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I kombination med kommande klimatförändringar och städers ianspråktagande av markytor som 
resulterar i hårdgjorda ytor så skapas problem för marken att hantera naturlig infiltration av vat-
ten. En av påföljderna är bland annat översvämningar.  
Syftet med arbetet är att undersöka hur motståndskraften för översvämningar, i samband med 
skyfall i Sveriges urbana områden, kan ökas genom fysisk planering och grön infrastruktur. Syf-
tet är även att ta fram ett gestaltningsförslag för hur översvämningsrisken i ett specifikt område, 
Rönneholm i Malmö, kan minskas. Med hållbar utveckling och resiliens som teoretisk ram, un-
dersöks Sveriges förhållandesätt till översvämningsrisker. Det undersöks även vilka åtgärder som 
går att implementera i urbana områden som ökar motståndskraften för översvämningar. Arbetet 
har baserats på metoderna kvalitativ textanalys och platsinventering som sedan presenteras i ett 
gestaltningsförslag. Fysisk planering förser flera nycklar till gröna lösningar. De lösningar och 
förslag som presenterats genom arbetet är goda förslag  på åtgärder som kan implementeras i 
befintliga och på nya områden som ökar motståndskraften för översvämningar.



Avrinning   Det vatten som inte avdunstar när regn faller eller snö smälter och rinner   
   vidare nedåt i marken och i landskapet (SMHI 2017a).

Dagvatten   Regn och smältvatten från exempelvis gator och tak.

100-årsregn    Regn som i genomsnitt tar hundra år innan ett lika stort eller större flöde   
   inträffar igen (SMHI 2017a).

Klimatförändringar  En förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en region eller på jorden   
   som helhet (Nationalencyklopedin c).

Toppflöde   Det högsta flödet under avrinningsperioden vid nederbörd.

Skyfall   Nederbörd på minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.   
   (SMHI 2017b:7)

SMHI    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Urbant område  Tätort, hög koncentration av människor.

WWF    Världsnaturfonden, en internationell organisation inom naturvård.

Översvämning  Vatten som täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag   
   eller hav (MSB 2009).
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) är hantering av översvämning ett allmänt intresse. I 2 kap 5§ 
står det att översvämningsrisk är av allmänt intresse vid planläggning samt att bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras på sådan mark som är avsedd för syftet samt att risker som bland 
annat översvämningsrisk och vattenförhållanden ska beaktas (SFS 2010:900).

Vi står inför klimatförändringar och effekterna kommer påverka hela samhället. I framtiden kom-
mer det att bli mer nederbörd och temperaturerna kommer att bli allt högre. I takt med detta ställs 
det högre krav på både en mer hållbar och flexibel fysisk planering för att samhället ska kunna 
anpassas till klimatförändringar (Länsstyrelserna 2012:10). Nederbörden väntas öka med 10-20% 
i Sverige under de närmsta hundra åren. Den största ökningen väntas ske under vintern och i och 
med att även temperaturerna väntas öka kommer nederbörden som förr kommit i form av snö bli 
regn istället. Det innebär att det blir ökade översvämningsrisker, främst i norra Sverige 
(Länsstyrelserna 2012:18).

1. Inledning

Syftet med arbetet är att undersöka hur motståndskraften för översvämningar, i samband med 
skyfall i Sveriges urbana områden, kan ökas genom fysisk planering och grön infrastruktur. 
Syftet är även att ta fram ett gestaltningsförslag för hur översvämningsrisken i ett specifikt 
område, Rönneholm i Malmö, kan minskas.

Klimatet på vår planet har alltid varierat beroende på flera orsaker som till exempel avståndet till 
solen, den kemiska sammansättningen i atmosfären och kontinenternas rörelser. Men det som 
händer just nu är att jordens medeltemperatur stiger fortare än tidigare och enligt vissa forskare så 
är det vi människor som huvudsakligen ligger bakom denna förändring (WWF 2018). Mängden 
växthusgaser blir större och det beror först och främst på utsläppen av koldioxid som kommer 
från skogsavverkning, jordbruk och förbränning av fossila bränslen. Enligt WWF (2017) släpper 
vi människor ut koldioxid minst sex gånger snabbare än vad jorden klarar av att hantera för att 
hålla sig till en 1,5 gradig global uppvärmning. Malmö stad (2016:6) skriver i sin skyfallsplan att 
klimatet i framtiden kommer förändras så att antalet dagar med kraftig nederbörd kommer bli fler 
samt att regnmängderna kommer att öka.

En ökad konkurrens om mark och ytor i städer har uppstått till följd av förtätning och urbani-
sering sker runt om i världen. Med fler bostäder och verksamheter som uppförs är det många 
hårdgjorda ytor som anläggs av exploateringsprojekten på mark som tidigare kunnat fördröja och 
infiltrera regnvatten. Vid kraftiga nederbörder kan dessa ytor inte hantera de stora volymer av 
vatten som uppstår, vilket resulterar i väsentliga skador på bebyggelser eller verksamheter 
(Boverket 2018:5).

1.2 Syfte

1.3 Problemformulering
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Enligt Boverket (2010b:35) kommer behovet av flödesdämpande och utjämnande åtgärder att öka 
i framtiden. Detta beror på utökningen av hårdgjorda ytor samt klimatförändringar, vilket gör att 
städerna får svårt att hantera de stora vattenmängderna vid skyfall, vilket i sin tur kan innebära 
omfattande översvämningar.

1.4 Frågeställningar

1.  Hur kan man genom fysisk planering och grön infrastruktur skapa  
 en ökad motståndskraft i urbana områden mot översvämning till   
 följd av skyfall?

2.  Vilka gröna åtgärder går det att applicera på det drabbade området 
 Rönneholm i Malmö för att bli mer motståndskraftigt mot 
 översvämning?
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1.5 Forskningsöversikt

För att kunna svara på frågeställningarna ges det en bakgrundsförklaring till klimatförändringar 
samt ange hur nederbörder klassas.

1.5.1 Nederbörd
För att en nederbörd ska klassas som skyfall ska intensiteten vara större än 50 mm under en 
timme eller större än 1 mm under en minut. Stora nederbörder behöver inte vara ett skyfall, utan 
det finns även dem med stora regnvolymer med återkommande intervaller på bland annat 10- och 
100-årsperioder (MSB 2017:10). 

I tabellen nedanför redovisar regnvolym för 10- och 100-årsregn under den mest intensiva halv-
timmen.

(MSB 2017:10)

1.5.2 Klimatförändringar
I mitten av 1900-talet var flera meteorologer skeptiska till en global uppvärmningstrend, allt de 
såg var regionala värmeväxlingar. Om det fanns en trend kunde de inte avgöra hur länge den 
skulle vara (Weart 2008:2).
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel som arbetar med kli-
matfrågor. Ett stort antal forskare från flertalet olika vetenskapsfält sammanställer tillsammans 
i rapporter rådande kunskap om klimatet och den inverkan som människors aktiviteter har på 
det globala klimatet (Nationalencyklopedin b). SMHI (2018) anser att IPCC:s rapporter är av 
relevans då de menar att slutsatserna som gäller de potentiella framtida klimatförändringar, den 
rådande klimatutvecklingen och den inverkan människor har på klimatet har fullständig förank-
ring av den senaste forskningen inom området. 

Den första rapporten från IPCC kom 1990. Redan då togs vikten av klimatförändringen upp av 
forskarna och ett internationellt samarbete belystes att vara av stor vikt för att kunna hantera kon-
sekvenserna. En oro fanns att människornas aktiviteter oavsiktligt bidrar till klimatförändringar 

10-årsregn 100-årsregn

Regnvolym under 30 
minuter

Avrinning från 
genomsläppliga ytor 
(övrigt vatten infiltreras i 
marken)

Avrinning från hårdgjorda 
ytor (övrigt vatten avleds i 
ledningar)

44 mm

75%

69%

21 mm

15%

10%
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genom utsläpp av koldioxid och andra gaser (IPCC 1990:65). Men det fanns inga konkreta bevis 
på att klimatet hade förändrats under de senaste decennierna. Dock gick det uttyda att en ökning 
av den genomsnittliga temperaturen hade skett som i framtiden med hög sannolikhet skulle bli 
mer frekvent (IPCC 1990:64). Rapporten beskriver att den mänskliga aktiviteten har en möjlighet 
att kunna påverkat klimatet. Detta då det ansågs att människan är kapabel att höja den globala 
temperaturen genom att utnyttja nya växthusgaser. Takten av klimatpåverkningarna är däremot 
osäker (IPCC 1990:66). Det rapporten tog fasta på var att klimatförändringarna är oundvikliga, 
men att det ändå finns hög osäkerhet kring prognoserna av det globala klimatet såsom nederbörd 
och temperatur (IPCC 1990:83).

IPPC:s femte och senaste rapport publicerades 2014 och visar att det nu finns ett starkare och 
tydligare samband än de tidigare rapporterna mellan klimatförändringarna och mänskliga aktivi-
teter. Enligt rapporten är det extremt troligt att mer än hälften av den globala temperaturen som 
ökade mellan åren 1951-2010 har orsakats av människan (IPCC 2014:5).  Det skrivs om att det är 
en mycket hög sannolikhet att klimatförändringarna förväntas öka i urbana områden samt att det 
kommer medföra risker för bland annat inlands och kustnära översvämningar samt stormar och 
extrem nederbörd. Dessa risker förhöjs dessutom för de som är bosatta i utsatta områden eller 
saknar viktig infrastruktur och service (IPCC 2014:15).

Rapporten redovisar att nederbörden har ökat sedan 1901 och ökningen sedan 1951 visar att det 
är ännu mer troligt att klimatförändringar är orsaken till ökningen (IPCC 2014:4). IPCC (2014:6) 
redovisar i rapporten bevis på att det är de naturliga systemen är de som får mest konsekvenser av 
klimatförändringarna. Hydrologiskt sett så kan vattenresursernas kvalitet och kvantitet påverkas 
av den förändrade nederbörden och den smältning av is och snö som kommer.

1.6 Teori

En teori är till för att utesluta en del möjligheter och förutsäga andra. Det är teorin som ska 
berätta för forskaren hur resultatet ska tolkas (Bjereld et.al 2010:76). Ett vanligt och enkelt sätt 
att förklara hur en teori fungerar är att teorin kan ses som ett par glasögon som ett tolkningsverk-
tyg för din data (Fejes & Thornberg 2016:28). En bra teori ska hjälpa arbetet framåt. Nedanför 
introduceras de teorier som används i detta arbete.

1.6.1 Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling myntades 1987 i Brundtlandrapporten. Definitionen som introduce-
rades där var ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Rapporten lyfter fram tre dimensioner 
som finns i hållbar utveckling, de tre är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
(Nationalencyklopedin a). Alla tre dimensioner går att koppla till fysisk planering då de alla 
påverkar och påverkas vid planering och utformning av städer.
Enligt Giddings et.al. (2002:187) så har de tre olika dimensionerna i hållbar utveckling olika 
mycket utrymme beroende på i vilket plan det tolkas i och av vem, men att definitionen ändå har 
en liknande betydelse. Dock är det frekvent de ekonomiska faktorerna som anses mest viktigast.

Hållbar utveckling handlar i grund och botten om att finna en balans mellan människor och natur. 
Människors påverkan och behov ska enligt Ammenberg och Hjelm (2013:16) vara i harmoni med 
ekosystemens förmåga att kunna återhämta sig och producera. Dock är begreppet diffust då det 
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är väldigt komplext vilket gör att det finns fler än en tolkning. Hållbar utveckling kan ha olika 
innebörd för olika människor, organisationer och länder. Uppfattningen hur begreppet tolkas kan 
vara växlande och reflekterar de uppfattningar och förväntningar ett samhälle har.

Ett av huvudsyftena med PBL är att den fysiska planeringen ska i sin helhet sträva mot en hållbar 
utveckling på lång sikt.

Enligt Moughtin (2005:104) är en hållbar stad en sådan som visar hänsyn till både miljön och 
människan. Vidare beskrivs att ett bevarande och en utveckling av multifunktionella landskap är 
en viktig egenskap hos en hållbar stad.

Hållbar utveckling har valts som teori i detta arbete eftersom det finns ett samband mellan fysisk 
planering och översvämning. Vi människor påverkar de naturliga vattenflödena med den ökade 
urbaniseringen som medför hårdgjorda ytor som hindrar vattnet från att rinna på naturliga vägar. 
Detta skapar en obalans mellan människor och natur och får påföljder som översvämningar. Med 
en hållbar stadsplanering och åtgärder kan de negativa konsekvenserna, av översvämningar, i viss 
mån undvikas. Teorin kommer att hjälpa till att se dessa samband i de texter som studeras för att 
på så vis föra arbetet frammåt.

1.6.2 Resiliens
För att besvara och förstå frågeställningarna har även resiliens valts som teori. Resiliens har även 
valts som teori i detta arbete för att fysisk planering påverkar miljön både i och kring området 
som det planeras för. I dagens samhälle planeras det inte för alla sorters risker, men med en 
strävan efter en ökad resiliens i städer kanske det går att planera för att åtminstone skapa en ökad 
motståndskraft mot klimatförändringar och översvämningar. Resiliensbegreppet har flera tolk-
ningar (Marcus 2015:43), i det ekologiska perspektivet är resiliensen den förmågan hos ekosyste-
met att återhämta sig efter en störning (Nationalencyklopedin d). Då resiliens 
handlar om att återhämta sig efter störningar skulle man kunna tänka sig, att genom fysisk plane-
ring kunna interagera staden med ekosystemens förmåga att återhämta sig efter en störning. Våra 
städer skulle kunna i och med detta återhämta sig snabbare då vid störningar. Resiliens är alltså 
en egenskap hos ekosystemet, det är inte ett mål som går att sträva efter, och denna egenskap vill 
man då förstärka (Marcus 2015:43).

Pickett et.al. (2004:369) lyfter fram att resiliens kan ses som en metafor och utgöra en brygga 
mellan ekologi och planering. Det finns två synsätt på resiliens, equilibrium och non-equilibrium. 
Den förstnämnda ser resiliensen som systemets förmåga att efter en störning återkomma till dess 
stabila balans. Hela systemet är då inriktat på att hitta stabila jämviktsförhållanden. Den andra, 
non-equilibrium, är resiliensen hos ett systems förmåga att ta sig an och anpassa sig till föränd-
ring, internt eller externt. Det finns inget tillstånd som strävas efter att uppnås, utan det är snarare 
att vara med i leken. Enligt Pickett et.al. (2004:373) så är non-equilibrium lämpligare för urban 
planering och design då den är mer dynamisk och evolutionär. Lennon et.al. (2014:747) skriver 
att den typen av resiliens har ett mer optimistiskt och radikalt perspektiv då den omfamnar 
störningen och istället tar den till sin fördel. Genom att acceptera en oundviklig förändring så kan 

1kap. 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer. (SFS 2010:900)
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systemet leta efter stabilitet och anpassa sig för att fortlöpa. 

Pickett et.al. (2004:374) räknar upp några viktiga punkter på hur non-equilibrium resiliens känne-
tecknas ur ett ekologiskt perspektiv. Det första som uppmärksammas är att ekologiska system 
är öppna, men de kan ändå regleras externt. De kan även ha flera, eller inga, stabila tillstånd. En 
annan punkt är att vi människor är en del av ekosystemet och våra aktiviteter kan påverka det 
ekologiska systemet. Motsatsen till dessa punkter karaktäriserar equilibrium.

Enligt Schelfaut et.al. (2011:825-826) är många forskare eniga om att resiliens anses som ett 
lovande verktyg för att lindra och förhindra farors påverkan. Vidare belyses även svårigheten att 
mäta resiliens, då egenskaperna hos ett system varierar från ett annat samt från en störning till en 
annan.

Marcus (2015:43) belyser vikten av att vid stadsutveckling bör planeringen även se till att bygga 
resiliens i det nya systemet, så den nya lösningen blir stabil i den riktning utvecklingen går åt. 
Även Colding ( 2013:44,49) lyfter fram vikten av klimatanpassade städer för framtida klimat, 
vilket bland annat kan uppnås genom att bygga resiliens i stadens ekosystem. Han menar på att 
utveckla grönstrukturer är bland de bästa sätten att skapa resiliens i staden för att motverka eko-
logiska störningar, såsom översvämningar.

Enligt Watson och Adams (2011:110) så härmar resilienta designer naturen för att återställa, 
skydda och förbättra de naturliga ekosystemtjänsterna som finns i miljön för att mildra de effekter 
som kommer av klimatförändringar, översvämningar och extrema väder. De menar även på att 
resilienta åtgärder bland annat bygger på hållbar utveckling. Resilienta åtgärder för nederbörd 
inriktar sig på att återskapa det naturliga systemets förmåga genom strukturåtgärder som kan 
fånga upp vatten för avdunstning, infiltration eller långsammare vattenflöde (Watson & Adams 
2011:110). 

Begreppet resiliens har även, i likhet med hållbar utveckling, en diffus tolkning vilket kan ge 
olika tolkningar med olika innebörd. Om begreppet ses som att det förhindrar nya utvecklings-
vägar, nyheter och innovationer så kan diffusheten i begreppet gjort att ett robust system har 
förväxlats med ett resilient system (Folke et.al. 2010:6).

För att uppfylla arbetets syfte, problemformulering och ge svar på frågeställningarna så används 
kvalitativ textanalys och platsinventering som metoder. 

1.7.1 Kvalitativ textanalys
Eftersom det är skriftliga dokument som kommer granskas i arbetet, såsom forskningsartiklar, 
planprogram och myndighetsrapporter samt lagar, så lämpar sig kvalitativ textanalys väl då 
utgångspunkten för den metoden är den skrivna texten (Fejes & Thornberg 2016:177). Kvalitativ 
textanalys hjälper läsaren att analysera innehållet i tryckta texter genom att plocka ut nyckelord 
samt förhålla sig till olika typer av texter och dess innebörd (Fejes & Thornberg 2016:178). 
Metoden har sina rötter i tolkningstraditionen hermeneutik, som handlar om att förstå, läsa och 
skapa mening ur texter. En kvalitativ textanalys går i samma spår, men har vid sin texttolkning 
några grundläggande riktlinjer för hur en görs. Dessa riktlinjer är uppdelade i tre analytiska 
dimensioner. Ett val av vilken eller vilka dimensioner som passar bäst för forskningen görs vid en 
kvalitativ textanalys, för att få stöd och få ut en tolkning av de analyserade texterna som är mest 

1.7 Metod
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kompatibla till arbetet (Fejes & Thornberg 2016:178).

Första dimensionen utgår från att textförfattaren, upphovsmannen eller en sammanställande 
redaktör analyserar en text med fokus på att ta reda på varför författaren valt att skriva texten. 
Den andra dimensionen har ett fokus på textens form och innehåll, exempel på sådana struktu-
rer är textens litterära, språkliga och innehållsliga innebörder. Den sista dimensionen rör sig om 
tolkningen av en texts innebörder och i vilken relation den innebörden förhålla sig till ett verkligt 
sammanhang (Fejes & Thornberg 2016:178). 

För detta arbete har den tredje dimensionen valts. Eftersom den lämpar sig väl då ett flertal texter 
ska tolkas för att skapa förståelse om det omgivande samhället för att få en bredare kunskap inom 
området som arbetet berör. 

En kritik som kan riktas till kvalitativ textanalys som metod är just hur texten tolkas. Vid en tolk-
ning med exempelvis den tredje dimensionen så är det endast de texter som forskaren själv väljer 
ut i arbetet som kommer att visas i relation med verkligheten. Det är med den valda litteraturen 
som verkligheten kommer skildras och tolkas, vilket kommer att influera på hur verkligheten 
framställs i arbetet (Fejes & Thornberg 2016:184). I och med detta så har valet av texterna i den 
kvalitativa textanalysen stor betydelse för arbetets utfall.

1.7.1 Platsanalys
För att kunna skapa ett gestaltningsförslag behövs området som ska gestaltas inventeras för 
att uppmärksamma de egenskaper och förutsättningar området har. Platsanalysen sker med en 
deltagande observation. Deltagande observation lämpar sig väl när en plats naturliga miljö ska 
studeras. Under denna typ av observation ska så lite störning på omgivningen ske som möjligt så 
observationen blir opåverkad. För att förebygga felaktiga intryck och stärka slutsatser så rådes 
forskaren förbli anonym i sin observation. Innan observationen påbörjas så bör inte forskaren ha 
antagande om platsen innan, utan skaffa sig en helhetskänsla med en analys på plats (Denscombe 
2016:304,305,307)

Under en platsanalys så är det som uppmärksammats grundat på forskarens jag, i och med detta 
så kan tillförlitligheten kritiseras då den är svår att kontrollera. Under observationen baseras fakta 
på forskarens uppfattning. Detta gör exempelvis att en uppfattning av en plats skiljer sig från 
forskare till forskare (Denscombe 2016:315).

Detta arbete har medvetet begränsats till att behandla översvämningar i urbana områden i Sverige 
till följd av skyfall som kommer med de framtida klimatförändringarna. Arbetet utgår från PBL, 
och anledningen till detta är att det är där som planläggning av mark och vatten samt ombyggna-
der regleras, vilket är av stor relevans i detta arbete som berör fysisk planering. Även miljöbal-
ken (MB) kommer att beröras då lagen berör fysisk planering. De ekonomiska konsekvenserna 
av översvämningar kommer inte behandlas så mycket i detta arbete, men det är ändå viktigt att 
belysa betydelsen av dessa. I detta arbete definieras hållbar utveckling efter Brundtlandrapportens 
definition.

1.8 Avgränsning
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Kombinationen av stora och växande befolkningar och täta och slutna bebyggelser gör att våra 
städer inte har de ultimata förutsättningarna för klimatförändringar (Derkzen et.al 2017:106). 
Med dessa ökande städer, i form av befolkning och ianspråktagande av markyta, skapas det 
påfrestningar på ett redan påfrestat urbant ekosystem som redan lider av brist på naturresurser 
(Liu et.al 2014:6). I och med att städer kräver markyta vid expansion och bland annat tar åker-
mark och skog i anspråk så försvinner det naturliga landskapet som blir urbana miljöer såsom 
vägar och byggnader. Dessa hårdgjorda ytor försvårar infiltrationen i marken för vattnet, vilket i 
sin tur ökar avrinningen vid storm i toppflöde och volym. Påföljderna som kan komma med detta 
är översvämningar. Denna risk för översvämningar i städer trappas upp då vi får allt mer extrema 
väder allt tätare inpå varandra i och med klimatförändringarna (Liu 2014:6). 

Ett sätt för städer att anpassa sig och mildra följderna av värmeböljor och översvämningar är att 
tillföra grön infrastruktur i stadsstrukturen. Dessa naturbaserade anpassningar börjar öka som 
ett alternativ för skydd (Derkzen et.al 2017:106). Demuzere et.al. (2014:107) definition av grön 
infrastruktur är att det är en hybrid infrastruktur som består av gröna ytor och inbyggda system, 
som exempelvis skog, våtmark, park och gröna tak och väggar, som samarbetar och bidrar till 
ekosystemens resiliens och mänskliga fördelar genom ekosystemtjänster. Med dessa system finns 
det vissa fördelar, en av dem är att vid nederbörd kan vatten behållas och hålla flöden vid 
avrinning i styr så avloppen inte överbelastas.

Länsstyrelserna (2012:35) skriver i en gemensam vägledningsskrift om klimatanpassning i fysisk 
planering att de gröna strukturerna och värdena ska bevaras både på landsbygden och i staden. 
Genom att ge grönskan utrymme menar de att den kan ge tillbaka och hjälpa till med hantering 
av dagvatten. Eftersom marken då blir mer infiltrerbar kan grönskan även hjälpa till vid kraftig 
nederbörd och ta hand om flödena mer frekvent. Grön infrastruktur kan alltså ses som ett system 
som utnyttjar eller härmar den naturliga processen och tillåter vatten att infiltrera, avdunsta och 
rinna av. Exempelvis som strategiskt placerade reservoarer och dammar där flödesvägar som 
hjälper att temporärt lagra ytavrinning (Liu et.al. 2014:6). Vid höga vattenflöden kan grön infra-
struktur hjälpa till att bevara och återskapa funktioner som finns hos naturliga landskap. Genom 
att arbeta med naturen och förnya den befintliga infrastrukturen så kan avrinningskällor 
minskas vid skyfall (Liu 2014:6). Grön infrastruktur lämpar sig väl enligt Liu et.al. (2014:6) som 
en åtgärd, mot exempelvis översvämningar. Detta är för att det är ett miljömässigt och ekono-
miskt tillvägagångssätt som även är genomförbart i praktiken för att utveckla hållbara och resi-
lienta samhällen som kan anpassa sig till klimatförändringar.

Grön infrastruktur behöver inte slå ut eller ersätta andra system, utan kan enligt Liu et.al. 
(2014:7) vara ett komplement för att kontrollera, upprätthålla eller återställa det urbana ekosys-
temets hydrologiska och ekologiska funktioner. Därav är det betydelsefullt att utveckla verktyg 
som är optimerade för att effektivt granska urbana översvämningar. Detta för att bland annat 
effektivisera kontroller av eventuella översvämningar. Sussams et.al. (2015:186) nämner också 
att översvämningar och dess konsekvenser kan hanteras och reduceras med hjälp av grön infra-
struktur. Den gröna infrastrukturen kan även förstärka resiliensen i städers ekosystem då det 
medför positiva påföljder för den biologiska mångfalden.

2. Kunskapsöversikt

2.1 Grön infrastruktur
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Watson och Adams (2011:119) lyfter fram att grön infrastruktur är en kombination av gröna 
översvämningsåtgärder, såsom trädplantering, regnträdgårdar och så vidare, som är i offentlig 
rörelse. Genom fysisk planering går det att kombinera naturliga element med infrastruktur såsom 
gång- och cykelvägar, detta skapar, enligt Watson och Adams (2011:119), nederbördshantering 
samt trevnad inom stadens grönområden.

Den fysiska planeringen i Sverige styrs idag av PBL. När det gäller översvämningsrisker så är 
det, enligt PBL, kommunalt ansvar vid planering för användning av mark- och vattenområden. 
Det är kommunala beslutsfattare som vid behov bedömer och jämför de enskilda samt allmänna 
intressena. Men det är inte endast de kommunala beslutsfattarna som har allt ansvar när det rör 
sig om frågor gällande översvämning och erosion, hälsa och säkerhet samt olycksrisker. 
Länsstyrelsen kan enligt PBL 11 kap. 10-11 §, som statens förlängda arm, överpröva och upphä-
va detaljplanebeslut av kommunen om bebyggelsen bedöms innebära en risk för översvämning 
eller erosion, människors hälsa och säkerhet eller olycksrisk (Boverket 2018:6).

När risken för översvämning ska bedömas så är det både sannolikheten och konsekvensen för 
översvämningen som ska sammanvägas. Men översvämningsrisker är platsspecifika, vilket inne-
bär att konsekvenserna av en översvämning är olika beroende på vilka egenskaper marken har 
och vad det är för planerad markanvändning. Det går därför inte att utgå från typiska översväm-
ningsnormer och bebyggelsens karaktäristiska typ vid bedömning av sannolikheten av en över-
svämning och dess konsekvenser.
Bedömning av normer, gällande sannolikhet och konsekvens av översvämning, kan utgöra 
hinder vid bebyggelse som annars anses vara kvalificerade vid platsspecifik bedömning (Bover-
ket 2018:12).

2.2.1 Råd från Boverket 
Boverket (2018:23) har kommit med allmänna råd vid risk för översvämning. De anser att nybe-
byggelse i planläggningar bör planeras med medvetenhet om de effekter som klimatförändringar 
medför. Dessa effekter bör även beaktas i bebyggelsens beräknade livslängd. Vid planläggning av 
bebyggelse bör det även planeras för att kunna hantera skador från 100-årsregn som kommer av 
översvämningar. Det som kan orsaka en översvämning och som åstadkommer den totala regnvo-
lymen är både regnets varaktighet och intensitet.

Vid tillfälliga översvämningar som kan uppkomma i samband med intensiv nederbörd så hinner 
inte regnvattnet infiltreras i marken eller rinna undan (Boverket 2010a:49). Därav är det viktigt 
i dagens tätbebyggda områden att säkra att det inte finns underdimensionerade dagvattensystem 
(Boverket 2010b:36). Boverket (2010b:36) nämner om att det genom planeringsprinciper och 
lösningar går att imitera naturliga systems sätt att samla upp, fördröja eller infiltrera vatten lokalt. 
Boverkets syn går att koppla till resiliens och grön infrastruktur då de menar att genom exempel-
vis gröna strukturer så går det att härma den naturliga dagvattenhanteringen så att det underlättar 
för staden att återhämta sig efter exempelvis en översvämning.

2.2.2 Plan- och bygglagen
Enligt PBL 2 kap. 3 § ska bland annat klimataspekter tas till hänsyn vid planläggning. Boverket 
(2010a:34) menar på att syftet med denna stadga är att förtydliga att planläggning ska bidra till 
goda miljöförhållanden genom klimatanpassningar och till följd bidra till minskad klimatpåver-
kan.

2.2 Reglering av fysisk planering i Sverige
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Detaljplaner regleras i 4 kap. 2 § som syftar på att kommuner är obligerade att vid nybebyggelse 
pröva markens lämplighet. Med en detaljplan får även kommunen, enligt 4 kap. 12 § fastställa 
skyddsåtgärder för att motverka bland annat olyckor vid översvämning (SFS 2010:900).

2.2.3 Miljöbalken
Miljöbalkens syfte skildras i 1 kap. 1 § är till för att främja en hållbar utveckling vilket innebär 
att både nuvarande och framtida generationer ska försäkras en god och hälsosam miljö. Sam-
hällsbyggandets ansvar, enligt miljöbalken, vid förvaltning och utformning av mark är att bevara 
miljön och att garantera den materiella välfärden för de nästkommande generationerna.

Vid planläggning av exempelvis exploatering ska det avses lämplig mark som inte innebär risker 
för bland annat översvämning.

Miljöbalken 2 kap. 2-3 §§ avser att vid utövning av verksamhet ska nödvändig kunskap erhållas 
samt tillämpa sig av försiktighetsprincipen och inom rimliga gränser driva sin verksamhet med 
bästa möjliga teknik (SFS 1998:808). Stadgan är relaterad till översvämning på sådant vis att en 
verksamhetsutövare behöver ha relevant kunskap om åtgärder för att kunna förebygga eventuella

2 kap 5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elek-
tronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
(SFS 2010:900)

1 kap. 1§ Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
(SFS 1998:808)

2 kap 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenom-
råde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
(SFS 1998:808)
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översvämningar. Verksamhetsutövaren är skyldig att besitta kunskap angående åtgärdernas 
konsekvenser på miljö och människors hälsa.

Enligt PBL 1 kap 2 § är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten (SFS 2010:900). Detta lägger ansvar hos kommuner att planera motverkande för över-
svämningsrisker. Kommuners ansvar och samarbete är av betydelse för att ha ett bra och hållbart 
dag- och dränvattensystem som kan hantera extrema nederbörder. Det kräver även samarbete 
med andra aktörer såsom konsulter, entreprenörer, arkitekter och exploatörer. En dagvattenstra-
tegi är grundläggande för att veta hur dagvattnet ska hanteras i kommunen. En bra dagvattenstra-
tegi framställs och förankras gemensamt med de olika förvaltningarna som sedan antas av kom-
munfullmäktige (Svensk Vatten 2011:21)

En dagvattenstrategi ska innehålla:
 Mål för dagvattenhanteringen
 En gemensam ståndpunkt om att dag- och dränvatten är viktigt att arbeta med både   
 inom planerad och befintlig bebyggelse
 Strategier för integrering av dagvatten i stadsplaneringen och för att ta tillvara dagvattnet   
 som en resurs i nya och befintliga områden
 Reglering av ansvaret för olika delar av dagvattenhanteringen
 Strategier för hantering av dagvatten vid extrem nederbörd
 Strategier för att minimera påverkan från förorenat dagvatten och rening av dagvatten
 Rutiner för uppföljning och utvärdering av strategin
(Svensk Vatten 2011:21-22)

För att ett dagvattensystem inte ska bli överbelastat bör det, för att ha en så stor effekt som 
möjligt, vidtas åtgärder genom hela dagvattnets avrinningskedja. För att nå det ska dagvattnet på 
privat mark omhändertas lokalt, där är det så att markägaren står för utformningen och drift av 
anläggningar. Det är alltså ett privat omhändertagande av marken. En kombination med det och 
tröga avledningssystem på allmän platsmark kan då minska vattenkraftsbelastningen på lednings-
systemet. Hela avrinningskejdan bör ses som en enhet, och vid nödvändiga åtgärder bör då alltså 
de olika länkarna i kedjan inte ses som avskilda (Stahre 2004:20-21).

På detaljplanenivå är det av betydelse att samtliga berörda förvaltningar är delaktiga i planpro-
cessen så tidigt som möjligt. Malmö är ett bra exempel på detta då de som är ansvariga för vatten 
och avlopp är delaktiga i planläggning på både översiktlig- och detaljplanenivå. Ungefär en gång 
i månaden träffas Miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, brandkåren, fastighetskontoret, 
VA-verket och gatukontoret för att granska alla inkomna planärenden som kommit till kommu-
nen. Under mötena så delar förvaltningarna sina åsikter angående plan-ärendena och beslut fattas 
innan planarbetet påbörjas. Med detta tillvägagångssätt kan oväntade komplikationer undvikas 
(Svenskt Vatten 2007:19).

2.3 Dagvattenhantering
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Konsekvenser av översvämningar är många och kan grupperas som indirekta och direkta förlus-
ter. De indirekta förlusterna kan exempelvis handla om förhöjd sårbarhet inför framtida över-
svämningar, utebliven transport och handel, sänkt välbefinnande bland människor och miljö-
förstöring. Förluster som räknas som direkta är de som uppstår under tiden, eller strax efter, en 
översvämning. Detta är exempelvis skadad egendom, dödsfall och förstörd infrastruktur. I de 
flesta fallen är det de indirekta förlusterna som får de mest omfattande konsekvenserna. Miljöför-
störingar är en indirekt konsekvens som inte bara påverkar den närmaste miljön, utan kan även 
sprida sig till kringliggande områden (WWF 2006:14). En av de vanligaste direkta konsekvenser-
na som kan uppstå är källaröversvämning. Detta kan ske när spillvattensystemet blir överbelastat 
under stora nederbörder till följd av avrinning. Påföljden blir att vatten kan tränga upp genom 
brunnar. Det kan även vid hög vattennivå ske genom att vatten tränger in ytledes genom grund-
muren och in på andra sidan (MSB 2013:21).

2.4 Konsekvenser till följd av 
översvämningar
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3. Gröna åtgärder

I detta kapitel följer en sammanställning av gröna åtgärder som kan implementeras i urbana om-
råden för att öka motståndskraften mot översvämningar. Dessa åtgärder är baserade på naturan-
passningar, så kallad grön infrastruktur.

Ränndalar
Syftet med anläggning av ränndalar är till för att leda dagvatten till infiltrationsytor. Det är 
en öppen installation men kan även utrustas med galler för att kunna ge framkomlighet för 
bilar. De förekommer vanligtvis på tomtmark i anknytning till stuprörsutkastare, men de 
lämpar sig även väl i offentliga miljöer som linjeavvattning (Pirard & Alm 2015:7-8). 

Träd och buskar
Träd är bra resurser vid hantering av dagvatten. Genom markinfiltration kan stora mäng-
der vatten absorberas i rotsystemet samt genom deras lövverk under vegetationsperioden 
som kan fördröja regnvattnet (Svenskt Vatten 2011:89). Svenskt Vatten (2011:92) listar 
upp trädsorter som absorberar mycket vatten och är lämpliga vid våta områden. Dessa 
träd är tall, fågelbär, bergek, skogsek, skogslind och bohuslind. De listar även upp 
lämpliga buskar som slån, häckoxel, gullregn, skärmtry och tamariska buskar.

Växtbäddar
En öppen gräsyta har en god infiltrationsförmåga för vatten. Majoriteten av vattenupp-
tagningen förekommer direkt i vegetationszonen ovanpå och påverkar inte markskikten 
märkbart. Så goda infiltrationer på gräsytor kan även ske i områden där de underliggande 
jordskikten är kompakta. Omhändertagande om överskottsvatten bör finnas i åtanke, 
åtgärder som en kupolbrunn lokaliserad på gräsytans lågpunkt hjälper till att ta hand om 
det vatten som inte kan infiltreras av gräset (Stahre 2004:26).

Inspirationsbild på ränndalar i Västra Hamnen, Malmö.
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Fördröjningsmagasin
Dagvatten kan fördröjas genom nedsänkningar i hårdgjorda ytor som samlar upp 
vatten. De nedsänkta ytorna är utrustade med strypta utlopp. Öppna fördröjningsmagasin 
kombineras med ett annat användningsområde som exempelvis park. Med små lutningar 
kan nederbörd ledas till en samlad yta och skapa en tillfällig spegelyta. (Svenskt Vatten 
2011:80-81).

Gröna tak
Gröna tak kan fördröja och förlänga takutloppet och minska topphastigheten med 
30-78% jämfört med standard tak (Liu et.al. 2014:7). Både ny- och befintlig bebyggelse 
kan anläggas med gröna tak. För att gröna tak ska kunna utnyttjas i en så stor utsträckning 
som möjligt så bör taket inte ha en för brant lutning (Stahre 2004:24), den största möjliga 
lutningen är 45 grader (Svenska NaturTak), annars så rinner vattnet lätt av och hinner inte 
infiltreras på gräsytan. Den vegetation som gröna tak oftast är gjorda av är en kombina-
tion av fetknopp- och fetbladsväxter samt taklök. En blandning av mossarter är även ofta 
tillsatt. Även gräs används som klarar längre torra perioder, så kallad sedumgräs används 
också. Enligt Stahre (2004:24) har långtidsmätningar visat på att avrinningen från gröna 
tak, mer eller mindre, helt tas upp av vegetationstäcket vid kortare nederbörder. Gröna 
taks kapacitet att kunna bevara vatten är beroende av årstiderna. Högre avdunstning sker 
under sommarens varma temperaturer i samband med låg nederbörd. 

Dammar
En av de vanligaste anläggningarna för fördröjning av dagvattenflöden är öppna dammar 
med en permanent vattenspegel. De kan användas för att lokalt fördröja och samla upp 
dagvatten (Stahre 2004:34,46). Dammar hjälper ledningsnätet genom att minska flödes-
belastningen samtidigt som det bidrar till att rena dagvattnet (Pirard & Alm 2015:20). Det 
finns även torra dammar som vid höga flöden bildar tillfälliga vattenspeglar i nedsänkta 
gröna ytor (WRS 2013:6). 

Bild 1. Grönt tak (Stahre 2004, s. 25).
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Svackdike
En av de enklaste och grundläggande typer av åtgärder av dagvattenhantering är svackdi-
ken, som ofta är kombinerade med gräsbelagda översilningsytor. Detta då flödeshastighe-
terna blir relativt låga vilket minskar avrinningen samt att det vid höga flöden avleda vatt-
net med sin utformning med milda lutningar och lågt djup. Svackdiken förekommer oftast 
längst med gator, vägar och gång- och cykelvägar. För bäst resultat, med ett fritt flöde från 
vägen till svackdiket, är det väsentligt att diket har en nedsänkt kant från vägytan. Brunnar 
av kupoltyp måste finnas i diket för att se till att dagvattnet leds vidare genom avloppsrör 
(Blecken 2016:75).

Träd placerade i svackdiken, även kallat trädgravar, är lämpliga i linjära områden där 
det finns begränsat utrymme för att hantera nederbörd. En sådan planering är ämnad för 
att fånga in vattenavrinning från kringliggande områden som är ogenomträngliga. Träd i 
urbana områden medför även en ökad luftkvalitet och bidrar till en hälsosammare och mer 
hållbar stadsbild (Watson & Adams 2011:114).

Ingen kantsten
Kantstenar kan hindra vatten från att rinna till infiltrationsytor. Genom att avlägsna 
kantstenar och höjdjustera kanter kan avrinning ledas till andra ytor som exempelvis gräs 
(Svenskt Vatten 2011:95).

Genomsläpplig beläggning
Genomsläppliga beläggningar tillåter dagvatten med sin struktur att infiltrera i marken. 
Genom att ha en mer porös yta istället för en hårdgjord så uppnås enklare en infiltrerbar 
yta. Men den ska samtidigt tolerera hårda belastningar för att undvika att beläggningen får 
spårbildning. Genomsläppliga asfaltbeläggningar kan med fördel användas på gator med 
måttlig trafik då asfalten är känslig mot stor trafikbelastning. Andra beläggningsmateri-
al som är genomsläppliga är natur- och singelgrus, hålsten av betong och natursten med 
fogar som är infiltrerbara (Stahre 2004:28,40). 

Bild 2. Trädplantering i svackdike (Svenskt Vatten 2011, s. 79).
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Hålsten skapar möjlighet för vatten att infiltrera genom dess öppna hål. Hålen kan lämpli-
gen förses med makadam eller gräs (Svenskt Vatten 2011:67).

Liu et.al. (2014:7) nämner att porösa material har visats kunna minska avrinning med upp 
till 93%, samt kan användas för att kontrollera små stormar med nederbörd på mindre än 
20 mm. Denna mätning skedde på två parkeringar. Gemensamt för alla genomsläppliga 
beläggningar är svårigheten i att mäta infiltrationskapacitet samt att beläggningarna med 
tid, delvis eller helt, täpps igen på grund av omgivande faktorer (Svenskt Vatten 2011:67).

Armerat gräs som genomsläpplig beläggning. Bild 3. Genomsläpplig asfalt
(Stahre 2004, s. 41).

Uppsamlingstankar
Att samla upp avrinnande vatten från stuprör kopplade till takytor är ett av de simplaste 
tillvägagångssätten för återanvändning av vatten. Dock bör man vara medveten om att 
mängden vatten, vid en eller flera kraftiga nederbörder, kan överskrida behållarnas kapaci-
tet. För att hindra överskottsvattnet från att skapa fuktskador på byggnader så bör vattnet 
ledas bort till exempelvis en lämpad infiltrationsyta (Stahre 2004:36). Vattnet som samlas 
upp i tankarna kan exempelvis användas vid bevattning av växter.

Regnträdgård
En plantering täckt med vegetation som är sänkt i landskapet som syfte att samla dag-
vatten som leds dit. Grundtanken med en regnträdgård enligt The Prince George’s County 
är att imitera vattnets naturliga cykel och omhänderta dagvattnet i närområdet. En korrekt 
anlagd regnträdgård hanterar vatten på ett naturligt sätt och infiltrerar samt renar på sam-
ma sätt (2007:4,90). De bör dessutom klara av både våta och torra tillstånd, samt längre 
perioder i respektive tillstånd. (Watson & Adams 2011:113). Den australiska forsknings-
anläggningen FAWB (2015:27) redogör att regnträdgårdar har stora potentialer för att 
minska avrinningsvolymer i genomsnitt med 30% och toppflöden 80%.
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Multifunktionella ytor
En nedsänkning i grönytor eller hårdgjorda ytor som är till för att undvika skador och 
utjämna flöden. De formges så att avrinningen från området samlas och bildar en tillfällig 
vattenspegel som sedan successivt töms när avrinningen minskar. Multifunktionella ytor 
kan med fördel uppföras grästäckt med låglänta sluttningar, dessa kan då vid torrt väder 
användas för exempelvis lek. och spelytor (Pirard & Alm 2015:22).

Regnträdgård i Västrahamnen, Malmö

Bild 4. Multifuntionell yta (Stahre 2004, s. 45).
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4. Rönneholm

För att kunna uppfylla syftet att skapa ett gestaltningsförslag så har en platsanalys utförts samt att 
information inhämtats om det område som gestaltningsförslaget baseras på.

Malmö drabbades 31 augusti 2014 av ett kraftigt skyfall, inom loppet av 24 timmar så föll det 
100,1 mm. Detta ledde till omfattande översvämningar runt om i staden (SMHI 2014). Stadens 
dagvattensystem kunde inte hantera de stora mängder vatten som kom. Kostnaderna för Malmö 
stad överskred 100 miljoner kronor och över 4400 skadeanmälningar rapporterades som tillsam-
mans omfattade ca 250 miljoner kronor (Malmö stad 2015:5). 

Efter skyfallet 2014 började Malmö stad med att arbeta på en Skyfallsplan som blev klar 2016. 
Planen skapades för att komma närmare målsättningen som en mer motståndskraftig stad mot 
konsekvenser av skyfall (Malmö stad 2016:7). Syftet med Skyfallsplanen är att: 

Malmö stad sätter upp mål i planen, ett av dem är att år 2025 ska risken för allvarliga personella 
skador, liv och allvarliga störningar av samhällsviktig verksamhet bli så liten som möjligt genom 
att utförande av åtgärder. Ett annat mål är att ett 100-årsregn ska kunna hanteras senast år 2045, 
så att det blir så lite som möjligt av personella och materiella skador och därtill även minimala 
störningar som påföljd (Malmö stad 2016:7). Strategier har sedan skapats för att målen ska kunna 
uppnås. De strategier som ska tillämpas är:

 En grupp för skyfallssamordning koordinerar Malmö stads olika förvaltningar inklusive        
 VA SYD.
 Finansiella och personella resurser är avsatta för att göra särskilda förebyggande 
 åtgärder. 
 Skyfallsproblematiken beaktas i översiktlig planering, detaljplanering och bygglov samt   
 i stadens egna byggprojekt. 
 Offentliga och privata aktörer samverkar för att genomföra skyfallsåtgärder. 
 Den kommunala organisationen, medborgare och relevanta aktörer utanför den 
 kommunala organisationen har fått relevanta och tillräckliga kunskaper om 
 skyfallshantering. 
 Handlingsplan för skyfallsombyggnad av kommunägd mark (med kostnadsberäkningar)   
 styr de särskilda skyfallsåtgärderna. 
 (Malmö stad 2016:8)

“ … ta fram strategier för hur staden ska bli mer resilient mot översvämningar från skyfall. 
Målet är att Malmö stad ska ha en långsiktig och konkret handlingsplan för hur staden ska 
rustas mot skyfall.” (Malmö stad 2015:10). 

4.1 Platsanalys

I detta kapitel presenteras en platsanalys av Rönneholm där efter besvaras frågeställningarna 
genom föreslagna åtgärder till det valda området samt ett gestaltningsförslag innehållande en 
illustrationskarta ochs sektioner.
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Rönneholm var ett av områdena som drabbades av skyfallet i Malmö 2014. DHI tog fram en 
markavrinningsmodell för Malmö stad till Skyfallsplanen där maximala vattendjup vid ett 
100-årsregn visas. På den kartan sticker just Rönneholm ut. Där visas ett större område där det 
kan bildas ett vattendjup från 0.5 - 0.7 meter. Den största koncentrationen av vattensamling i 
området är längs med Nordlinds väg och inne på äldreboendet Attendo Fridhemmets innergård 
(Malmö stad 2016: 42).

Detta område valdes då det både tydligt pekades både ut på markavrinningsmodellen samt på en 
karta i Skyfallsplanen där områden som drabbats en eller flera gånger under skyfallen som var 
åren 2007, 2010 och 2014 (Malmö stad 20116:14,42).

Området består av fem flerbostadshus, ett vårdboende i väst och ett äldreboende i öst, intill äld-
reboendet ligger ett finansbolag samt åtta villor. Då byggnaderna är av olika karaktär är således 
fastighetsformerna och ansvaret likaså. Villaägarna har ett annat ansvar för dagvattenhantering än 
de som bor i flerbostadshusen eller i vård- och äldreboendena. Flerbostadshusen är försedda med 
stora innergårdar mot söder som till största del är försedda med grönytor och en del träd. 

Bild 5. Markavrinningsmodell över Malmö 
(Malmö stad 2016, s.42).

Karta som visar vart Rönneholm är lokaliserad i Malmö
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Marken är förhållandevis jämn och har inga tillsynes lågpunkter där stora vattensamlingar kan 
tänkas samlas vid nederbörd. Äldreboendet är inneslutet av flertalet olika sorters häckar. Mar-
kytan har en lutning från utkanten av gården i syd till byggnaden i norr, i och med detta kan det 
tänka sig att vid kraftig nederbörd samlar sig stora mängder vatten där. Detta utsätter byggnaden 
för en risk att vatten tränger sig in och skadar den.

Området innefattar två vägar, Ingelstadsgatan och Nordlinds väg. Nordlinds väg är uppdelad i 
en huvudväg och en enkelriktad väg som även förser området med parkeringar. Huvudvägen har 
kantparkering på ena sidan och den andra vägen är försedd med snedparkering. De två vägarna 
separeras av en trädplantering i form av pilträd planerade i grus.

Äldreboendets innergård sett från Nordlinds väg. En utav villorna i området.

Nordlinds väg. Trädplantering på Nordlinds väg.

Östra innergården. Västra innergården
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Inom området finns det flera olika typer av markbeläggningar. Trottoarerna närmast lägenhetshu-
sen på Nordlinds väg är av betongplattor, trottoaren på motsatt sida samt på Ingelstadsgatan är av 
hårt packat grus. En grustrottoar hade kunnat uppfattas som genomsläpplig, däremot upplevdes 
underlaget på platsbesöket som icke genomsläpplig. Detta leder till slutsatsen att trottoarerna 
troligtvis inte är så infiltreringsbara som det skulle kunna tros.

De båda vägarnas underlag består av asfalt och är försedda med brunnar. Ingelstadsgatan har 
brunnar för dagvatten utplacerade på vardera sida av vägen. Huvudvägen på Nordlinds väg har 
brunnar placerade på vardera sida av vägen och den andra vägen har endast brunnar placerade på 
sidan där snedparkeringarna finns. Asfalten på Nordlinds sluttar från mitten och ner på vardera 
sida mot brunnarna, detta leder i sin tur nederbörd mot brunnarna. Brunnarna vid sidan av vägen 
är inte optimala för hantering av nederbörd då asfalten runt om flertalet brunnar sluttar på ett sätt 
som ”lyfter upp” brunnarna likt en platå. Detta kan förklara anledningen till de spontant bildade 
vattenrännor som återfinns längs vägen. Från flerbostadshusen samt parkeringen lutar vägbanan 
mot trädplanteringen samt brunnarna.

Tre olika sorters stenbeläggningar på en trottoar.

Brunnar på Nordlinds väg.

Grustrottoar.
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Flerbostadshusen är försedda med stuprör från taken ner i marken som leder vattnet till ett av-
loppssystem. Dagvattnet i Rönneholm området går i ett separerat system där det skiljs åt från 
spillvattnet, men det är icke verksamt. Detta för att det inte leds vidare till en recipient utan 
kopplas sedan till ett kombinerat avloppssystem där spill-, dag- och dräneringsvatten alla går i 
samma ledning (VA SYD 2017:13). I Åtgärdsplanen för Malmös avloppsledningsnät 2017 nämns 
Nordlinds väg som ett hårt belastat kombinerat avloppssystem. Risken för källaröversvämningar 
minskade 2017 när spillvattennätet byggdes ut (VA SYD 2017:118).

Längs med husväggarna hos flerbostadshusen finns flera slags planteringar där en del planterings-
bäddar är försedda med bark. Det finns även ett nedsänkt parkeringshus som i dagsläget har ett 
grönt tak.

Karta som visar på vatten avrinningen på Nordlinds väg.

Framsidan på ett av flerbostadshusenFinansbolagets byggnad.
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Svackdike
För att ta hand om avrinningen från de två vägarna på Nordlinds väg anläggs ett svackdi-
ke. De båda vägarna lutar mot svackdiket som har gräsbeläggning och trädplantering för 
en hög vattenabsorbering. I svackdiket planteras fågelbärsträd för att de genom sina rötter 
kan ta hand om en viss del av vattnet som samlas där. Kupolbrunnar placeras även i diket 
för att kunna leda vidare uppsamlat vatten till avloppsrör. Innergården för flerbostadshu-
sen i väst förses även den med ett svackdike med kupolbrunnar som kan ta hand om avrin-
ningen på gården.

Gångvägar av grus
För att ge området en ökad förmåga att infiltrera vatten utformas gångvägarna med grus 
som är mer löspackad än det nuvarande.

Parkeringar och trottoarer med genomsläpplig beläggning
Snedparkeringarna får hålsten av natursten med infiltrerbara fogar och hål med gräs. 
Detta för att göra de mer infiltrerbara än de befintliga samt indikera vart parkeringsytorna 
är. Även trottoarer samt gångvägar inom äldreboendets område förses med denna yta då 
den har god infiltrationsförmåga samtidigt som underlaget till stor del är hårt och ger god 
framkomlighet.

Genomsläpplig asfalt
Varken Nordlinds väg eller Ingelstadsgatan är huvudleder vilket kan innebära att trafikbe-
lastningen på vägarna inte är allt för stora då det i nära anslutning finns två större vägar, 
Erikslustvägen och Major Nilssonsgatan. Då vägarna inte har en allt för stor trafikbelast-
ning kan den då beläggas med en genomsläpplig asfaltsbeläggning. Varför infiltrerbar 
asfalt anses lämpligt är för att vid extrema nederbörder samlas stora vattenmängder på vä-
gen, särskilt på Nordlindsväg. Vägen ska även planas ut då den för nuvarande har högsta 
punkten mitt på vägen vilket gör att vattnet samlas nere i kanterna och eroderar asfalten. 
Den andra vägen med snedparkeringarna ska ha en liten lutning från trottoaren ned till 
parkeringarna och svackdiket för att leda vattnet till en samlingsplats.
De resterande parkeringsplatserna som ej får genomsläpplig beläggning förses även de 
med infiltrerbar asfalt.

Små dammar
Äldreboendet förses med en damm med en permanent vattenspegel för att samla upp och 
fördröja vatten. Innergården för de östra flerbostadshusen förses även den med en damm 
med samma ändamål, däremot har den inte en permanent vattenspegel ur säkerhetssyn-
punkt.

Grönt tak
På flerbostadshusen installeras gröna tak för att fördröja och förlänga takutloppet så att 
avloppssystemet inte överbelastas vid skyfall. Den befintliga lutningen på taket är 40 
grader, vilket är genomförbart då den maximala rekommenderade lutningen på gröna tak 
är 45 grader.  

4.2 Förslagna åtgärder
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Uppsamlingstankar till villorna
Då villaägarna på egenhand ska ta hand om sin dagvattenhantering så går det inte påverka 
så mycket inne på villatomterna. Ett förslag är dock att det placeras uppsamlingstankar 
vid stuprören på husen för att samla upp vattenmängden som kommer från taket. De skul-
le sedan kunna nyttja det uppsamlade vattnet till de växter som finns på tomterna.

Ingen kantsten
Inga kantstenar uppförs på trottoaren vid flerfamiljshusen för att skapa ett obrutet flöde 
ner till snedparkeringens genomsläppliga beläggning. Inga kantstenar uppförs heller runt 
om svackdiket eller runtom gångvägarna i området.

Ränndalar
Dagvatten som inte kan omhändertas av omgivande ytor, såsom exempelvis gångvägar, 
samlas i rännor som sedan leder avrinningen vidare till omkringliggande infiltrationsytor 
såsom genomsläppliga ytor, svackdike och regnträdgårdar. Ränndalarna förses med galler 
vid väg och gångväg för att underlätta framkomlighet.

Regnträdgård
Regnträdgårdar placeras runt om i området för att samla in vatten från omgivningen i när-
heten via avrinning och ränndalar.

Träd och buskage generellt
Övergripande genom hela området ska det finnas vegetation i form av träd och buskar 
som hjälper till att ta hand om dagvattnet genom sina rötter och lövverk.

Jämn väg och brunnar
Då bilvägarna i nuläget har ett flertal lutningar behöver dessa åtgärdas så vattenavrin-
ningen sker i önskad riktning. Denna riktning är mot svackdiket med kupolbrunnarna. De 
befintliga brunnarna tas ej bort men de höjdskillnader som finns bland vissa åtgärdas.

Lutning av vägen för att leda vattnet till svackdiket
För att kontrollera vattenavrinningen vid bilvägarna så ska dessa lätt luta in mot svackdi-
ket där vattnet kan samlas upp.

Multifunktionell yta
Malmö stads avrinningskarta visar på att stora vattenmängder kan samlas på finansbo-
lagets område. För att ta hand om detta så föreslås det en multifunktionell hårdgjord yta 
mitt i området. Denna är tänkt för att vid nederbörd kunna undvika skada på byggnaderna 
i området. Vattnet i området är tänkt att samlas på denna yta under nederbörd för att sedan 
tömmas när avrinningen minskas.

Boulebana 
En boulebana uppförs på den östra innergården som består av grus. Detta kan ses som ett 
litet komplement då en boulebana förser området med en aktivitet samtidigt som grus är 
infiltrerbar.

Trall
Upphöjd uteplats för de boende i området uppförs på den östra innergården där det pekas 
ut på avrinningskartan att det finns en risk för vattensamlingar. Under trallen är det grus 
som infiltrerar vatten samt gräs under och runt om.
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4.3 Gestaltning

Illustrationsplan
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Sektion A

Sektionskarta
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Sektion B

Sektion C
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I detta stycke återkopplas litteraturen till syfte och problemformulering. Arbetets frågeställningar 
besvaras genom gestaltningsförslaget samt kunskap- och forskningsöversikten.

Med hjälp av metoden kvalitativ textanalys så har litteratur för forskning- och kunskapsöversikt 
plockats fram och kopplats till teorierna hållbar utveckling och resiliens för att uppfylla arbetets 
syfte. Då jag själv valt ut relevanta texter för arbetet så finns det en risk att vissa perspektiv inte 
utforskats. Gestaltningen har utgått från att applicera åtgärder där Malmö stads markavrinnings-
modell har pekat ut vart stora vattenmängder samlas vid skyfall. Modellen är en prognos av 
förväntade vattenmängder som kan vara osäkra. Så arbetet utgör inte ett facit utan är ett förslag på 
hur man skulle kunna arbeta med gröna åtgärder.

Återkoppling till frågeställningarna
 
 1. Hur kan man genom fysisk planering och grön infrastruktur skapa en ökad motstånds  
 kraft i urbana områden mot översvämning till följd av skyfall?

Problemställningen och forskningsöversikten lyfter fram att det måste ske anpassningar inom 
fysisk planering för att kunna hantera klimatförändringarna. Kunskapsöversikten har visat på att 
PBL och MB är viktiga ramverk för kommuner. De båda lagarna har olika utgångspunkter, men 
de paragrafer som lyfts fram i arbetet visar på att de har gemensamma intressen för klimataspekter 
och hållbar utveckling. Men då PBL och MB gäller för nybyggnationer så kan det antas att befint-
liga urbana områden inte planeras i lika stor utsträckning mot skyfall och översvämningar som 
vid nybyggnationer. Äldre byggnader är inte alltid utformade att vara motståndskraftiga då de inte 
haft samma riktlinjer och lagar att följa, som dagens PBL 2010, när de byggdes. Med de gröna 
åtgärder som har presenterats i arbetet så är det möjligt att förbättra befintliga urbana områden. 
Boverket finns till för att vägleda vid tolkning av lagar samt ge råd. Planerare kan bland annat ta 
del av relativa vägledande skrifter om klimatanpassning (Boverket 2010a). Då planering av mark 
och vatten är av kommunal angelägenhet så ligger ansvaret hos dem. Kommunerna kan genom 
exempelvis dagvattenstrategier visa hur det ska planeras mot översvämningar och vägleda hur 
befintliga områden kan öka motståndskraften. 
För att uppnå en ökad motståndskraft mot översvämning så bör planering ske med hjälp av lag-
stöd, råd från Boverket och kunskap om klimatanpassningar samt att genom fysisk planering 
implementera de gröna åtgärder som listats upp i arbetet.

 2.  Vilka gröna åtgärder går det att applicera på det drabbade området Rönneholm i Malmö  
 för att bli mer motståndskraftigt mot översvämning?

Gestaltningsförslaget visar på att det är möjligt att applicera de åtgärder som presenterats i arbetet 
på ett befintligt urbant område som samspelar med den befintliga strukturen. Under arbetets gång 
visade sig att platsinventeringen var av stor betydelse för att få en helhetskänsla och ta fasta på de 
förutsättningar som området har, speciellt med tanke på att översvämningsrisker är platsspecifika. 
Boverket (2018:23) menar att det inte ger det bästa utfallet att gå efter normer när det gäller att 
beräkna sannolikheten och konsekvensen för översvämningar. Området i Rönneholm påvisades, 
genom Malmö stads markavrinningsmodell, vara i hög grad inom riskzonen för översvämningar 
vid skyfall. Med de åtgärder som framförs i arbetet så bör de vid tillämpning i området förbättra 
och öka motståndskraften för översvämningar.

4.4 Diskussion
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De grönytor som redan finns i området är till fördel i den mån att ytorna kan användas i syfte för 
de föreslagna åtgärderna. Om området istället varit ytbegränsat och bestått av hårdgjorda ytor så 
hade det varit svårare att föreslå åtgärdande lösningar. Detta hade kunnat innebära att området 
saknar utrymme för applicering av dessa åtgärder. Det är teoretiskt möjligt att applicera mot-
ståndskraftiga åtgärder mot översvämningar. De åtgärder som föreslagits genom arbetet är realis-
tiskt genomförbara och vidare förslag för att stärka motståndskraften. 

Genom forsknings- och kunskapsöversikten ses starka kopplingar mellan resiliens och grön infra-
struktur som tillsammans kan bidra med åtgärder för översvämningar.
Pickett et.al. (2004:374) skriver om non-equilibrium och dess förmåga att ta sig an och anpassa 
sig efter en störning. Resiliens är en anpassningsbar egenskap som, enligt Watson och Adams 
(2011:110), kan imitera naturens förmåga att anpassa sig till störningar. Liu et.al. (2014:6) nämner 
att grön infrastruktur kan hjälpa till att hantera översvämningar. Då grön infrastruktur härmar 
eller utnyttjar naturliga processer (Liu et.al. 2014:6), så kan grön infrastruktur ses som en viktig 
beståndsdel i resiliensen hos ett ekologiskt system. Resiliensen hos ett ekosystem kan förstärkas 
med grön infrastruktur. Den förstärkta egenskapen kan, genom att vara anpassningsbar, öka mot-
ståndskraften mot översvämningar. De åtgärder som presenterats i arbetet är baserade på detta. 

För att vårt samhälle ska kunna hantera kommande klimatförändringar så är planering inför dessa 
av stor betydelse. Grön infrastruktur kan appliceras på både nybyggnation och befintlig bebyggel-
se. Fysisk planering förser flera nycklar till gröna lösningar. De lösningar och förslag som pre-
senterats genom arbetet är förslag som kan implementeras i befintliga och på nya områden som 
främjar motståndskraften för översvämningar.

Arbetet belyser även dagvattenhantering i fysisk planering som kan användas för att hitta problem 
och åtgärder för att stärka motståndskraften mot översvämningar till följd av skyfall. 

Gestaltningsförslaget föreslår gröna åtgärder som kan implementeras i området för ökad mot-
ståndskraft mot översvämning. Dessa förslag rekommenderas efter anpassningsförmåga, det vill 
säga lämplighet i implementering. Vad som är av tyngd för tolkningen av detta arbete är att pre-
senterade åtgärder ökar syftets verkningsgrad och optimerar resultatet i kombination med varan-
dra. Enskilda åtgärder ska däremot inte tolkas som ineffektiva. 

 Vilka underlag har bäst genomsläpplighet?

 Hur arbetar Sveriges kommuner med detta idag?

5. Slutsats

5.1 Förslag på fortsatta studier
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