmö stad 2015:20). 
Målet att implementera och bygga kustskydd innebär ”att möjliggöra 
en fortsatt möjlighet att bygga i havsnära lägen genom olika typer av 
skydd mot havsnivåhöjning” (Malmö stad 2016a:41).

Strategier för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

Planeringen av samhället skall ske med hänsyn till klimataspekter 
enligt kommunen, således inkluderas havsnivåhöjningarna (Malmö 
stad 2016b:51). För att göra detta bör kommunen inleda ett  
genomgående utredningsarbete. Detta för att säkerställa ett lång-
siktigt och effektivt skydd mot havsnivåhöjningar. Detta skall ske i 
samverkan med grannkommuner, Länsstyrelsen och andra berörda 
aktörer. Det finns väldigt många komplexa frågor som behöver  
behandlas i dessa utredningar, till exempel koordinering med VA- 
systemet, påverkan av havsströmmar, gestaltningsfrågor och så 
vidare. Multifunktionella lösningar eftersträvas, exempelvis en 
skyddsvall som fungerar både som gång- och cykelbana samt som 
havsnivåhöjningsskydd, en skyddsrevel ute till havs som kan  
användas till bad och rekreation eller öar för ny attraktiv stads- 
bebyggelse och inte bara som ett kustskydd. Skyddsåtgärder skall 
även integreras på olika sätt i gestaltningen av områden samt i  
bebyggelsen (Malmö stad 2016b:51, Malmö stad 2015b:13). Ett 
förslag bör tas fram som behandlar hur samordning mellan  
berörda aktörer skall gå tillväga så att det finns en samordnat skydd 
för kommunen och regionen. Kontinuerliga uppföljningar och ut-
värdering bör ske av utförda insatsers ändamålsenlighet och  
kostnadseffektivitet samt fungera som kunskapsunderlag för vidare 
arbete. En kunskapsöversikts skall sammanställas enligt kommunen, 
men inte enbart över Malmö stad utan över kranskommuner också. 
Arbetet skall vara förenligt med de riktlinjer som Länsstyrelsen tagit 
fram för klimatanpassningsarbetet. Detta innebär att en analys och 
karteringen av effekten av höga havsvattenstånd och extrema neder-
bördsmängder samt att initiera en handlingsplan för att klimat- 
anpassa Malmö stad med avseende på extrema väderhändelser och 
höga vattenstånd skall genomföras (Malmö stad 2015a:2). Ansvarig 
för ledning och samordning är stadsbyggnadsnämnden och ansvariga 
för genomförandet av detta projekt är fritidsnämnden, kommun-
styrelsen, miljönämnden, servicenämnden, sociala resursnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, stadsområdesnämnderna, styrelsen för 
Malmö kommunala bostadsbolag, styrelsen för räddningstjänsten 
syd, styrelsen för VA SYD och tekniska nämnden (Malmö stad 
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2015a:20). Till en sådan övergripande strategisk plan behövs en 
specifik handlingsplan för Malmö stad tas fram som visar hur kom-
munen långsiktigt skall arbeta. Denna bör beskriva behov, intresse 
och mål samt vilken ordning prioriteringar av olika områden och 
anläggningar skall ske i. Denna handlingsplan skall revideras efter 
hand när ny kunskap upptäcks (Malmö stad 2008:17-18). Kommunen 
föreslår att samla in mer klimatdata för säkrare bedömning,  
analysering av översvämningsriskerna, kartläggning av samhälls-
viktiga funktioner för att analysera sårbarhet och skapa skydd samt 
regional samverkan för att skapa funktionellt kustskydd (Malmö stad 
2008:17-18). 

På lång sikt måste skydd anläggas mot översvämningar för att  
minska riskerna, men innan det kan ske måste vidare utredning äga 
rum av vilka skydd som skall användas samt vilken höjd de kräver  
utifrån havsnivåprojektioner. Att upprätta ett kustskydd är 
tidskrävande och görs därmed successivt. Ett kustskydd kan bestå av 
olika delar som samverkar, exempelvis utfyllnader så som öar, vallar, 
murar eller rörliga anordningar som stängs om en översvämning  
hotar Malmö. En av de viktigaste uppgifterna i samband med ut-
formning av ett kustskydd blir koordinering med VA-systemet 
så att nederbörd kan tas om hand innanför barriärerna (Malmö 
stad 2016b:51). Genom att studera områden runt om i Malmö för 
lämpliga metoder att skydda och anpassa sig till havsnivåhöjningarna 
kan skyddet bli effektivare (Malmö stad 2008:5). Skyddet delas upp i 
två delar - på land och utanför kusten. På land bör vallar, murar,  
temporära skydd och översvämningståliga byggnader uppföras. Utan-
för kusten bör sandrevlar, invallningar, hamnbarriärer och  
regionala barriärer (avstängning av Öresund vid oväder och 
översvämningsrisker) uppföras (Malmö stad 2008:13-15). Det finns 
dock en viss oklarhet kring finansiering av skydden, kommunen 
menar att lagen kommer att behöva förtydligas och att det är den  
enskilda fastighetsägaren som gynnas av skydden kommer att  
behöva finansiera dem (Malmö stad 2008:22). Kommunen skriver att 
havsnära bebyggelse kan fortsätta att anläggas med hjälp av olika  
typer av skydd mot stigande havsnivåer, riskerna blir således 
hanterbara med hjälp av klimatanpassningsmetoderna (Malmö stad 
2008:12). Som en del av detta skydd är en ny lägsta nivå för ny-
byggnation. Enligt kommunen skall den vara +3,0m över havsnivåns 
nollpunkt, såvida inte andra lämpliga åtgärder används till skydd mot 
grundvattennivå och översvämningar (Malmö stad 2008:4, Malmö 
stad 2016a:41, Malmö stad 2016b:51). Undantag kan göras vid fall 
där nivån (+3,0m) inte är rimlig i förhållande till nybebyggelses  
funktioner eller värde, omgivande befintlig bebyggelse och mark-
nivåer, tillgänglighetsaspekter eller gällande detaljplaner. Grund- 
läggningsnivån skall dock så långt som möjligt eftersträva +3,0m.

Kommunen vill att de detaljplanerade områden som är lågt belägna 
skall omprövas för att utvärdera dem och se om de behöver upphävas 
eller komplimenteras med nya planer som inkluderar skydd mot  
stigande havsnivåer (Malmö stad 2008:6). Nya planer skall 
formuleras med en säkerhetsmarginal om 50cm i höjdled från vattnet. 
Detta baseras på att vågor tillkommer utöver havsnivåernas höjd vid 
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stilla läge som alla siffror utgår från (Malmö stad 2008:6). 
En preliminär långsiktig plan, som skall ge förslag till samman- 
hängande åtgärder för skydd mot havsnivåhöjning och skall  
bygga på analyser av platsspecifika förhållanden, har tagits fram av 
kommunen. Åtgärderna bör eftersträva minsta möjliga påverkan 
på natur- och kulturmiljö menar kommun (Malmö stad 2016a:41). 
Skydden utgör en kombination av vallar, murar, dagvattenhantering 
och samverkan mellan kommunerna. Kostnaderna kommer dock att 
bli stora och behöver utredas (Malmö stad 2008:16-17).

Figur 12: Skiss över nytt 
kustskydd för Malmö kommun 
(Malmö stad 2008:17).

Norrköping
Följande dokument har sorterats ut i datainsamlingen som behandlar 
Norrköpings kommun och utgör materialet för fallstudien av  
kommunen: Översiktsplan för staden (Norrköpings kommun 
2002), Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping 
(Norrköpings kommun 2010), Miljösituationen i Norrköping 
(Norrköpings kommun 2011) samt Miljö- och riskfaktorer – tillägg 
till översiktsplanen för Norrköpings kommun (Norrköpings kommun 
2012).

Kunskap om havsnivåhöjning

Kommunen hänvisar till IPCC 2007 som menar att klimat- 
förändringar bland annat kan leda till stigande havsnivåer och 
ökade översvämningsrisker vid kusterna (Norrköpings kommun 
2012:14,33). Stigande havsnivåer kommer bli mer förekommande 
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och så även extremväder och extrema havsnivåerna (Norrköpings 
kommun 2012:10). Klimatförändringar och temperaturökningar är 
orsaken till stigande havsnivåer eftersom att glaciärer smälter och 
havet expanderar. Havsnivåhöjning är dubbelt så snabb idag jämfört 
med perioden 1961 - 2003. Mellan 2071 - 2100 förväntas havs- 
nivåerna att stiga mellan 18 – 59cm enligt Norrköpings TÖP. De 
hänvisar vidare till SMHI som tror att detta scenario är underskattat 
(Norrköpings kommun 2012:39). Rapport från SMHI förutspår en 
stigning med 79cm – 201cm för den globala havsnivån under samma 
period. Kommunen utgår från att havsnivåhöjning kommer att  
ligga omkring + 100cm vid sekelskiftet. De menar dock att det inte är 
helt orimligt med + 200cm år 2100 i TÖP:en (Norrköpings kommun 
2012:42). Året innan deras TÖP godkänts utgick de från ett dokument 
som analyserat miljösituationen i Norrköping där de räknade med 
en havsstigning om + 65cm fram till 2100 (Norrköpings kommun 
2011:15).

Havsnivåerna kommer dock inte att sluta efter 2100 menar 
kommunen. Osäkerheten är stor och beror mycket av Grönlandsisens 
och Antarktis avsmältning (Norrköpings kommun 2012:39, 52). De  
refererar till Holländska deltakommisionen som har förutspått nivåer 
mellan + 200cm – 400cm efter år 2100. Havsnivåerna kommer att 
fortsätta stiga och byggnader lever längre än 100 år (Norrköpings 
kommun 2012:42. Detta kommer att bilda problem då havsnivåerna 
översvämmar byggnader, speciellt om detta inte behandlas i  
planeringen. I den fortsatta planeringen behöver hänsyn tas till 
förväntade effekter av global uppvärmning som kan leda till höjda 
vattenstånd. SMHI har på uppdrag av kommunerna tagit fram en  
översvämningskartering för delar av Stångån, Motala ström, Glan, 
Roxen och Bråviken som skall fungera som planeringsunderlag  
(Norrköping & Linköpings kommun 2010:67).  Enligt klimat- och 
sårbarhetsutredningen fastslås att stigande havsnivåer, erosion, höjda 
grundvattennivåer blir omfattande. Det är således viktigt att involvera 
förbyggande åtgärder i planeringen. Ett enkelt sätt är att göra ut- 
redningar av exploateringsområden vid nybyggnation och infra- 
struktur är just att undersöka översvämningsriskerna (Norrköpings 
kommun 2012:34).

Översvämningar kan även medföra risk för ras och skred i slänter 
och lerhaltiga jordar i vattendragens närhet. Inom områden där ras- 
eller skredrisk kan föreligga bör exploatering föregås av särskild 
stabilitetsutredning (Norrköping & Linköpings kommun 2010:67). 
Vid översvämning till följd av stigande havsnivåer kan grundvatten-
nivåerna stiga, vilket medför skador på underjordiska ledningar och 
byggnader. Grundvattennivåernas höjning kan leda till urlakning av 
giftiga ämnen som finns i marken i förorenade områden som i sin tur 
kan påverka vattentäkter och liknande negativt. Ökad havsnivå  
innebär mer stranderosion på lång sikt, således kommer nya  
områden att påverkas som inte upplevt det innan (Norrköpings  
kommun 2012:50).

Utmaningar med havsnivåhöjning och ökad motståndskraft

Både risken för översvämningar och den höjda grundvattennivån 
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kommer att ställa andra och hårdare krav på den fysiska planeringen 
men också på praktisk beredskap och skyddsåtgärder. I diskussionen 
kring förorenade markområden måste också risker kopplade till 
högre havsnivå och grundvattenyta beaktas. Förändringar i vatten-
ståndet inom ett förorenat område kan också innebära förändringar i 
riskbilden. Eftersom fysisk planering och investeringar i infra- 
struktur har mycket lång livslängd är det väsentligt att 
kommunens enheter kan enas om en gemensam riskbedömning och 
ambitionsnivå för nödvändiga skyddsåtgärder (Norrköpings  
kommun 2011:57,60).

Konsekvenser av framtida klimatförändringar för kommunernas 
huvudreningsverk behöver studeras och bevakas samt vid behov 
åtgärdas. Norrköpings huvudreningsverk ligger av naturliga orsaker 
i låglänt terräng, vilket på sikt kan visa sig vara sårbart om klimat-
förändringar skulle leda till höjda medelvattennivåer och ökade 
översvämningsrisker (Norrköping & Linköpings kommun 2010:63).

Några av de viktigaste frågorna att ta ställning till enligt kommunen 
är: 

• Slottshagens avloppsreningsverk och spillvattennätet, placering 
och funktion.

• Befintliga verksamheter och utvecklingsmöjligheter i områden 
som Slottshagen, Butängen, Saltängen och Sylten/Kråkvilan. 

• Förorenade marker i lågt liggande delar av staden.
• Viktig infrastruktur i lågt liggande lägen (Norrköpings kommun 

2011:57).

Kunskap om konsekvenser av havsnivåhöjning

Norrköping kommer som kuststad att drabbas av översvämningar 
(Norrköpings kommun 2011:17). Havsnivåhöjningarna oavsett 
scenario kommer med omfattande framtida skador och kostnader på 
bebyggelse och infrastruktur (Norrköpings kommun 2012:80). 

SMHI på begäran av kommunen, har tagit fram beräkning av havs- 
vattenståndet i Bråviken, Slätbaken och längs Östersjökusten 
för att klargöra vilka konsekvenser som kan uppstå vid 
havsnivåhöjningar. Hästskodammen fungerar som ett skydd mot 
översvämning i de övre delarna medans havsnivåstigningar på- 
verkar de nedra områdena. Beräkningarna vid en havsnivåhöjning 
på + 238cm innebär att 1351 byggnader kommer att påverkas, varav 
404 är bostäder (Norrköpings kommun 2012:40,42, Norrköpings 
kommun 2011:57,61).

Mål för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

Kommunen har inte några uttalade mål gällande riskhantering med 
havsnivåhöjning men menar att de följer de övergripande miljömålen 
med alla förslag och åtgärder i det tematiska tillägget (Norrköpings 
kommun 2012:79-80).
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Strategier för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

I deras översiktsplan från 2002 är en av huvudstrategierna att kartera 
områden som riskerar översvämning (Norrköpings kommun 2002:4). 
Norrköpings kommun har arbetat med miljö- och riskfaktorer (TÖP) 
som bland annat kommer att ta ställning till översvämningsrisker och 
utreda förebyggande åtgärder (Norrköping & Linköpings kommun 
2010:67). 

Vid fysisk planering och bygglovgivning i områden där risk för över- 
svämning föreligger skall fördjupad översvämningskartering göras 
(Norrköpings kommun 2002:75).

Försiktighetsprincip som innebär att man skall använda marginaler 
vid nybyggnation förespråkas. Vid val av lokalisering av nybyggnation 
bör strategiska lägen väljas ut för att minska risker med över- 
svämning (Norrköpings kommun 2012:34,42).

Kommunen har tagit fram riktlinjer för byggnation och exploatering. 
Dessa är:

• Ingen bebyggelse (undantaget garage, uthus och liknande) bör 
tillåtas inom områden som hotas av 100-årsflöde. 

• Endast byggnader av lägre värde, enstaka småhus, mindre  
industrier med liten miljöpåverkan samt vägar med förbifarts- 
möjligheter bör tillåtas inom områden som hotas av högsta  
dimensionerade flöde (10 000-årsflöde). 

• Endast i områden som inte hotas av översvämningar tillåts  
sammanhållen bostadsbebyggelse, skolor, riksvägar, industri- 
områden och andra samhällsfunktioner av betydande vikt. 

• Vid avsteg från dessa skall riskanalys och förbyggande åtgärder 
vidtas (Norrköpings kommun 2012:43).

Skyddsavstånd och utformning - exempel som kan medföra att god-
kännande att bygga i områden som riskerar översvämning:

• Höjd marknivå, skyddsvall, alternativt höjd kajkant, 
skyddsavstånd, ny bebyggelse utformas så den tål vatten, förbud 
mot källare och inredd bottenvåning alternativt enbart parkering i 

Figur 14: Illustrativ 
informativ bild över rikt- 
linjer vid nybyggnation och 
exploatering (Norrköpings 
kommun 2012:43)
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bottenvåning, lägsta grundläggningsnivå och öppna dagvatten- 
system och porös markbeläggning (Norrköpings kommun 
2012:43). 

• Undvik hårdgjorda ytor och använd parker och grönytor istället 
(Norrköpings kommun 2012:44).

I Norrköpings TÖP finns ett förslag till inriktning som fokuserar på 
områden uppströms och nedströms om Hästskodammen samt icke-
karterade sjöar och vattendrag, befintlig bebyggelse och strategisk 
stadsutveckling för att hantera översvämningsriskerna. Hästsko-
dammen fungerar som en barriär mot stigande havsnivåer, därmed 
behövs inte samma typ av skydd och åtgärder uppströms dammen 
som nedströms.
 
Uppströms Hästskodammen:

• Inom nivån för 100-årsflöde tillåts ingen ny bebyggelse eller 
infrastruktur. Endast enstaka garage och uthus tillåts om annan 
lokalisering är utesluten.

• Inom nivån för 1000-årsflöde tillåts nya garage och uthus samt 
enstaka fritidshus av lägre värde.

• Inom nivån för beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde) tillåts 
enstaka nya småhus för permanentboende, mindre industrier 
med liten miljöpåverkan och vägar med förbifartsmöjligheter.

Nedströms Hästskodammen:

• Inom nivån för 100-årsflöde och eller 100-års havsvattennivå i 
framtidens klimat och vid förekommande fall inom 1000-årsflöde 
och beräknat högsta flöde i framtidens klimat tillåts ingen ny be-
byggelse eller infrastruktur utöver enstaka nya garage och uthus.

• Vid nybyggnation av bostäder, lokaler för offentlig och 
kommersiell service, andra verksamhetslokaler till exempel för 
industriändamål samt vägar som saknar en förbifartsmöjlighet 
gäller en lägsta grundläggningsnivå på +2,5 meter (i höjdsystemet 
RH2000).

Inte karterade sjöar och vattendrag:

• För sjöar och vattendrag som inte omfattas av en över- 
svämningskartering gäller att inom ett avstånd på minst 100  
meter, beroende på topografin, från strandlinjen bör ny be- 
byggelse inte tillåtas. Om bebyggelse eller infrastruktur ska upp- 
föras inom denna zon ska översvämningsrisken undersökas.

Befintlig bebyggelse:

• I områden med befintlig bebyggelse som ligger inom riskområde 
för översvämningar ska vid detaljplanearbete i berört område 
eller i dess närområde möjligheten att få bidrag för uppförande av 
förebyggande skyddsåtgärder mot naturolyckor undersökas och 
användas.

Strategisk stadsutveckling

• Inom riskområden för översvämningar som är strategiskt  
viktiga för utveckling av Norrköpings tätort och som är utpekade 
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i översiktsplanen för staden ska översvämningsriskerna noggrant 
analyseras i en riskanalys och förebyggande åtgärder vidtas  
(Norrköpings kommun 2012:46).

Karlskrona
Följande dokument har sorterats ut i datainsamlingen som behandlar 
Karlskrona kommun och utgör materialet för fallstudien av  
kommunen: Översiktsplan 2030 (Karlskrona kommun 2010), För- 
djupning av översiktsplanen för skärgården (Karlskrona kommun 
2014).

Kunskap om havsnivåhöjning

Havsnivåerna i Sveriges södra delar beräknas stiga mellan 176 - 
278cm fram till år 2100 menar kommunen. Konsekvenserna för 
befintlig bebyggelse och infrastruktur förväntas bli stor på flera 
områden (Karlskrona kommun 2014:100). Karlskrona hänvisar till 
Klimat- och sårbarhetsutredningen som bedömer att 100-årsflöden 
kommer att inträffa vart 20:e år i framtiden (år 2100). Flödena för- 
väntas även att öka med cirka 30 procent i mängd och omfattning 
jämfört med idag. Effekten av detta är att vattennivåerna för- 
väntas stiga mellan 15 – 20 procent till år 2100 (Karlskrona kommun 
2010:155). Kommun har även gjort en vattenutredning i samband 
med översiksplanearbetet, således en egen utvärdering av havs- 
nivåerna. I den har beräkningar gjort för där de förutspår en stigning 
med cirka 80 cm till år 2100 (Karlskrona kommun 2010:20).

Kommunen har i samarbete med Räddningsverket tagit fram en  
översvämningskartering längs med Lyckebyån (viktig dricksvatten- 
täkt) för sträckan mellan Yggerydssjön och mynningen till Östers-
jön som fastställdes år 2006. Karteringen indikerar eventuella öv-
ersvämningsproblem och riskzoner i samhällen och områden kring 
ån samt känsliga lägen där exempelvis ny infrastruktur kan anläggas 
i framtiden som bör beaktas. Karteringen är avsedd för bland annat 
översiktligt underlag vid kommunal planering. I denna kartering 
framgick några områden som utsågs som riskzoner vid översvämning 
(Karlskrona kommun 2010:155). År 2004 redovisade Statens geo-
tekniska institut (SGI) erosionförhållanden i Karlskrona. Där framgår 
att kommunen inte har några problemområden för stranderosion, 
men kan finnas i utfyllnadsområden (Karlskrona kommun 2010:155). 

Kommunen menar att klimatanpassning är en viktig del av 
planeringen. Inte enbart vad gäller grundläggningsnivån för ny be- 
byggelse utan även för infrastruktur så som energiförsörjning, data- 
och telekommunikation, vattenförsörjning, avloppshantering, vägar 
och hamnar (Karlskrona kommun 2014:46). De är medvetna om att 
många utav öarna i Karlskronas skärgård, särskilt i den östra delen 
och Kristianopel, är lågt belägna och är därmed särskilt känsliga för 
stigande havsnivåer (Karlskrona kommun 2014:46,100,118). De 
menar att det av yttersta vikt att ta hänsyn till konsekvenserna av en 
stigande havsnivå vid planering av den fysiska miljön (Karlskrona 
kommun 2010:155, Karlskrona kommun 2014:100).
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Utmaningar med havsnivåhöjning och ökad motståndskraft

Klimatförändringarna kommer att öka hotbilderna i strandnära  
områden, inte minst genom förväntade stigande havsnivåer och 
ökade nederbördsmängder. Detta ställer krav på åtgärder som  
behöver vidtas för att skydda befintlig bebyggd miljö samt underlag 
för den fysiska planeringen vid bedömning av lämplig mark- 
användning. För Karlskronas långa kuststräcka och stora skärgård är 
det viktigt att beakta framtida klimatförändringar i samhälls- 
utvecklingen (Karlskrona kommun 2014:180).

En av de största utmaningarna är att nybyggnation i olika områden 
som ligger lågt belägna och kräver att ”stor hänsyn” måste tas till de 
stigande havsnivåerna (Karlskrona kommun 2010:86,88). De  
stigande havsnivåerna medför att färre kustnära områden kommer 
vara lämpliga för nybyggnation. Detta kan resultera i en brist av  
byggbar mark i strandnära lägen, men även drabba befintlig be- 
byggelse i Karlskrona. Därför är det ytterst viktigt att ta hänsyn till de 
stigande havsnivåerna i kommunal planering (Karlskrona kommun 
2010:155). Det är en utmaning i sig att finna lämpliga platser för att 
koncentrera och lokalisera ny bebyggelse som är integrerad med den 
omgivande skärgårdsmiljön (Karlskrona kommun 2014:33).

Det är tydlig att det råder ett högt exploateringstryck vid kusten  
samtidigt som att miljön är känslig och utsatt för allt större nyttjande 
av de resurser som finns och är på lång sikt utarmande. Att kunna 
utveckla kust- och skärgårdsområdet hållbart och samtidigt bibehålla 
en hög biologisk mångfald och stora natur- och kulturvärden är en 
utmaning för samhällsplaneringen (Karlskrona kommun 2014:45-
46).

Konsekvenserna av stigande havsnivåer så som översvämningar,  
erosion, ras och skred är risker som behöver beaktas för att skapa ett 
robust samhälle menar kommunen (Karlskrona kommun 2014:46). 
De stigande havsvattennivåer bör utredas mera enligt kommunen, 
både dess prognoser och konsekvenser (Karlskrona kommun 
2010:47). 

Kunskap om konsekvenser av havsnivåhöjning

Utmed kusten påverkas mycket negativt av stigande havs- och 
grundvattennivåer, exempelvis den tekniska infrastrukturen. Utöver 
den  direkta översvämningsrisken drabbas marken och dess stabi-
litet, vilket kan medföra konsekvenser som ras, skred och erosion 
med följden at exempelvis vägar och järnvägar går sönder och stängs 
av eller att ledningar brister. I flera fall kan det behövas åtgärder för 
att skydda olika anläggningar och infrastruktur. Till följd av stigande 
grundvattennivåer och översvämningar kan många områden  
påverkas, bland annat energiförsörjning, stora delar av E22:an,  
Blekinge kustbana och Österleden (Karlskrona kommun 2010:76, 
Karlskrona kommun 2014:.88,100).

Andra värden som påverkas är bland annat kustnära natur- och 
kulturmiljöer som i värsta fall riskerar att försvinna. Även näringar 
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som jordbruk riskerar att påverkas av havsnivåhöjningar (Karlskrona 
kommun 2010:155). Hamnar påverkas direkt av havsnivåhöjningar, 
men har ofta ett eget skydd i form av marginaler för höjda vatten-
nivåer (Karlskrona kommun 2010:155)

Utöver infrastrukturer kommer den stigande havsnivån påverka 
befintlig bebyggelse, vilken förväntas bli stor på flera områden i 
Karlskrona (Karlskrona kommun 2014:46). Med mer bebyggelse 
längs med kusten blir bebyggelsen extra utsatt vid stigande havs- 
vattennivåer (Karlskrona kommun 2014:100). Stora delar av öarna i 
östra skärgården och Kristianopel riskerar att översvämmas oavsett 
hög- eller lågscenario. Öarna kommer även att bli svåra att angöra 
vid höjda havsnivåer. Ny bebyggelse i särskilt utsatta områden kräver 
således särskilda åtgärder. (Karlskrona kommun 2014:88,100). 

Kommunen har tagit fram en översvämningskartering som visar 
konsekvenserna av havsnivåhöjningar upp till +3,0m.

© Länsstyrelsen Blekinge län 2015  © Lantmäteriet Geodatasamverkan ±0 300 600150
Meter

Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden - översvämningsrisk vid högvatten
Planeringshorisont år 2100. Nivåer angivna i höjdsystem RH2000. Färgade ytor visar översvämmade 
områden vid angivna vattenstånd. Nya bostäder mm byggs i översvämningssäkra områden (över 3,0 m). 
Restaurang, kontor mm kan även byggas inom mörkblå zon (över 2,5 m).

Lokalt betingade tilläggsfaktorer måste alltid beaktas, t.ex. exponeringsgrad och känslighet för erosion. För närmare beskrivning se Läns-
styrelsens riktlinjer: Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden – hänsyn till översvämningsrisker i förändrat klimat (dnr: 424-3167-14).

Karlskrona

Nuvarande strandlinje

Upp till 1,0 m (medelvattenstånd i Blekinge år 2100; SMHI's övre gräns)

1,0 m till 2,5  m

2,5 m till 3,0 m

Figur 15: Kartmaterial över 
Karlskrona - Trossö som visar 
konsekvenser av tre övers- 
vämningsscenarier.
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Mål för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

För att ta sig an de stigande havsnivåerna har Karlskrona 
formulerat ett antal mål i både översiktsplan och den fördjupade 
översiktsplanen för skärgården. Dessa är:

• Tillämpa policy om lägsta grundläggningsnivå.
• Uppdatera policy om lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till 

nya fakta.
• Få ökad kunskap kring hydrogeologi, bland annat genom SGI och 

SMHI, för att förbättra planeringsunderlaget i kommunen.
• Vattenfrågor både lokalt som regionalt ska få mer betydelse i 

samhällsplaneringen (Karlskrona kommun 2010:156).
• Utredning av områden med sämre geotekniska förhållanden, 

skredrisk och stranderosion i kommunen.
• Se till att långsiktiga förändringar av grundvattennivåer inte 

påverkar vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv 
i angränsande ekosystem (Karlskrona kommun 2010:112,155-
156).

• Ta fram klimatanpassningsplan (Karlskrona kommun 2014:180).

Strategier för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

Kommunen har som tidigare nämnt utfört en översiktlig över- 
svämningskartering längs Lyckebyån som en del av arbetet att skapa 
mer kunskap kring riskerna och vilka problemområden som finns 
samt över Trossö (Karlskrona kommun 2010:155). De har även  
utarbetat en ny vattenutredning som är inarbetad i översiktsplanen 
för att öka kunskapsunderlaget. Den pekar ut nya exploaterings- 
områden där riskbilden av höjda havsnivåer har tydligare kan  
projiceras och därmed utarbetas (Karlskrona kommun 2010:73).

Policyarbetet om en lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse 
ska tillämpas i planering (Karlskrona kommun 2010:76). Policy 
planeras att uppdateras med hänsyn till nya prognoser som  
Länsstyrelsen sköter. Riktlinjerna baserar sig på SMHI:s nya analys 
av Extrema vattenstånd i Blekinge – nutid, år 2050 och år 2100. 
Riktlinjerna kommer ge underlag av vilka risknivåer för olika typer 
av byggnationer. Den nya policyn behöver differentieras vad gäller 
lägsta grundläggningsnivå beroende på vilket verksamhet det gäller 
(Karlskrona kommun 2014:46). Idag är den +3,0m eller +2,5m 
beräknat i systemet RH2000 (Länsstyrelsen i Blekinge 2015) och har 
tidigare varit +2,2m (Karlskrona kommun 2014:180). Ny bebyggelse 
i utsatta lägen kräver särskilda platsspecifika åtgärder (Karlskrona 
kommun 2014:82).
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KAPITEL5
I detta kapitel jämförs de tre svenska kommunerna 
Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona 
kommun. Kapitlet behandlar därefter en återkoppling 
till frågeställningarna följt av slutsatser och en 
diskussionsdel.

Avslut
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Jämförelse
Övergripande kan konstateras att Malmö stad har flest dokument 
som behandlar havsnivåhöjning på olika sätt med sina sex stycken, 
Norrköpings kommun har fyra och Karlskrona kommun två.  Malmö 
har således fler dokument som är mer specificerade på anpassning 
och havsnivåhöjningsarbete än de andra kommuner. Karlskrona 
har en översiktsplan och en fördjupad översiktsplan som behandlar 
ämnet mer övergripande. Norrköping två översiktsplaner (en  
gemensam och en för staden), ett tillägg till översiktsplan och ett 
dokument som är miljöinriktat och Malmö har tematiskt tillägg till 
översiktsplan, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, pm, miljö- 
program och handlingsplan för miljöprogrammet.

Kunskap om havsnivåhöjning

Malmö har fokuserat på att använda sig av FN:s klimatpanel som 
källa, de hänvisar till den senaste (2014) och den föregående 
(2007) rapportens projektioner och kunskap om havsnivåhöjning. 
Norrköping hänvisar även till FN:s klimatpanel, men enbart till 
föregående rapport från 2007 eftersom alla deras dokument  
producerats innan IPCC:s senaste rapport. De hänvisar dock till fler 
källor än Malmö; SMHI, holländska delta kommissionen och deras 
egna undersökningar. Karlskrona kommun använder SMHI samt egna 
undersökningar som källor till sitt kunskapsunderlag, vilket kan  
tyckas vara smalt eftersom till exempel IPCC kan ses som en  
differentierad och trovärdig källa då de utgår från en otroligt stor 
forskningsbas och är den största kunskapssamlingskällan för klimat- 
förändringar. Karlskronas dokument har dessutom producerats 
2010 och 2014, vilket tyder på att de haft tillgång till dessa rapport-
er men valt att exkludera dem. Ytterligare komplettering av källor 
som Norrköping använder sig av är positivt, de visar att de känner 
till den stora osäkerheten kring stigande havsnivåer och breddar 
framtidsblicken. Projektionerna för kommunerna är något olika, 
vilket kan härledas ur osäkerheten i projektionerna som framgår i 
forskningsöversikten, men också då deras dokument är författade 
under olika år. Kommunerna har oftast samma slutår – år 2100. Trots 
dessa diversifierade projektioner har alla kommuner valt att utgå 
från samma worst-case scenario om en havsnivåhöjning på cirka 3 
meter till år 2100. Detta syns i deras riktlinjer för att skydda  
samhället och öka motståndskraften. Alla kommuner nämner att  
projektionerna för framtida havsnivåhöjningar är osäker, vilket kan 
vara en underliggande orsak till att de valt att utgå från +3,0m i sina 
riktlinjer för ny bebyggelse.

Samtliga kommuner redovisar att de stigande vattenmassorna är en 
komplext problematik och kommer att påverka bebyggelsen i  
kommunen i framtiden, vilket är ett problem som måste hanteras. 
Malmö stad har en mer utförlig kunskapsbas än både Norrköpings 
kommun och Karlskrona kommun, åtminstone i materialet de  
publicerat. De går i djup in på de största bakomliggande faktorerna 
och förklarar dem samt andra faktorer som kan leda till att  
effekterna blir större. De är även medvetna om situationen i  
Öresundsregionen med olika topografi som därmed skapar olika 
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förutsättningar för havsnivåhöjning. Norrköping redovisar i sin tur 
mer kunskap än Karlskrona. Norrköping går igenom allmänna  
konsekvenser men inte bakomliggande faktorer till havsnivå- 
höjningen i samma utsträckning som Malmö stad gör. Karlskrona 
presenterar minst kunskap i sina dokument som behandlar havs- 
nivåhöjning. De skriver om att det är viktigt att havsnivåhöjningarnas 
konsekvenser måste ses över i planeringen och att de är medvetna om 
att de står inför stora problem med områden i skärgården och  
Kristianopel et cetera som kommer att översvämmas på grund av 
deras läge, således kommer översvämningar och liknande ha stor 
effekt på kommunen. De medger samtidigt att de behöver ytterligare 
kunskap inom ämnet och planerar att lösa det.

Utmaningar med havsnivåhöjning och ökad motståndskraft

Malmö presenterar mer information och kunskap om utmaningar än 
de andra kommunerna, vad detta beror på är oklart. Det kan handla 
om att de har störst kunskapsunderlag och ser därmed fler svagheter 
än de andra. Det kan likaväl handla om att kommunen har fler  
svaga punkter än de andra två. Vi kan konstatera att det hjälper till att 
förbättra motståndskraften genom att se sårbarheter i samhället för 
att sedan ha möjlighet att planera åtgärder för att reducera, mini-
mera eller helt radera riskerna. Samtliga kommuner är medvetna 
om att deras lokalisering gör det utmanande, vilket leder till högre 
krav på den fysiska planeringen. De är eniga om att mer utredningar 
måste ske för att kunskapen kring olika områden skall bli högre. 
Malmö stad fokuserar på utmaningar som är mer övergripande och 
logistiska för att processerna sedan skall bli effektivare; en långsiktig 
strategisk plan skall tas fram, grannkommuner och staten måste 
enas och ansvarsförhållanden måste klargöras kring finansiering och 
genomförande av handlingsplaner och åtgärder samt att det kommer 
att skapas konflikter mellan olika intressen i kommunen när ett skydd 
skall upprättas. Norrköpings kommun å sin sida har fokuserat på att 
beskriva specifika verksamheter som behöver skyddas, exempelvis 
reningsverken men framhäver även kunskapsbasen som en viktig del 
i arbetet. De har inte identifierat samma problem som Malmö stad 
som mestadels fokuserar på logistik och planering, vilket kan bero 
på att Norrköpings kommun redan har löst dem, inte ser ett behov 
av dem eller inte insett att det behövs. Karlskrona kommun lägger 
störst vikt vid exploatering och sårbarhet i kustnära områden som 
utmaningar för kommunen, eftersom områdena ligger i riskzonen 
och kommer att minska med tiden. Detta innebär att andelen byggbar 
mark minskar. De har således fokuserat på både expansiv och  
defensiv samhällsutveckling för att undvika havsnivåhöjningar i 
största möjliga mån. Kommunen har gjort en vattenutredning som 
involverats i översiktsplanen, vilken skall fungera som planerings- 
underlag och visa hur vattennivåer förändras samt vilka områden 
som påverkas. En handlingsplan är en av utmaningarna som är av vikt 
för att planeringen skall ske effektivt och säkert.

Kunskap om konsekvenser med havsnivåhöjning

Även här är Malmö stad i framkant av kommunerna. De har mer 
kunskap om sina geografiska förhållanden och utredningar gällande 
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vad de har publicerat och refererat till. Likt Norrköping och Karls- 
krona har alla konstaterat att havsnivåhöjningarna kommer ha  
otroligt stora konsekvenser både kostnadsmässigt och fysisk på 
infrastruktur, bebyggelse, miljö- och kulturvärden et cetera. Alla 
kommuner har tagit fram översvämningskarteringar runt om i sin 
respektive kommun. De är alla medvetna om de direkta riskerna 
som behandlats i forskningsöversikten, det vill säga översvämningar, 
kusterosion och grundvattennivåhöjning samt ras och skred.  
Kommunerna har även koll på att det medför ras och skred då 
marken blir allt mer instabil. Samtliga kommuner har tagit fram 
kalkyler för konsekvenserna av havsnivåhöjning. Dessa är dock  
baserade på olika nivåer. Malmö stad går igenom flera olika  
scenarier medan Norrköping utgår från två. Både Norrköping 
och Malmö stad har även gjort ekonomiska konsekvensanalyser, 
Karlskrona å sin sida har ingen sådan ekonomisk kalkyl men har likt 
de andra en översvämningskartering. De utgår från tre scenarier i sin 
kartering. Malmö har således djupare analyser av konsekvenserna 
rent fysisk och ekonomiskt än övriga kommuner. Kommunerna redo-
visar liknande kunskaper kring problem som havsnivåhöjningarna 
medför gällande direkta och indirekta effekter som är mer generella 
i sin natur, varav Malmö stad har mest utredningar kring deras egen 
mark och således bättre kunskap om konsekvenser än Norrköping 
och Karlskrona.

Mål för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

Norrköping har inga uttalade mål för vad de vill uppnå så att mot-
ståndskraften kan öka mot havsnivåhöjningar, men har dock en 
mängd strategier. Karlskrona har flest mål med Malmö tätt bakom. 
Ett av Karlskrona primära mål är att tillämpa policy om lägsta  
grundläggningsnivå och uppdatera den regelbundet, något som 
Malmö redan har gjort och försätter att uppdatera. Alla tre  
kommuner vill förbättra kunskapsunderlaget genom analyser och 
inventeringar. Karlskrona satsar även på mjuka åtgärder inom 
samhällsplaneringen där de vill att vattenfrågorna skall bli mer  
betydelsefulla och ta mer plats än de gör idag, vilket en god 
kunskapsbas ger möjlighet till.  En ytterligare viktig del av Karls- 
krona arbete är att ta fram en handlingsplan, vilket Malmö stad även 
vill ta fram. Malmö stad har dock ett tematiskt tillägg som behandlar 
frågor kring vatten men söker en tydligare plan för hur planering 
skall gå tillväga vid höga vattennivåer. Malmö stads mål är mer över-
gripande än Karlskrona kommuns. Malmö fokuserar på att vara mer 
klimatanpassade och skapa möjligheter och förbättra dem för att i 
framtiden fortsättningsvis kunna bygga och exploatera i havsnära 
lägen. Karlskrona har konkreta mål så som handlingsplaner, ut- 
redningar och tillämpad policy i planeringsarbetet även om det  
slutligen skall leda till liknande mål som Malmö - att fortsättningsvis 
ha möjlighet att utveckla kust- och skärgårdsområdet.

Strategier för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning

Malmö stad och Norrköpings kommun har fler strategier än 
Karlskrona. Malmö stad har dock flest strategier. Malmö stad  
kommer att använda sig av utredningsarbete både före och efter åt-
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gärder läggs in, följa länsstyrelsens riktlinjer, framtagande av  
handlingsplaner och plan för kustskydd, ta fram multifunktionella 
åtgärder, sammanställa en kunskapsöversikt, omprövning av lågt be- 
lägna detaljplaner och skapa en handlingsplan för att grann- 
kommuner och stat skall enas om tillvägagångssätt och finansiering. 
Malmö stad försöker fånga in de mesta genom strategier på olika  
områden som tillsammans bildar en bred bas för att kunna hantera 
havsnivåhöjningarnas påverkan i framtiden. Norrköping satsar på 
tydliga riktlinjer som skall gälla vid nybyggnation och exploatering 
och inte så mycket skyddsåtgärder i sig. Ansvaret för skydd verkar 
läggas mer på invånare eller aktörer som kommer att påverkas i 
framtiden som vill göra något åt detta genom att kommunen förslår 
utdelning av bidrag till förmån för de som vill bygga skydd. På så sätt 
finns de även möjlighet att skyddsåtgärder kan uppföras snabbare 
och effektivare samt billigare. De har olika strategier för olika om-
råden, upp- och nedströms om Hästskodammen samt icke karterade 
områden och strategiskt utvalda områden i översiktsplaneringen, 
vilket är unikt i för kommunen jämfört med de andra två. Karlskronas 
strategier utgörs till största del av policyarbetet om lägsta grundlägg-
ningsnivå, men skriver även om att riktlinjer ska baseras på SMHI:s 
rapporter som kommer i framtiden och att platsspecifika åtgärder 
skall tillämpas, dock inte vilka dessa är eller hur de ska utformas. Det  
handlar mer om senare utredningsarbete i processen.

Slutsats
Hur hanterar kommunerna osäkerheten kring framtida havs- 
nivåhöjningar?

Det är tydligt utifrån dessa exempel att osäkerheten kring hur klimat-
förändringarna påverkar havsnivåhöjningarna i framtiden. Enbart  
utifrån kommunernas översiktliga dokument återfinns tio olika  
projektioner, en del egenproducerade och andra refererade till  
myndigheter och kommissioner samt till FN:s klimatpanel. Det går 
inte helt säkert att förutspå havsnivåhöjningarna, det finns för många 
påverkansfaktorer vilket förmodligen lett till att kommunerna valt ett 
worst-case scenario (+3,0m fram till 2100) som de utgår från.  
Utifrån detta kan kommunerna arbeta och vet att de har marginalerna 
på sin sida, åtminstone fram till år 2100 enligt dagens projektioner. 
Efter millenniumskiftet blir projektionerna ännu svårare, en av tre 
kommuner har behandlat tiden efter år 2100. Vad händer då?  
Kommer kommuner att vara redo? Är havsnivåerna ännu högre? 
Samtliga kommuner har valt att arbeta kontinuerligt i takt med ny 
kunskap för att samhällets motståndskraft skall vara så hög som  
möjligt. Hur de kommer att arbeta med osäkerheten kring havs-  
nivåhöjningen längre fram än år 2100 återstår att se, men idag förlitar 
sig kommunerna på undersökningar inom området.

Hur arbetar Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona 
kommun i sin översiktliga planering för att öka motståndskraften 
mot havsnivåhöjningar?

Uppskattningarna av havsnivåhöjningarnas konsekvenser verkar en-
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ligt dessa kommuner vara förödande om inget görs även om  
projektionerna är olika. Strategierna handlar främst i dessa  
kommuner om att vara proaktiv genom risk- och översvämnings- 
analyser. Då kan de lokalisera områden som kommer att påverkas för 
att skydda dem men samtidigt hitta nya områden för exploatering 
som inte kommer att påverkas i samma utsträckning. Malmö är 
den enda kommun av dessa som arbetar med de två typer av 
strategier som nämns i forskningsöversikten: offensiv och defensiv. 
Ingen av kommunerna har ännu valt att använda sig av retirering 
som en metod för att skydda samhället, orsaken till detta kan vara 
många.  

Kommunerna arbetar delvis olika och delvis liknande för att 
hantera havsnivåhöjningarna. De har alla inlett ett arbete med mål 
och planer för att hantera havsnivåhöjningar som ett hot mot  
samhället. De verkar vara medvetna om hotet och gör sig redo,  
förvisso i olika utsträckning. Det finns exempel på flera olika  
lösningar hur man kan skydda sig mot havsnivåhöjningar som  
tidigare nämnts i forskningsöversikten, dessa är dock en bråkdel av 
alla som finns. Strategierna i sin generella term verkar fungera för 
kommunerna, vad gäller defensiv strategi och kan således antas vara 
generaliserbar och applicerbar på flera områden i världen. Plats- 
specifika skillnader utgör spelreglerna för hur kommuner kan 
skydda sig mot havsnivåhöjningar och gör det därmed svårt att 
generalisera en specifik lösning som går att implementera i andra 
samhällen och kommuner. Skyddsbarriärer och marginalzoner kan 
dock kategoriseras ut som en generell åtgärd som fungerar för dessa 
tre kommuner, men vi bör vara medvetna om att dessa barriärer ser 
olika ut från plats till plats.

Vilka	konsekvenser	medför	havsnivåhöjningar	och	vad	finns	det	
för generella strategier att hantera havsnivåhöjning i fysisk  
planering?

Vi vet inte allt om havsnivåhöjningar och hur de påverkas även om 
mycket kunskap finns inom detta område.  Det finns många  
variationer och faktorer som är platsspecifika och medför skillnader 
mellan områdena. Baserat på att det inte finns en total kunskap om 
havsnivåhöjningar och utredningar kring alla områden är slutsatsen 
att vi inte känner till alla konsekvenser av havsnivåhöjningar. De 
konsekvenser som har störst effekt har klargjorts, men risken för att 
en konsekvens skall uppstå är olika beroende många faktorer. Inom 
fysisk planering finns det tre typer av strategier generellt sett som 
presenterats, offensiv, defensiv och retirering, varav den sistnämnda 
inte används som metod i någon av de studerade kommunerna.

Diskussion
Kommunernas storlek och ekonomi kan vara en betydande faktor 
i hur långt de har kommit i sina utredningar, organiseringar och 
olika typer av planering för att hantera havsnivåhöjningar. Större 
kontor har möjlighet att lägga flera arbetstimmar på en kortare tid 
än de mindre kontoren, vilket i slutändan leder till att fler dokument 
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och utredningar kan tas fram av de större kontoren. Dessutom finns 
det politiska spelregler som kan sätta käppar i hjulen och är helt 
beroende från kommun till kommun, men även lagar och direktiv 
som beskriver kommunernas ramverk och möjlighet för åtgärder kan 
påverka deras läge i processerna idag. 

Det finns olika sätt att arbeta för att öka motståndskraften i samhället 
mot havsnivåhöjning. Fysiska ingrepp är svårare att generalisera och 
applicera på andra platser i världen även om själva konceptet kan 
användas, men bör byggas så att det passar beställaren och därmed 
krävs omfattande utredningsarbeten för platsen och kommunen. En 
effektiv och populär åtgärd verkar vara att ta fram riktlinjer för  
byggande så att kommunerna i framtiden kan vara förberedd på höga 
vattennivåer, även dessa åtgärder är olika från plats till plats vilket 
gör att kommuner behöver ta fram egna riktlinjer som är förändrings-
bara med tanke på att projektionerna förändras. Målet är tydligt, 
att öka motståndskraften mot havsnivåhöjning och klimatanpassa 
samhället, men det finns ingen rak väg att nå det. Kunskap är 
avgörande för att förstå vad vi agerar mot och för att öka motstånds- 
kraften mot havsnivåhöjningar krävs ett helhetsperspektiv som ser 
till olika sårbarheter som sedan kan repareras och minimera framtida 
risker. Det krävs ett komplext samarbete mellan många olika parter 
för att ett effektivt skydd mot havsnivåhöjningar kan produceras. 
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KAPITEL6
I detta kapitel redovisas allt källmaterial  till arbetet, 
skriftliga källor samt bildmaterial.
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