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(Hållbar utveckling, Klimatanpassning, Klimatförändringar, Översvämningar) 
 

Abstract/Sammanfattning 
 
Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med 
klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och 
kvalitativ textanalys. Begreppet klimatanpassning syftar till åtgärder som lindrar negativa effekter av 
ett förändrat klimat. Klimatförändringar hotar, genom sina effekter, bland annat med att översvämma 
stora områden, vilket medför att det i planeringen, för att göra den både kort- och långsiktigt hållbar, 
är av största vikt att hänsyn tas till detta. Hur problemen hanteras tycks också skilja sig åt från plats till 
plats på grund av olika förutsättningar och därför genomförs undersökningar av fyra utvalda 
kommuner; Kristianstad, Malmö, Sundsvall, Umeå. Information insamlas dels från kommunernas 
översiktsplaner samt andra kommunala dokument. Med hjälp av undersökningen och vidare analyser 
går det att konstatera att alla de granskade kommunerna jobbar med klimatanpassning men på olika 
sätt. En del arbetar med riktlinjer för ny exploatering och bebyggelse medan andra jobbar med mer 
konkreta åtgärder. 
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Inledning  
Klimatanpassning beskrivs av Länsstyrelserna (2012:10) som ett brett och komplext område vilket 
kräver ett samspel på samtliga nivåer i samhället. Begreppet syftar till åtgärder som mildrar eller 
hindrar effekter av klimatförändringar, eller tar till vara på dess möjligheter. Det fokuserar således inte 
på åtgärder för att minska klimatförändringen där förbränning av fossila bränslen och utsläpp av 
växthusgaser är det huvudsakliga problemet, enligt Naturvårdsverket (2008), utan fokuserar istället på 
att åtgärder som lindrar de negativa effekterna som ett förändrat klimat kan ha på mark, vatten och 
bebyggelse (Malmö stad 2014a:51; Naturvårdsverket 2018). De negativa effekterna är bland annat i 
form av höjda havsnivåer, erosion av mark och ökade flöden som kan leda till översvämning. 
Klimatförändringar kan även leda till problem med färskvatten samt värmeböljor. Några exempel på 
förebyggande åtgärder mot dessa effekter är att det byggs vind- och vattentåligare hus, att det införs 
konstbevattning i torra områden, att det byggs vallar i områden där det är risk för översvämning samt 
att det byggs dammar för att reglera dagvatten (Vredin - Johansson, Forslund 2009:16).   
 
Ansvaret för klimatanpassning ligger både hos kommunerna, länsstyrelserna och andra aktörer men 
kommunerna har det yttersta ansvaret och det innebär att informera befolkningen om vad 
klimatförändringarna har för effekter på samhället och vilka insatser de gör för att möta dem. Arbetet 
med klimatanpassning tar också hjälp från olika metoder och verktyg då dessa är tänkta att skapa 
struktur och överblick inför kommande relevanta analyser. En metod för att skapa struktur är en 
politisk antagen kommun- och förvaltningsövergripande klimatanpassningsplan, i vilken acceptabla 
risker och sårbarheter tas upp, åtgärder rekommenderas och ansvariga utnämns, vilket sedan ligger till 
grund för vad kommunerna gör (Länsstyrelserna 2012:10). 
 
Kommuner har verktyg, bland annat fysisk planering, i sitt klimatarbete eftersom den ger möjlighet till 
att styra så klimatanpassning sker vid planering och byggande. Den fysiska planeringen styrs generellt 
sett av plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB) men i detta sammanhang måste även 
hänsyn tas till införda EU-direktiv om översvämning och vattenförvaltning. Planeringen ska med 
dessa förutsättningar generera olika planer som styr, i synnerhet bestämmelserna i detaljplaner, hur 
åtgärderna ska bli verklighet. Till exempel går det att anpassa byggrätter i form av lokalisering och 
utformning, avsätta tillräckliga skyddsavstånd och hantera infrastruktur och grönstruktur på ett 
strategiskt vis, för att möta effekterna av förändrat klimat (Länsstyrelserna 2012:10–11). Äldre 
detaljplaner är dock ett problem, då byggrätter från förr inte utformats med hänsyn till framtida 
klimatförändringar (Boverket 2012:45).  
 
Att bestämma vilka åtgärder som måste vidtas med hjälp av den fysiska planeringen fordrar samarbete 
mellan kommun, byggherrar, förvaltare och vattenbolag för att inte riskera missförstånd och uteblivna 
åtgärder under och efter det att planer är genomförda. Ibland måste även frågorna diskuteras 
kommuner emellan, då konsekvenserna av ett förändrat klimat inte upphör vid kommungränserna. 
Detta leder till antaganden om hur platser bör anpassas nu och framtiden. Trots detta kvarstår 
osäkerheter i hur klimatanpassningen ska ske eftersom scenarier är just scenarier. Ingen vet med 
säkerhet hur snabbt klimatförändringar sker och vad de innebär i framtiden (Länsstyrelserna 
2012:11).        
 
Arbetet med klimatanpassning skiljer sig mellan kommuner, vissa har kommit längre än andra, vilket 
Svenska Miljöinstitutets enkätundersökning visar på. Undersökningen gjordes 2016 och ur resultatet 
konstaterades det att 98 procent av kommunerna i landet tror att de kommer påverkas av 
klimatförändringarna i framtiden i form av förändrade flöden, ökade nederbörd och högre temperatur. 
Vidare för att åtgärda effekter av detta anser sig drygt 80 procent av kommunerna arbeta med 
klimatanpassning medan resten är osäkra eller ännu inte har börjat. Sammanfattningsvis tolkas det ur 
undersökningen att de stora kommunerna har kommit längre med sitt arbete än de medelstora och små, 
vilket tyder på att resurserna som större kommuner har en avgörande roll för hur arbetet fortgår. 
Generellt sett har också kustkommuner kommit längre än inlandskommuner i sitt arbete på grund av 
sin närhet till vatten och stundande havsnivåhöjning (Bonnier, Roth, Thörn 2016:5, 11, 13). 
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Klimatanpassning kräver följaktligen stora ekonomiska resurser, vilket gör att mindre kommuner kan 
behöva stöd i sitt arbete (Bonnier, Roth, Thörn 2016:6). Stadsinnovationer i form av spetstekniker och 
avancerade systemlösningar samt EU-programmet LIFE, som är ett ekonomiskt verktyg för miljön, är 
enligt Naturvårdsverket (2018) exempel på ekonomiska stöd som det går att ansöka om. Bidraget till 
stadsinnovationer regleras av förordning (SFS 2016:448) om stöd för strategisk användning av 
spetsteknik för hållbar stadsutveckling. I och med denna förordning har regeringen budgeterat för 68 
miljoner i bidrag till stadsinnovationer mellan 2016 och 2019. LIFE regleras istället av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2013/1293 av den 11 december 2013 om inrättandet 
av ett program för miljö och klimatpolitik (LIFE) samt om upphävande av förordning (EG) nr 
614/2007. Programmet bidrar varje år med finansiellt stöd till miljörelaterade projekt, som bland annat 
innebär insatser för att öka återhämtningsförmågan vid klimatförändring i Europa, och mellan 2014–
2020 har totalt 3,4 miljarder euro avsatts för programmet enligt Naturvårdsverket (2018). 
 

Bakgrund 
Klimatförändringar är, enligt regeringen (Miljödepartementet 2008:9), en av vår tids största 
utmaningar och anses av Naturskyddsföreningen, (SNF), (2016) vara ett globalt problem som 
kännetecknas av förändringar i jordens klimat, vilket innebär skillnader i jordens genomsnittliga 
temperatur, nederbörd och vind. Jordens klimat har förvisso alltid förändrats men genom historien har 
livet på jorden alltid lyckats återhämta sig från bland annat istider och kraftiga temperaturhöjningar 
(Världsnaturfonden (WWF) 2018a). Idag finns däremot inte samma möjlighet för ekosystemen att 
hinna anpassa sig i och med att den globala uppvärmningen sker i mycket högre takt än vad den 
tidigare gjort. Detta medför en förlust av biologisk mångfald och i slutändan mindre tåliga och 
produktiva ekosystem, vilket leder till att samhället påverkas av klimatförändringarna på många sätt. 
Den tydligaste förändringen är ett extremare väder i form av värmeböljor och kraftiga skyfall, vilket 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, (SMHI), (2015a) menar är ett tydligt tecken på 
förändring i klimatet. Extremvädret gör bland annat så att istäcket i Arktis minskar till ytan och det 
medför stigande havsnivåer samt förändrade nederbördsmönster för oss här i Sverige. 
 
De förstärkta klimatförändringarna anses orsakas av framförallt människans förbränning av fossila 
bränslen. I frågan är både SNF (2016), Naturvårdsverket (2008) och WWF (2018a) eniga och menar 
att användningen av fossila bränslen måste minska för att lindra den globala uppvärmningen. Klimatet 
påverkas å andra sidan också av naturliga faktorer där strålning från solen cirkulerar i atmosfären och 
havet som fördelar energin beroende på hur topografin på land och i hav ser ut. Påverkan från detta 
tros dock vara så pass minimal att det inte det tydligt går att koppla till rådande klimatförändringar 
(SMHI 2015a, 2016) men det går heller inte helt att bortse ifrån, vilket Henrik Lundstedt (2002) 
belyser i sin tidskriftsartikel Solens stormar styr den globala uppvärmningen där han anser att det 
framkommer, med hjälp av Michael Lockwoods forskning, att global uppvärmning och vidare 
klimatförändringar kan bero på variationer av solaktiviteten. Solaktivitet avser den mängd energi som 
solen sänder ut genom sin strålning. 
 
Problemen med klimatförändringar, framförallt förbränningen av fossila bränslen, har inte uppkommit 
i modern tid utan de har pågått under en längre period och uppdagades så tidigt som i slutet av 1800-
talet genom den svenska vetenskapsmannen Svante Arrhenius. Men dåtidens forskare ska dock, enligt 
Spencer Weart (2008), ha förkastat upptäckten och istället funnit tekniska skäl som pekat på att 
utsläppen inte förändrade klimatet. Istället antogs det att klimatcykeln påverkades av skillnader i 
naturbalansen då forskarna ansåg att det var uppenbart att mänskligheten saknade medel för att kunna 
påverka något så omfattande. Om klimatet trots allt skulle kunna förändras på grund av mänsklig 
aktivitet trodde forskarna att det inte skulle ske förens tiotusentals år framåt i tiden (Weart 2008).  
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Det var först mot slutet av 1980-talet som forskarna började förstå allvaret med växthusgaserna och 
dess problem uppdagades med bland annat olika sammankomster som lett till rapporter, lagar och 
dokument (Weart 2008). Brundtlandkommissionen som ägde rum 1987 ett exempel på en sådan 
sammankomst där fokus låg på klimatförändringar. Sedan media har fått större utbredning i världen 
går det att urskilja att frågan kring klimatförändringar har fått ökat fäste eftersom det ger möjlighet för 
information att nå ut till folk omedelbart (SMHI 2015a).  
 
Arbetet med klimatförändringar i Sverige har även här pågått under en längre tid och fick dessutom 
större utbredning när riksdagen 1999 beslutade om att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål 
som sedan 2005 är 16. Dessa är tänkta att fungera som riktlinjer för den nationella miljöpolitiken och 
vidare ge en långsiktig målbild för miljöarbetet samt vägledning för alla inblandade instanser i 
samhället, vilket innefattar allt från myndigheter, länsstyrelser och kommuner till privata och 
offentliga aktörer (Naturvårdsverket 2017).  
 
De mål som, enligt Boverket (2017), kan stödjas av den fysiska planeringen i kommunerna är 
begränsad miljöpåverkan och god bebyggd miljö. Målet om begränsad miljöpåverkan innefattar hur 
kommuner bör agera så att samhället kan reducera sina nettoutsläpp på ett sätt som gynnar biologisk 
mångfald, livsmedelsproduktion och hållbar utveckling samt vilka nivåer det ska ske på (Sveriges 
miljömål 2018a). Det andra målet är god bebyggd miljö och genom den fysiska planeringen ska 
kommunerna se till att fylla människors behov, erbjuda goda livsmiljöer och bidra till hållbar 
utveckling (Sveriges miljömål 2018b). 
 
Sverige påverkas både av direkta lokala effekter samt indirekta effekter från omvärlden när klimatet 
förändras. Dessa effekter leder till att medeltemperaturen ökar här, allvarligare än vad den gör på 
jorden i genomsnitt eftersom uppvärmningen blir kraftigare närmare polerna. Under de senaste hundra 
åren har den globala årsmedeltemperaturen ökat med en knapp grad (Naturvårdsverket 2008) medan 
den här i Sverige, utifrån Länsstyrelsernas (2012:5) högst beräknade scenario fram till år 2100, kan 
öka med så mycket som sex grader. Detta bedöms av WWF (2018b) vara ett resultat av den arktiska 
återkopplingen. Idén bygger på att temperaturen ökar genom att jordens förmåga att absorbera energi 
från solen ökar då isen från Arktis smälter och dess areal minskar med anledning av att vattnet har en 
mörkare yta än isen. Konsekvenserna av detta är att isen smälter ännu mer och klimatförändringarna 
förstärks vidare (Greenpeace Norden 2013:1-2).  
 
Påverkan från temperaturhöjningen skiljer sig däremot geografiskt i landet och ju längre norrut desto 
större påverkan går att mäta. Till exempel ökar nederbörden under hela året, vilket innebär intensivare 
skyfall som leder till ökade risker för bland annat översvämning, men förändringen är som störst på 
vintern och i norra Sverige. Påverkan som märks i de södra delarna av landet är inte lika kraftiga som i 
norr och skiljer sig i den mening att det främst blir torrare marker istället eftersom avdunstningen ökar 
med värmen, vilket påverkar jordbruket genom att grundvattennivåerna minskar och vidare resulterar i 
saltvatteninträngning då havet höjs (WWF 2018b). Klimatförändringarna kan samtidigt ha positiva 
effekter menar SMHI:s klimatexpert Gustav Strandberg (WWF 2018b), vars antagande styrks av 
Naturvårdsverket (2008), då det antas att odlingsförutsättningarna för jord- och skogsbruk kan 
förbättras i och med ett varmare klimat och ökade koldioxidhalter i luften. Växtsäsongen kan således 
komma att bli längre, främst i norra delarna av landet där det dessutom kan bli en extra sådd. Men 
dessa positiva effekter är emellertid endast en bråkdel av de effekter som klimatförändringarna 
förväntas orsaka. 
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Problemformulering 
Klimatförändringar kan genom temperaturhöjning ge upphov till allvarliga effekter på både framtida 
och redan existerande samhälleliga funktioner och miljöer i landets kommuner. Temperaturhöjningen 
kan, enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007:126–127), leda till svåra konsekvenser och 
påfrestningar för samhället då stormar, kraftiga nederbörd, översvämningar, ras och skred förväntas bli 
allt vanligare med den ökade temperaturen. Utredningen (2007:126–127) och Svenska Miljöinstitutet 
(2016:6) menar att detta följaktligen måste förebyggas med långsiktig, systematisk klimatanpassning i 
alla, såväl stora som små kommuner med den fysiska planeringen som verktyg. Arbetet behöver 
också, enligt regeringen (Miljödepartementet 2008:130), stärkas och samordnas på både central och 
regional nivå för att genomsyra hela samhället.    
 

Frågeställningar 
1. Hur klimatanpassar sig svenska kommuner genom fysisk planering mot negativa effekter av 

klimatförändringar på både kort och lång sikt? 
2. Vilka skillnader finns i klimatanpassningsarbetet mellan södra och norra Sverige?   
3. Hur har kommuners arbete med klimatanpassning i den fysiska planeringen förändrats över 

tid? 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie, med hjälp av underlag från en kvalitativ textanalys, ta 
reda på hur kommuner arbetar och förhåller sig till myndigheters och organisationers riktlinjer 
gällande klimatanpassning inom den fysiska planeringen. I studien kommer olika plandokument 
analyseras som grundar sig i hållbar utveckling för att skapa en uppfattning av kommunens 
hållbarhetsarbete inom planeringen. Kommunerna kommer sedan ställas mot varandra i en jämförelse 
för att svara på de frågor som ställts i frågeställningen. 
 

Avgränsningar 
För att få en helhetsbild av vad begreppet klimatanpassning till att börja med innebär, hur det har 
uppkommit och varför det är viktigt att arbeta med det inom den fysiska planeringen görs en 
kunskapsöversikt inom området. Källorna som används i översikten avgränsas till dokument, 
publikationer, rapporter och litterära verk vars syfte är att belysa hållbar utveckling, 
klimatförändringar och klimatanpassning samt miljö. Texterna som analyseras är till övervägande del 
publicerade av svenska kommuner, myndigheter, länsstyrelser och andra svenska aktörer men även 
EU. 
 
Arbetet kommer vidare fokusera på hållbar utveckling och hur svenska kommuner använder den 
fysiska planeringen för att anpassa sig till ett förändrat klimat. Något som bör tas i beaktning vid val 
av kommun, då det kan påverka studiens utfall, är kommunernas förutsättningar både geografiskt, 
ekonomiskt genom resurser och befolkningsmässigt. Fallstudien avgränsas till fyra kommuner från 
olika delar av Sverige och sker därför på en kommunal nivå.  
 
Valda kommuner är Kristianstad och Malmö i söder samt Sundsvall och Umeå i norr. Den 
huvudsakliga anledningen till denna avgränsning är att alla dessa kommuner har gemensamt att de 
ligger vid kusten och således riskerar att påverkas av översvämning och erosion, vilket är viktigt att 
klimatanpassa sig till. Valet av två kommuner från södra Sverige och två från norra grundar sig frågan 
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i om de geografiska förutsättningarna har någon betydelse för hur olika kommuner arbetar med 
klimatanpassning. De två kommunerna i norr valdes även på grund av att de är bland de folktätaste 
kommunerna i Norrland medan de i söder valdes på grund av tidigare uppdagade fall där framförallt 
översvämning och erosion visat sig ha medfört stora problem. 
 
Genom att analysera plandokument, främst gällande översvämning, erosion och väderhändelser 
(dagvatten från regn, värmeböljor), från de olika kommunerna syftar arbetet till att skapa en bild av 
hur varje individuell kommun hanterar frågan om klimatanpassning. Tidsmässigt har materialet som 
granskats avgränsats till dokument och handlingar som uppförts efter år 1990 för att begränsa 
mängden källor men samtidigt ge en bild över hållbarhetstänkandets utveckling över tid i respektive 
kommun. 
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Metoder 
Enligt Lunds universitet (u.å:3) innebär ordet metod tillvägagångssätt. För att genomföra studier i en 
vetenskaplig uppsats kan en rad olika metoder användas beroende på vad som ska undersökas. 
Metoderna brukar delas upp i två grupper. Den första gruppen kallas kvalitativa metoder och avser att 
analysera och tolka intervjuer, texter och bilder. Den andra gruppen kallas kvantitativa metoder och 
används främst när undersökningar bygger på olika slags siffermaterial. Lunds universitet (u.å:3) 
nämner dock att skillnaderna mellan grupperna inte bör överdrivas, då kvantitativa metoder alltid 
innehåller kvalitativa moment och de kvalitativa metoderna har också en kvantitativ sida. 
 

Kvalitativ textanalys 
Den ena metoden som används i denna vetenskapliga uppsats är en så kallad kvalitativ textanalys. En 
kvalitativ textanalys kan användas för att med hjälp av texter analysera och förstå exempelvis olika 
samhällsproblem. Den kvalitativa textanalysen används för att analysera handskrivna texter, tryckta 
källor och arkiverade dokument av olika slag (Fejes & Thornberg 2015:177). Den främsta fördelen 
med en kvalitativ textanalys är att den passar bra när skriftliga dokument och texter ska undersökas 
och att i stort sett alla textkällor kan användas och undersökas. Beroende på vilken frågeställning som 
ska besvaras och vad som ska analyseras kan allt från politiska dokument till privata texter och 
tidningsartiklar användas (Fejes & Thornberg 2015:176, 180–182). Något som bör has i åtanke vid en 
kvalitativ textanalys är att det är problematiskt att generalisera något utifrån den begränsade mängd 
data som analyserats. En kvantitativ analys hade å andra sidan med flera observationer kunnat tillåta 
författaren att dra mer generella slutsatser (Rienecker & Stray Jørgensen 2014:193). En generell 
nackdel för kvalitativ forskning som denna är att forskarens egen bakgrund, identitet och egna 
övertygelser kan komma att spela roll i analyser och det begränsade urvalet av data. Det begränsade 
antalet källor samt de detaljerade djupgående analyserna kan göra att trovärdigheten i de 
generaliseringar som görs blir låg (Denscombe 2014:417, 418).  
 
Då uppsatsen syfte är att granska ett flertal olika textdokument angående klimatanpassning anses en 
kvalitativ textanalys vara en passande metod. Pär Widén genom Andreas Fejes och Robert Thornberg 
(2015:178–180) beskriver tre dimensioner av kvalitativ textanalys som kan användas beroende på 
uppsatsens syfte. Den första dimensionen syftar till att analysera textförfattaren, upphovsmannen eller 
sammanställande redaktör till en text för att svara på frågor om vilka innebörder som författaren själv 
tillskrivit en text. Den andra dimensionen fokuserar på att analysera textens form och innehåll, vilket 
innebär att analysen utgår från texten och främst fokuserar på dess språkliga, litterära och innehållsliga 
innebörder. Den tredje dimensionen handlar om att förstå och tolka de innebörder som texterna får i 
relation till verkligheten (Fejes & Thornberg 2015:179–180). Den tredje dimensionen anses därför 
passande för att analysera de valda texterna som i många fall behöver ses i relation till verkligheten för 
att bli förstådd. 
 
I uppsatsen kommer den kvalitativa textanalysen användas för att analysera lagar, EU-direktiv, 
förordningar, propositioner, utredningar, organisationers publikationer, litterära publikationer och 
webbpublikationer som behandlar klimatförändringar och klimatanpassning samt är relevanta för den 
fysiska planeringen. Analysen förväntas ge kunskaper om klimatanpassning i den fysiska planeringen 
samt om klimatförändringar, deras effekter och bakomliggande orsaker. Detta kunskapsunderlag ska 
sedan agera som stöd i arbetet med fallstudien. 
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Fallstudie 
Fallstudie är en forskningsdesign som låter forskaren gå ner på en djupare nivå och ger en mer 
djupgående analys än andra mer översiktliga studier. Fallstudien innebär oftast att en enda 
undersökningsenhet används men i vissa fall kan även flera enheter undersökas. Fallstudier över lag 
syftar till att på djupet undersöka tydligt avgränsade fall för att kunna reda ut komplexiteten i en given 
situation (Denscombe 2014:92, 93). De huvudsakliga fördelarna med att använda en fallstudie är att 
det sker en inriktning på en eller några få enheter där forskaren tillåts undersöka förhållanden som inte 
går att undersöka i en masstudie. Den tillåter på så sätt en djupare analys av problemet i fråga. En 
annan fördel med fallstudier är enligt Martyn Denscombe (2014:91, 97) att de ger forskaren möjlighet 
att se det specifika i varje fall som sedan kan användas för att kunna skapa en helhetsbild. En styrka 
som fallstudien även har är att den tillåter forskaren använda sig av flera olika metoder som anses 
lämpliga för det specifika fallet för att undersöka relationer och processer.  
 
Då fallstudien möjliggör användandet av flera metoder tillåter den även användandet av flera olika 
datakällor. Något som bör has i åtanke vid användandet av fallstudie som metod är att det kan vara 
svårt att definiera ett falls gränser. Därför bör forskaren noggrant avväga och avgränsa vilka datakällor 
som används i studien (Denscombe 2014:104). En nackdel med fallstudier är att de på grund av sina få 
undersökningsenheter lätt kan kritiseras och anses ha bristande trovärdighet i de generaliseringar som 
görs utifrån undersökningen. Det är därför viktig att studien tydligt visar på vilka plan de olika fallen 
kontrasterar eller liknar varandra för att undvika mindre trovärdiga generaliseringar och resultat 
(Denscombe 2014:104). En annan nackdel för kvalitativ forskning överlag är att forskarens egen 
bakgrund, identitet och egna övertygelser kan spela roll i de analyser som görs och i urvalet av 
datakällor. Objektiviteten av analysen kan därför komma att ifrågasättas (Denscombe 2014:417, 418).  
 
Denscombe (2014:94–95) beskriver sex alternativa syften som fallstudier kan användas för, varav ett 
är jämförelse. Jämförelsen används enligt honom för att se de likheter och skillnader som finns mellan 
olika inramningar (Denscombe 2014:95). Då detta syfte stämmer bra överens med uppsatsens syfte, att 
jämföra hur olika svenska kommuner förhåller till klimatanpassning inom den fysiska planeringen, 
kommer en sådan fallstudie göras. Jämförelsestudien kommer användas för att göra en jämförelse av 
ett antal svenska kommuners arbete med klimatanpassning med hjälp av underlag från den kvalitativa 
textanalysen.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Uppsatsen kommer utgå ifrån teorin om hållbar utveckling då syftet är att studera klimatanpassning i 
svenska kommuner med hjälp av flera hållbarhetsaspekter. Brundtlandrapporten från 1987 tillika Our 
common future (Vår gemensamma framtid) definierar hållbar utveckling som en utveckling där vikten 
ligger i att tillfredsställa dagens behov utan att riskera framtida generationers möjlighet att göra samma 
sak (Svenska FN-förbundet 2012). Enligt Jonas Ammenberg och Olof Hjelm (2013:16) handlar detta i 
stor utsträckning om fördelning av resurser mellan och inom olika generationer där befolkningens 
behov och påverkan ska vara i harmoni med ekosystemens förmåga att producera och återhämta sig. 
Den hållbara utvecklingen antas också av dem (2013:16), likt Lunds Universitet genom Svenska FN-
förbundet (2012), vara en kontinuerlig process som hela tiden fortskrider eftersom dess förutsättningar 
hela tiden förändras men med samma målsättning, att inte äventyra för framtida generationer.  
 
Med tanke på att Ammenberg och Hjelm (2013:16) poängterar att förutsättningarna, för att inte sätta 
framtida generationer i fara, uppdateras relativt ofta och att det hela tiden är nya tankar och 
värderingar som alla bör beaktas för att komma fram till ett konsensusliknande beslut, gällande vad 
som ska göras för arbetet mot ett hållbart samhälle, går det att likna vid en inkrementell 
planeringsmodell. Den inkrementella modellen beskrivs av Ulf Ranhagen (2006:20) vara ett teoretiskt 
förhållningssätt i planeringen där fokus antas ligga på att genom flera små steg, åsikter grundade i 
enskilda intressen av flera aktörer, nå fram till ett politiskt beslut. Förutsättningarna, de enskilda 
intressena inom inkrementalismen, kan förändras under processen på väg mot ett beslut likt 
värderingarna kan inom hållbar utveckling. Beslutet som processen resulterar i tolkas som någon form 
av konsensus, ett godtagbart resultat för alla inblandade, men utan att egentligen ha uppfyllt några 
mål. Enligt Abdul Khakee (2000:26–27) syftar det inkrementella förhållningssättet således inte till att 
nå specifika mål utan istället till en godtagbar politisk lösning, vilket dock skiljer sig från hållbar 
utveckling där samma målsättning är tänkt att bestå över generationer.        
 
Brundtlandrapporten presenterar begreppet hållbarhet vidare som en kombination av tre olika 
perspektiv; det ekologiska, det ekonomiska och det sociala, vilka alla enligt rapporten är lika viktiga 
att beakta för arbetet mot ett hållbart samhälle samt hållbar tillväxt (Porter & de Roo 2007:8). Dessa 
perspektiv kräver, enligt Ammenberg och Hjelm (2013:17), också samspel och integration, vilket 
innebär att det är viktigt med ett samarbete kring hållbarhetsfrågorna över både geografiska gränser, 
sektorsgränser och organisationsgränser. Detta eftersom olika platser och olika företag har olika 
förutsättningar och möjligheter för att kunna hantera hållbar utveckling på ett sådant sätt som gynnar 
kommande generationer samtidigt som det ska ta hänsyn till dagens behov.    
 
Begreppet hållbar utveckling har dock fått viss kritik i form av att dess innebörd och hur innebörden 
ska tolkas har ifrågasatts då den förändras över tid och återspeglar aktuella förväntningar och 
uppfattningar om samhället (Ammenberg & Hjelm 2013:16). Exempelvis påstår Geoff Porter och Gert 
de Roo (2007:1) att begreppet är något vagt, vilket de menar kan leda till missförstånd mellan såväl 
planerare som privatpersoner och vidare en besvikelse kring resultaten som planeringen genererat. För 
att motverka dessa missförstånd har det därför under årens lopp utvecklats olika koncept och 
hjälpmedel, däribland Agenda 21, vilka, enligt Ammenberg och Hjelm (2013:19), ska göra begreppet 
mer konkret och lättolkat. 
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Kunskapsöversikt 
Klimatförändringar kan som tidigare nämnt leda till ett flertal konsekvenser såsom skyfall, höjda 
havsnivåer, snöfall, med mera. Dessa kan i sin tur bidra till översvämningar, problem med 
dricksvatten och skador på både bebyggelse och människor. Då det är av allmänt intresse att miljön 
runt omkring oss är säker och skyddad finns det lagar, förordningar, utredningar och direktiv inom den 
fysiska planeringen som syftar till att främja en säker och hållbar miljö.  
 

EU-direktiv 
Politiker och planerare ska under planering även ta hänsyn till de EU-direktiv som har införts gällande 
hanteringen av vattenförvaltning och översvämningar med mera. EU-direktiven talar om vilka kriterier 
medlemsländerna ska uppnå, vilket ibland kan leda till att nya lagar stiftas i länderna för att ge 
möjlighet till att uppnå dessa direktiv (Ammenberg & Hjelm 2013:160). Direktiven och 
förordningarna används för att visa vad våra lagar måste ta hänsyn till. 
 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG  
I Europa har det blivit allt större efterfrågan på vatten av god kvalitet för flera olika 
användningsområden. På grund den stora efterfrågan på vatten av god kvalitet som finns inom EU 
beslutades det år 2000 av EU-parlamentet att anta ett direktiv för att säkerställa en god vattenkvalitet 
(EU 2017). 
 
Direktivets syfte är att upprätta en ram för att skydda grundvatten, kustvatten, inlandsytvatten och 
vatten i övergångszon mot föroreningar och dylikt som kan komma att ha negativ påverkan. I 
direktivet fastställs regler för att stoppa försämringen av EU:s vattenförekomster och på så sätt nå 
EU:s beskrivning av ”god status” för de floder, sjöar och grundvatten som finns inom 
medlemsländerna senast 2015. EU:s lagstiftning ställer tydliga krav på de myndigheter som fått ansvar 
för att direktivet följs (EU 2017). Myndigheterna har som enligt EU (2017) ansvar att: 
 

• Identifiera avrinningsområden i sitt land. Ett avrinningsområde är enligt EU de omgivande 
landområden där vatten rinner ut i särskilda flodsystem. 

• Utse myndigheter som hanterar flodområden enligt de EU-regler som tagits fram. 
• Genomföra en analys av varje avrinningsområdes funktioner, effekter av mänsklig aktivitet 

och göra en ekonomisk bedömning av vattenanvändningen. 
• Genomföra en övervakning av vattenstatusen i varje avrinningsområde. 
• Registrera områden vid behov av skydd, såsom områden där dricksvatten utvinns och kräver 

särskild uppmärksamhet. 
• Utarbeta och genomföra så kallade förvaltningsplaner för avrinningsområden för att förhindra 

att ytvatten förorenas, skydda och förbättra grundvatten samt bevara skyddsvärda 
vattenområden. 

• Se till att kostnaderna för vattentjänster återvinns så att resurserna används effektivt och att de 
som förorenar får betala samt ansvara för att informera och erbjuda samråd till allmänheten 
om sina förvaltningsplaner för avrinningsområden. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG  
Under 2007 efter att Europa drabbats av ett antal stora översvämningar antog EU-parlamentet ett 
direktiv gällande översvämningsrisker. Direktivet skapades för att reglera hanteringen av 
översvämningar och har som avsikt att få medlemsländerna att arbeta för att minska negativa 
konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människor hälsa, kulturarvet, ekonomisk 
verksamhet och miljön.  
 
De länder som var medlemmar i EU fick då som uppgift att på ett systematiskt sätt kartlägga 
potentiella översvämningsrisker och översvämningshot för att sedan ta fram en riskhanteringsplan för 
de områden som ansågs vara i riskzonen för översvämningar. Översvämningsdirektivet i Sverige 
genomförs genom förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och med hjälp av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB), (MSBFS 2013:1) föreskrifter om 
riskhanteringsplaner. Arbetet utförs i sex år långa cykler där varje cykel omfattar tre steg.  
 
Steg ett innebär att en landsomfattande bedömning av översvämningsrisker genomförs. Utifrån 
bedömningen identifieras geografiska områden med betydande översvämningsrisk.  
I steg två tas två typer av kartor fram för de områden där betydande översvämningsrisk har 
identifierats. MSB ansvarar först för att ta fram kartor över översvämningshotade områden. 
Länsstyrelsen ansvarar sedan för att ta fram kartor över översvämningsrisker inom de hotade 
områdena. I det tredje och sista steget ska slutligen länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner där 
mål och åtgärder för hantering av översvämningsriskerna ska ingå.  
 
Det är MSB som är ansvarig myndighet för genomförandet och arbetar tillsammans med 
länsstyrelserna. I Sverige pågick första cykeln 2011–2016 och under 2017 påbörjades den andra 
cykeln. Genom förordningen (SFS 2009:957) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion 
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utsågs MSB till ansvarig myndighet av 
Europaparlamentet och rådet, vilket gör att MSB kan bestämma hur arbetet enligt förordningens tre 
steg ska gå till. MSB har även ansvar för att rapportera om bedömning och hantering av översvämning 
till EU. 
 

Lagar 
Lagarna som styr hur processer och beslut fattas inom den fysiska planeringen antas av riksdagen och 
styrs i grund och botten av EU-förordningarna (Ammenberg & Hjelm 2013:160). De svenska lagar 
som till största del kontrollerar planeringen är PBL och MB. Nyligen genomgick PBL också en 
översyn som innebar att Sveriges kommuner har fått bättre möjligheter och förutsättningar för att 
arbeta med klimatfrågor i den fysiska planeringen (Länsstyrelsen 2012:11). Sveriges miljömål (2018b) 
menar dock att tillämpningen av PBL ur miljösynpunkt fortfarande sviktar vid planering och påpekar 
att översiktsplaneringen måste utvecklas för att bidra till en ännu godare och mer hållbar bebyggd 
miljö.   
 

Plan- och bygglagen 
Enligt PBL så måste svenska kommuner till viss del klimatanpassas på både översiktsplanenivå och 
detaljplanenivå. Kommunen ska enligt PBL 2 kap. 5 § (SFS 2010:900) reglera den byggda miljön med 
fysisk planering för att minimera risken för olyckor, översvämning och erosion som bland annat skulle 
kunna orsakas av klimatförändringar. Det nämns i PBL 2 kap. 3§ (SFS 2010:900) att planeringen ska 
ske med hänsyn till miljö- och klimataspekter, natur- och kulturvärden samt mellankommunala och 
regionala förhållanden för att främja bland annat en långsiktigt god hushållning med mark, energi, 
vatten och råvaror samt skapa goda miljöförhållanden överlag. Kommuner ska enligt PBL 2 kap. 9 § 
(SFS 2010:900) även se till att det inte medför någon negativ påverkan på grundvatten eller 
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omgivningen i övrigt som kan innebära fara för människors hälsa och säkerhet eller medföra en 
betydande olägenhet på något annat sätt. Om kommunen, i en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
inte har sett till att bebyggelse eller ett byggnadsverk blir lämpligt med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet samt till risken för olyckor, översvämning eller erosion så har länsstyrelsen som ansvar 
att yttra sig om detta under samrådet och granskningstiden i enlighet med PBL 5 kap. 14, 22 § (SFS 
2010:900). Om detta är fallet ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut enligt PBL 11 kap. 10 § 
(SFS 2010:900). 
 
I januari 2008 började ett par förändringar som gjorts i Plan- och bygglagen att gälla. Kriterier för 
kommunens lämplighetsprövning i samband med risker för olyckor, översvämningar och erosion lades 
till. Det har medfört att risker för översvämningar och erosion måste behandlas i kommunernas 
översiktsplaner samt beaktas vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning. I och med detta har 
kommunernas skyldighet, att ta ansvar för klimatanpassningsfrågan genom planering, ökat (Malmö 
Stad 2012:19–20). 
 
Det bör dock enligt Länsstyrelserna (2012:11) framhållas att en del klimatanpassningsåtgärder inte går 
att styras eller regleras med hjälp av de planinstrument som finns i PBL. Ett problem som kvarstår är 
hur kommuner på ett enklare sätt ska kunna använda den fysiska planeringen för att möta de negativa 
effekter som klimatförändringarna kommer medföra på den befintliga bebyggelsen. Enligt 
Länsstyrelserna (2012:11) behöver lagstiftningen gällande klimatanpassning därför utvecklas ännu 
mer.  
 

Miljöbalken 

Vid planering för klimatanpassning måste hänsyn också tas till MB, vars bestämmelser syftar, enligt 1 
kap. 1 § (SFS 1998:808), till är att främja en hållbar utveckling i samhället, vilket innebär att en 
hälsosam och god miljö inom mark, vatten och luft ska säkerställas för både nuvarande och framtida 
generationer. En hållbar utveckling grundar sig i förståelsen att naturen har ett skyddsvärde, vilket 
innebär att människans rätt att förändra och nyttja jorden således är förenad med ett ansvar; att inte 
bruka naturens resurser snabbare än de hinner återhämta sig. Planeringen medför alltså ett stort ansvar 
som innebär att skydda människor och miljön mot skador samt olägenheter. Som hjälp för att axla 
detta ansvar finns det, enligt MB 5 kap. 1 § (SFS 1998:808), riktlinjer att hämta i regeringens 
föreskrifter (miljökvalitetsnormer) om kvaliteten på mark, vatten och luft. För att se till att ansvaret 
hanteras på rätt sätt vid planeringen ska länsstyrelsen enligt MB 3 kap. 12 § (SFS 1998:808) 
sammanställa utredningar, program och andra planeringsunderlag som är av betydelse för 
hushållningen av mark och vatten, vilka ska vara tillgängliga för kommuner och myndigheter under 
planering. 
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Förordningar 
Förordningar utfärdas av regeringen inom de ramar som lagen tillåter. De innehåller generellt sett mer 
noggranna bestämmelser än lagarna och ibland finns även direktiv för myndigheter i dem 
(Ammenberg & Hjelm 2013:161). Förordningar används för att stödja resonemang kring kommuners 
agerande vid arbete med klimatanpassning. 
  

Förordning (SFS 2016:448)  
Vid arbetet med fysisk planering för att klimatanpassa samhället mellan 2016 och 2019 finns det 
möjlighet att få stöd. Naturvårdsverket ansvarar för stödet som är i form av ekonomiska bidrag, vilket 
enligt 1 § i förordningen (SFS 2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar 
stadsutveckling får lämnas ut för att bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat utnyttjande av 
spetsteknik och avancerade systemlösningar för en hållbar stadsutveckling. Syftet med stödet är att 
främja både de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Spetsteknik 
och avancerade systemlösningar syftar, enligt 2 § i förordningen (SFS 2016:448), till avancerad teknik 
med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad och en integrering av tekniska system i en 
stad så att en miljönyttig samverkan uppnås. Stöd får, enligt 4 § i förordningen (SFS 2016:448), dock 
inte lämnas ut till privatpersoner utan det är enbart riktat till kommuner och organisationer med mera. 
 

Förordning (SFS 2009:956)  
Förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker syftar till att minimera de negativa effekter 
som översvämningar kan komma att ha på människors hälsa, miljön, kulturarvet och den ekonomiska 
verksamheten. Förordningen beskriver och reglerar de tre steg och tidsbegränsningar som MSB ska 
förhålla sig till vid arbetet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG om bedömning 
och hantering av översvämningsrisker. MSB ska göra preliminära bedömningar av 
översvämningsrisker i landets alla vattendistrikt enligt 4–6 § (SFS 2009:956). Vidare ska myndigheten 
enligt 7 § (SFS 2009:956) ta fram kartmaterial över de områden som anses ha låg till hög risk att bli 
översvämmade. Länsstyrelserna har sedan i enighet med 8 § (SFS 2009:956) som ansvar att utarbeta 
kartor över dessa områden i de vattendistrikt som respektive länsstyrelse ansvarar för enligt 2 kap. 2 § 
i förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Varje ansvarig 
länsstyrelse har enligt 12–15 § (SFS 2009:956) även som uppgift att ta fram en riskhanteringsplan 
inom sitt vattendistrikt för de områden där risker för översvämning finns. I planen ska länsstyrelsen 
särskilt ta hänsyn till möjligheten att minska de negativa konsekvenser som översvämningar kan 
komma att ha på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I förordningens 
sista del gällande övriga bestämmelser 16–19 § (SFS 2009:956) regleras även MBS:s arbetsprocess, 
tidsbegränsningar och hur MSB kan styra över utformningen av kartor och riskhanteringsplaner. 
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Propositioner 
Propositioner innebär både förslag om nya lagar, förslag om förändringar av befintliga lagar eller 
förslag till riktlinjer av olika slag. Förslagen kommer från regeringen och antas av riksdagen 
(Regeringskansliet 2018a). Propositioner används i uppsatsen för att visa hur regeringen arbetar med 
och förhåller sig till frågor kring klimatanpassning. 
 

Regeringens proposition 2008/09:162  
Regeringen (Miljödepartementet 2008:1–2, 7) föreslog med sin proposition, En sammanhållen klimat- 
och energipolitik, en förändring av svenska klimatpolitikens mål till 2020 samt en förändrad innebörd 
av miljökvalitetsmålet, Begränsad Miljöpåverkan, för att stärka arbetet med anpassning vid ett 
förändrat klimat. Detta skulle, enligt regeringen (Miljödepartementet 2008:9), också innebära att 
Sverige skulle behöva visa en tydligare ledarroll i frågan som berör klimatförändringar för att möta 
utmaningen både internationellt och genom de åtgärder som Sverige gör. Tanken var att driva en 
förutseende och ekonomisk klimatpolitik som syftade till att minska utsläppen, både på nationell och 
internationell nivå. Propositionen antogs av riksdagen 2009.   
 

Regeringens proposition 2017/18:1  
Regeringen (Finansdepartement 2017a:108, 133–134) föreslår att anslag 1:10 om Klimatanpassning 
ska ökas med 97 miljoner kronor år 2018 till 214 miljoner kronor. Genom detta gör regeringen en 
satsning i strategin för att stärka det långsiktiga arbetet med klimatanpassning som bland annat innebär 
ett fortsatt arbete med att förbättra handlingsplaner och verktyg. Anslaget får således användas för att 
finansiera förebyggande och kunskapshöjande insatser i form av utredningar och samordningar som 
ska hjälpa till att begränsa samhällets sårbarhet vid klimatförändringar. I propositionen 
(Finansdepartementet 2017b:71) framkommer det även att regeringen tidigare har avsatt stöd för 
MSB, vilket har bidragit till uppdaterade översvämningskarteringar med nya höjddata och 
klimatanpassade flöden. Detta medför att kommuner vid planering kan förhålla sig till en högre 
detaljeringsgrad och få en längre planeringshorisont.   
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Utredningar 
Utredningar görs innan regeringen lägger fram ett nytt lagförslag till riksdagen. En särskild person 
eller grupp får i uppdrag att utreda en viss fråga, vilket sammanställs i en rapport som ligger till grund 
för den nya lagstiftningen (Regeringskansliet 2018b). I uppsatsen används utredningar till att beskriva 
några uppdrag som görs för arbetet med klimatanpassning. 
 

Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) 
Kärnan i klimat- och sårbarhetsutredningens, Sverige inför klimatförändringarna - hot och 
möjligheter, (2007:73–75) uppdrag innefattar att klargöra för samhällets sårbarhet vid långsiktiga 
klimatförändringar och extrema väderhändelser samt bedöma behovet av en anpassning vid ett 
förändrat klimat från olika instanser i samhället. Arbetet utgår från bedömningar och scenarier som 
FN:s klimatpanel gjort och tagit fram om den globala klimatutvecklingen samt sektors- eller 
områdesspecifika analyser där fysisk planering ingår. Ansvaret för uppgiften ligger hos en speciell 
utredare, vars arbete innebär att redovisa sårbarheter vid globala klimatförändringar och vad dess 
konsekvenser kan ge för skada samt vad de skulle kosta att åtgärda baserat på möjliga scenarier. 
Utredarens ansvar innefattar även att föreslå exempel på åtgärder som kan minska sårbarheten i 
samhället i samband med klimatförändringar och extrema väderhändelser samt bedöma om berörda 
myndigheter behöver förbättra sin beredskap. De mest relevanta områdena som skulle tänkas behöva 
åtgärder för att minska negativ påverkan vid klimatförändringar beskrivs i utredningen (2007:73) vara 
infrastruktur, byggnadsbestånd, energiproduktion, areella näringar, vattenförsörjning samt biologisk 
mångfald.     
 
För att utredaren ska kunna anses lämplig som den som föreslår exempel på åtgärder är det dessutom 
viktigt att personen samråder med berörda parter såsom myndigheter, kommuner, näringsliv, 
vetenskapliga institutioner och enskilda organisationer men även andra länder. Utredaren bör även 
undersöka och analysera om det finns behov av ny forskning med avseende på just detta område för att 
kunna ta det mest lämpliga beslutet (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:73). 
 

Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) 
Klimatanpassningsutredningen, Vem har ansvaret, (2017:15) har som huvudsakligt uppdrag att peka 
ut vem som har ansvar för mark och klimateffekter mellan stat, kommun, landsting och andra aktörer. 
Vilka som ges ansvar beror på vilken mark som avses då lagstiftningen skiljer sig mellan exempelvis 
bebyggelse och lantbruk. Eftersom detta är ett tvärsektoriellt område och omfattar en stor del av 
samhället har uppdraget avgränsats till att handla om detaljplanerad bebyggelse men inte byggnader 
som vägar, järnvägar, kärnkraftverk och vindkraftverk. Utredningen (2017:18) påpekar vidare att det 
inte finns någon möjlighet att ändra nuvarande fördelning av vilka som ansvarar för vad på grund av 
ekonomiska skäl. Till exempel ses det som en omöjlighet att i efterhand lägga ansvaret för befintlig 
bebyggelse hos kommunerna. Istället lämnas förslag för att påbörja arbetet med klimatanpassningen 
och minska riskerna för skador. Förslagen innebär att kommunerna får ett något större ansvar och även 
ett ökat statligt stöd. 
 
Utredningen (2017:18–19) föreslår även att det bör införas ett krav i kommunernas översiktsplaner 
som innebär att ange vilka risker det finns med översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse 
och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador ska kunna mildras eller helt förhindras. 
Genom att kommunen då tar ett övergripande ansvar på ett tidigt stadium och tar ställning till lämpliga 
områden för bebyggelse, områden som inte bör bebyggas och områden som kan bebyggas under 
förutsättning att skyddsåtgärder görs ska samhället kunna bli mer klimatanpassat. Syftet med detta är 
inte att hindra ny bebyggelse från att byggas för att på så vis klimatanpassa utan det är att underlätta så 
att ny bebyggelse blir mer hållbar och anpassas till riskerna. 
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Myndigheters och organisationers dokument 
Dessa används i uppsatsen för att få en bild av hur olika myndigheter och organisationer tänker och 
arbetar med frågor som rör klimatanpassning men även för att se vad viss forskning inom området 
säger.  
 

Hållbar utveckling av strandnära områden 
Statens Geotekniska Institut (SGI) redovisade under 2011 en modell till ett planerings- och 
beslutsmaterial för en hållbar utveckling av strandnära lägen. Detta då det i Klimat- och 
sårbarhetsutredningen framgick att det vid ca 15 % av landets kustlinjer finns risk för stranderosion. 
Det framgick också att nederbörden kommer att öka på flera platser i landet och ge större flöden i 
vattendrag, vilket bidrar till ökade risker för ras, skred och översvämning (2011:4). Behovet av ett 
tillförlitligt planerings- och beslutsunderlag för både ny bebyggelse och anpassning av befintlig 
bebyggelse ansågs var stort. En modell för sammanställning av ett sådant underlag utvecklades därför 
och redovisades i rapporten Hållbar utveckling av strandnära områden, Planerings- och 
beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat. 

I rapporten redovisas en modell som har utvecklats med hänsyn till förändrade klimatförhållanden för 
att säkerställa en hållbar utveckling i strandnära områden med risk för erosion, ras, skred och 
översvämning. Modellen ger planerare och politiker en möjlighet att själva sammanställa ett 
planerings- och beslutsunderlag som enligt SGI (2011:5) bygger på integrerad värdering av 
samhällsekonomiska analyser, teknik och miljö inom gällande lagstiftning. Modellen kan användas 
som underlag både för fysisk planering, vid anpassningsåtgärder eller för investeringar i kustområden 
och kan även tillämpas på alla strandnära områden vid hav, sjöar och vattendrag på nationell, regional 
och lokal nivå.   
 

Ekosystemansatsen 
Ekosystemansatsen är ett redskap som planerare och politiker kan använda sig av inom fysisk 
planering. Ekosystemansatsen är enligt Naturvårdsverket (2007:3) en arbetsmetod eller 
förvaltningsstrategi framtagen för bevarande, rättvis fördelning och hållbart nyttjande av naturresurser. 
Arbetsmetoden har ursprung från Förenta Nationernas konvention om biologisk mångfald som trädde i 
kraft 1993 och dess beslut COP V/6 om ekosystemansatsen. Konventionens mål är att bevara 
biologisk mångfald och nyttja den på ett hållbart sätt, samt att fördelning av genetiska resurser ska ske 
på ett rättvist sätt, vilket speglas i den framtagna arbetsmetoden. Under världstoppmötet i 
Johannesburg 2002 om hållbar utveckling erkändes dessutom ekosystemansatsen som ett viktigt 
hjälpmedel för att främja hållbar utveckling och bekämpa fattigdom (Naturvårdsverket 2007:3). Enligt 
Naturvårdsverket (2007:8) fokuserar arbetsmetoden på strukturer, processer och funktioner. De hävdar 
därför att ekosystemansatsen kan användas på vilken fråga eller problem som helst, oberoende av den 
geografiska skalan. Den fysiska planeringen är därför bara ett av områdena som denna strategi kan 
användas på. 

Ekosystemansatsen preciseras i tolv olika principer som utgör byggstenarna i arbetsmetoden. Två av 
dessa principer (fem och nio) nämner att klimatanpassning bör has i åtanke i processen för att minska 
risken att ekosystemet tar skada på både kort och lång sikt.  
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Princip fem, Bevarande av ekosystemets struktur och funktion för a tt vidmakthålla ekosystemets 
tjänster bör vara ett prioriterat mål för ekosystemansatsen, handlar om hur ekosystemens funktion 

och resiliens är beroende av dynamiska samband mellan arter och deras abiotiska omgivning men även 

av den kemiska och fysiska interaktionen i miljön. Det nämns även att bevarandet och återställandet av 

dessa interaktioner och processer är mycket viktigt för att kunna bevara den biologiska mångfalden 

och på lång sikt bevara biologisk mångfald. Det anses vara av större vikt än att skydda enskilda arter 

(Naturvårdsverket 2007:38).  
 

Förbättra kunskapen om ekosystemens respons på interna och externa  
påfrestningar, uttryckta i termer av förändrad sammansättning, struktur  
och funktion. Sådana påfrestningar orsakas av mänskligt nyttjande,  
störningar, föroreningar, brand, främmande arter, maligna abnorma  
klimatiska variationer (såsom torka och översvämning) m.m. 

 
(Naturvårdsverket 2007:39)  

 
Det framgår genom citatet att det i processen bland annat bör studeras hur olika arter reagerar på 
klimatförändringar för att kunna klimatanpassa ekosystemet och på så sätt återställa och bevara det på 
lång sikt. 
 
I princip nio, Förvaltningen bör erkänna att förändringar är ofrånkomliga, behandlas störningar som 
kan komma att påverka ekosystemen. I principen nämns det att ekosystem är dynamiska och att det 
naturligt kan uppstå förändringar i både population och sammansättning. Det nämns också att det 
bortsett från den vanliga förändringsdynamiken finns andra oväntade störningar som kan komma att 
påverka ekosystemen. Det kan bland annat bero på antingen mänsklig, biologisk och miljömässig 
påverkan. Det framgår att ekosystemansatsen bör använda sig av en anpassningsbar förvaltning för att 
kunna förebygga och ta hänsyn till förändringar och oväntade händelser. Det framgår även att 
försiktighet bör tas vid fattande av beslut som kan komma att utesluta vissa alternativ, men att det 
samtidigt är viktigt att tänka på åtgärder som kan förebygga långsiktiga förändringar som exempelvis 
klimatförändringar (Naturvårdsverket 2007:44). 
 

Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget  
Denna rapport från SMHI i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten syftar till att 
redovisa de senaste uppdateringarna av det klimatvetenskapliga kunskapsläget som framgick i den 
senaste utvärderingsrapporten AR15 från FN:s klimatpanel, Intergovernmental panel of climate change 
(IPCC). SMHI beskriver utifrån AR15 att varje utvärderingsrapport bidrar till en ökad förståelse för 
hur klimatet förändras men även säkerheten av slutsatsen att vi människor är en bidragande orsak. 
Enligt SMHI (2014:4) framgår det i AR15 att de klimatförändringarna som kan observeras är ett 
varmare hav, varmare lägre del av atmosfären, ändrade nederbördsmönster, minskad utbredning av 
snötäcket samt minskad utbredning av Arktis havsis på norra halvklotet. Uppvärmningen i den lägre 
delen av atmosfären anses bidra till att istäcken på Antarktis och Grönland minskar samtidigt som 
flera glaciärer runt om i världen smälter vilket bidrar till en stigande havsnivå. Det anses vara främst 
människans utsläpp av växthusgaser i form av framförallt koldioxid, vilket påverkar jordens 
strålningsbalans, som är orsaken till den snabbt stigande temperaturen (SMHI 2014:4). AR15:s 
scenario med minst klimatpåverkan är det enda scenariot där den globala medeltemperaturen kommer 
stiga med under två grader jämfört med de förindustriella nivåerna (SMHI 2014:4). SMHI (2014:4) 
menar att det i ett scenario med nuvarande politik och oförändrade nivåer av utsläpp kan leda till en 
temperaturökning på över fyra grader och att medelhavsnivån höjs med upp till över en meter fram till 
år 2100. Vid en temperaturökning är de generella förväntningarna att nederbörden kommer öka på 
platser där det redan idag regnar mycket och att nederbörden kommer minska på platser där det redan 
är torrt. Effekterna som följd av detta blir mer översvämningar och torka, och därigenom större risk för 
spridning av sjukdomar, brist på rent vatten och skördebortfall. 
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Klimatförändringarna förväntas drabba de redan utsatt platserna mest, men även Sverige kommer 
drabbas negativt på flera sätt. Enligt SMHI (2014:4) har Sveriges klimat blivit allt varmare och mer 
nederbördsrikt. Även om den globala temperaturhöjningen begränsas till under två grader väntas 
kraftiga förändringar som kan komma att påverka Sveriges natur och samhälle. Skyfall och kraftiga 
regn förväntas öka i intensitet vilket kan ge ökade problem med översvämningar. Översvämningar kan 
även komma att drabba låglänta kusttrakter i främst södra Sverige på grund av de stigande 
havsnivåerna. En ökad medeltemperatur förväntas få konsekvenser för jordbruk, skogsbruk och för 
naturliga ekosystem, inte minst i fjällkedjan där trädgränsen förväntas flytta högre upp i terrängen.  
  

Klimatanpassning 2016 
Svenska miljöinstitutet (Bonnier, Roth, Thörn 2016:5–6) tog 2016 fram uppgifter genom en 
undersökning som tyder på att kommuners olika ekonomiska förutsättningar är en bidragande faktor 
till varför kommuner kommit har olika långt i sitt arbete med klimatanpassning. Undersökningen 
genomfördes mellan 8 februari och 29 april 2016 och bestod av en enkätundersökning där alla 290 
svenska kommuner hade möjlighet att delta, varav 190 kommuner valde att medverka. Resultatet 
visade att stora kommuner har kommit längre i sitt arbete än medelstora och små, vilket är på grund av 
att de har högre kapacitet och fler ekonomiska resurser att driva denna typ av fråga. En liknande 
undersökning gjordes även 2015 och vid en övergripande jämförelse mellan dessa två undersökningar 
konstaterades det att det inte skett några särskilda förändringar.  
 

Klimatanpassning i Sverige  
I denna rapport, vars syfte är att tydliggöra de besparingar som kommuner kan göra genom att de 
klimatanpassar sig, visar konjunkturinstitutet (Vredin - Johansson, Forslund 2009:2) hur hälsoeffekter 
till följd av klimatförändringar bör värderas ekonomiskt vid planering. Med hälsoeffekter menas 
konsekvenser i form sjuklighet och dödlighet. Nyttan av att anpassa samhället till ett förändrat klimat i 
ett hälsorelaterat perspektiv beskrivs leda till minskade besvär med astma och allergier samt färre 
dödsfall på grund av temperaturskillnader. Denna nyttan kan då ses som en välfärdsökning i ett 
samhällsekonomiskt perspektiv på grund av att kostnader för senare åtgärder när klimatet redan är 
förändrat, som hälsoförbättrande och livräddande åtgärder, antas bli högre. Sådana kostnader för 
åtgärder i efterhand tros uppgå till mellan 8000 och 10 000 kronor per dag och per person.  
 
Antagandet om välfärdsökning grundas i forskning som konjunkturinstitutet (Vredin - Johansson, 
Forslund 2009:16) presenterar, vilken tagit fram uppgifter som tyder på att klimatanpassning är en 
fördel ekonomiskt gentemot åtgärder efter att klimatet har förändrats. Kopplingen mellan kostnaden 
och nyttan av klimatanpassning ska då vara tydlig för dem som bekostar det medan motsvarande 
koppling vid en utsläppsminskande åtgärd är både mindre effektiv och sämre ekonomiskt sätt. Nyttan 
av åtgärden efter att klimatet förändrats uppstår över tid samtidigt som de som bekostar måste bekosta 
mer. Konjunkturinstitutet (Vredin - Johansson, Forslund 2009:16) har även listat ett antal åtgärder som 
innefattar vad de anser att kommuner kan göra för att klimatanpassa sig så bra som möjligt. De tänkta 
åtgärderna innebär att kommunerna antingen bär förlusten, delar förlusten, förändrar händelser, 
förhindrar händelser, ändar lokalisering, förändrar användning, forskar mer på området, utbildar sig 
bättre inom området eller förändrar beteenden.   
 

Plan- och bygglagen i praktiken 
Boverket (2012:43) har i denna rapport tagit fram uppgifter som visar att flera länsstyrelser 
tillsammans hävdar att planeringen för klimatanpassning främjat mellankommunal samverkan. Det 
innebär att kommuner samarbetar i frågor gällande klimatanpassning och det antas bero på att 
förändringarna påverkar flera närliggande kommuner samtidigt, vilket gör att det är bäst ur ett 
ekonomiskt perspektiv att arbeta tillsammans. En punkt där arbetet med klimatanpassning inte 
genererar samma typ av framgång är, enligt undersökning från länsstyrelser (Boverket 2012:45), i lov- 
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och byggprocesskedet. Endast i enstaka fall antas kommuner neka lov på grund av att klimatet 
förväntas förändra någon förutsättning. Slutsatsen dras eftersom de flesta ärenden som når 
länsstyrelsen inte är utformade med hänsyn till klimatförändringar. Det framkommer även i rapporten 
att det saknas nationella mål för klimatanpassning, vilket till exempel energieffektivisering och att 
minska utsläppen har inom klimat- och energipolitiken. Dessa ska dock ha fått begränsat genomslag 
(Boverket 2012:44). 
 

Litterära publikationer 

Miljöteknik  
Det finns många olika faktorer till varför klimatförändringar uppkommer och som tidigare nämnts är 
många organisationer och personer världen över eniga om att förbränning av fossila bränslen är den 
huvudsakliga anledningen till att miljöproblem uppstår. Drivkraften till uppkomsten av 
klimatförändringar antas av Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:27) vara människans konsumtion och 
produktion av såväl varor som tjänster. Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:28–30) presenterar olika 
trender med hänsyn till människans aktivitet som han anser är av stor betydelse för de globala 
klimatförändringarna. Trenderna innefattas av befolkningsökning som antas leda till ökad konsumtion 
och produktion, ökad rörlighet samt urbanisering.   
 
För det första beräknas det av FN att befolkningen på jorden kommer öka med ungefär två miljarder 
under de kommande 30 åren och då går det med säkerhet att fastslå att konsumtionen och 
produktionen kommer öka för att möta den ökade efterfrågan, menar Hjelm (Ammenberg & Hjelm 
2013:28–29). Han drar dessa slutsatser med anledning av att tidigare global befolkningsökning lett till 
ökad energianvändning. Till exempel har jordens befolkning ökat med sex miljarder sedan år 1800, 
vilket tydligt speglar sig i den ökade globala användningen av energi som vuxit från motsvarande 400 
miljoner kubikmeter olja till 30 miljarder kubikmeter olja på samma tid. För att få fram dessa mängder 
av energi har stora landområden tvingats att exploateras menar Hjelm (Ammenberg & Hjelm 
2013:28–29), vilket medfört klimatförändringar och en förlust av biologisk mångfald.  
 
För det andra tar Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:29) upp som trend att människors mobilitet och 
tillgång av transporter också har ökat på senare tid, vilket är ett resultat av att kostnader för transporter 
blivit lägre. Detta medför både positiva och negativa effekter. Höjd rörlighet för både människor och 
varor räknar Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:29) som positivt då det antas leda till att fler och fler 
har möjlighet att resa utomlands samtidigt som det ger möjlighet att köpa flera olika råvaror av mat 
även när det inte är säsong för dem här i Sverige. Men fler och längre transporter kräver samtidigt en 
ökad användning av energi och mynnar därför ut i ökade klimatförändringar, vilket är den negativa 
aspekten av ökad tillgång på transporter, enligt Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:29). 
 
För det tredje nämner Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:30) urbaniseringen som en orsak till 
klimatförändringarna. Idag bor drygt 50 procent av världens befolkning i städer till skillnad mot 1950 
när det var ungefär med 30 procent. Även detta medför både positiva och negativa effekter, enligt 
Hjelm (Ammenberg & Hjelm 2013:30). Negativa i den mening att det behövs ökade transporter av 
varor in till städer för att bemöta den ökande befolkningen men positiva som att långväga transporter 
kan reduceras. Med tanke på att städer behöver fler och tätare transporter av varor på grund av ökad 
befolkning ökar också utsläppen, vilka orsakar klimatförändringar (Ammenberg & Hjelm 2013:29–
30). 
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Istidens Landskap 
En av anledningarna till att klimatanpassa är på grund av den stundande landhöjningen och framförallt 
landsänkningen för att lindra främst översvämning och erosion. Landhöjning och landsänkning är ett 
resultat av jordskorpans vilja att återta sitt ursprungliga läge som den hade före den senaste istiden 
som varade till för ungefär 10 000 år sedan. I början av denna isfria period gick höjningen mycket fort 
och ökade med ungefär en decimeter per år medan det idag varierar från cirka nio millimeter vid 
Västerbottens kustland till en landsänkning på en knapp millimeter i södra Skåne (Perhans 2002:9, 61–
62). Landsänkningen bidrar till att havsnivån höjs i förhållande till landnivån vilket resulterar i högre 
risk för översvämning, saltvatteninträngning och erosion i framförallt Skåne. 
 

Webbpublikationer 

Vad händer med klimatet? 
Naturvårdsverket (2008) anser att förbränning av fossila bränslen är den grundläggande orsaken till att 
klimatet förändras men att avverkningen av skog också spelar in. Detta härleds med hjälp av att 
förbränningens utsläpp antas leda till ökade växthusgaser i atmosfären i form av koldioxid som i sin 
tur leder till att värme stannar vid jordytan och temperaturen höjs. Då växande skog absorberar 
koldioxid genom fotosyntes antas avverkningen av skog också bidra till ökade växthusgaser i 
atmosfären. 
 

Klimatförändringarna 
SNF (2016) anser att utsläppen av växthusgaser är orsaken till att klimatet förändras. De säger sig 
kunna härleda detta antagande med hjälp av världens ledares antaganden om att den globala 
temperaturhöjningen måste begränsas till under två grader, vilket forskare anser kan vara möjligt om 
utsläppen från fossila bränslen och jordbruk minskar samt att skogsbruken blir mer hållbara så de kan 
ta upp mer koldioxid.  
 

Mänsklig påverkan 
WWF (2017) anser att förbränning av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid är den största 
anledningen till att klimatet förändras men att även utsläppen av metangas är bidragande. De säger sig 
ha bevis på detta genom uträkningar som de gjort, vilka ska ha lett till slutsatsen att det finns sex 
gånger så stor mängd fossila bränslen på jorden att förbruka än vad jorden, enligt dem, har råd med för 
att inte överstiga 1,5 grader i global uppvärmning. Till 2050 måste världen, enligt dem, vara helt 
fossilfri och innan seklet är slut måste negativa utsläpp åstadkommas för att nå de klimatmål världen 
enats om, vilket innebär att växthusgaser tas bort från atmosfären på ett hållbart sätt. De har även 
forskning på att den rika delen av världen, speciellt Kina, är den som påverkar klimatet mest genom 
sina utsläpp och för att lindra detta pågår en satsning på förnybara bränslen men de hävdar att den går 
för långsamt. 
 

Klimatförändringar orsakade av människan 
SMHI (2015b) menar att klimatförändringar både kan bero på mänskliga faktorer och naturliga 
faktorer. De mänskliga faktorerna är i form av utsläpp från växthusgaser och aerosoler samt 
förändringar vid jordytan och naturliga faktorer är i form av solstrålning. De menar dock att det mesta 
talar för att klimatet förändras mer än vad de naturliga variationerna kan åstadkomma eftersom 
solstrålningen påstås ha minskat under 1900-talets senare hälft. Eftersom utsläppen under samma 
period antas ha ökat, med bilismen bland annat, drar de slutsatsen att utsläppen har den största 
betydelsen för hur klimatet förändras just nu men det kan komma att ändras i framtiden. 
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Solstormar styr de globala uppvärmningen  
Lundstedt (2002) har en teori i sin artikel som innebär att solstormar har mycket större inverkan på 
den globala uppvärmningen än vad forskare tidigare trott samt att FN:s klimatpanel helt har 
försummat solens roll för klimatet på jorden. Han menar att den globala uppvärmningen med 
anledning av ökad solaktivitet (solmaximum) följer Gleissbergcykeln som är 80–90-årscykel. 
Temperaturen har ökat under 1900-talet men enligt Lundstedt (2002) har det inte varit en stadig 
process då den ökade mycket fram till 1940-talet (solmaximum), för att sedan inte öka lika mycket 
fram till 1980 (solminimum), för att sedan öka mycket igen. Han härleder sin teori med hjälp av att 
den kosmiska strålningen skiljer sig med anledning av solaktiviteten. Då solaktiviteten är hög, vilket 
den brittiske forskaren Lockwood (Lundstedt 2002) påstår sig funnit att den varit på senare tid, blir 
den kosmiska strålningen låg på grund av att ökade solaktiviteten blåser bort större delar av 
strålningen. Minskad kosmisk strålning leder till att molnbildningen minskar och molnen reglerar i sin 
tur temperaturen på så sätt att tjocka moln reflekterar mer solenergi. Mindre kosmisk strålning ska då 
leda till att färre moln bildas och klimatet bör därför bli varmare. Jorden beskrivs av Lundstedt (2002) 
i genomsnitt vara täckt till 65 procent av moln och förändringar i detta molntäcke antar han kunna 
påverka klimatet 100 gånger mer effektivt än vad koldioxidhalten gör och enligt honom skulle en ökad 
koldioxidhalt behöva 100 år för att åstadkomma de klimatförändringar som molnvariationen klarar på 
tre till fem år. 
 

Naturliga faktorer som påverkar klimatet 
SMHI (2016) menar att solens strålning och hur dess energi cirkulerar på jorden, med hänsyn till 
topografin på land och i hav påverkar klimatet. Solens energi är en grundläggande faktor för klimatet 
medan platsers olika höjd samt lokalisering är med och bidrar till viss grad och påverkar klimatet vid 
just den platsen. I och med att strålningen varierar under dagen och över hela året förändras 
temperaturerna i cykler i form av dygn och årstider som återkommer. Strålningen reflekteras med 
hjälp av ljusa ytor tillbaka till rymden samtidigt som den absorberas av mörka ytor för att stanna på 
jorden och bidra till ökad temperatur. Mängden strålning som träffar jordytan beror starkt på latituden 
och vid ekvatorn absorberas mer energi än vid polerna och därför uppstår ett överskott av energi som 
bidrar till ett varmare klimat i det området. En viss del av denna överskottsenergi transporteras mot 
polerna med hjälp av vindar och havsströmmar. Tack vare Golfströmmen går det till exempel att leva i 
norra Europa. 
 
Alla kroppar med temperatur över den absoluta nollpunkten (-273,15 C°) skickar ut strålning med 
olika våglängd och ju högre temperaturen är desto kortare är våglängden. Mörka ytor absorberar 
solstrålning, vilket har kort våglängd, samtidigt som växthusgaser absorberar långvågig strålning från 
luften. Den upptagna energin ger upphov till varmare luft som i sin tur sänder ut ännu mer strålning 
som absorberas av växthusgaser, vilket bidrar till att växthuseffekten blir förstärkt. Partiklar i luften 
som kallas aerosoler och moln påverkar också strålningen. Partiklar kan både absorbera strålning 
genom sotpartiklar och reflektera strålning genom sulfatpartiklar medan molnens påverkan är något 
osäker då de är komplexa att undersöka. Ett tjockt molntäcke antas dock reflektera mer strålning högre 
upp från jordytan än vad ett tunt molntäcke gör. Sotpartiklar kommer från gaser och bränder medan 
sulfatpartiklar bland annat kommer från explosiva vulkanutbrott då stoft och svaveldioxid når 
stratosfären. Aerosolers variation i tid och utbredning är också avgörande för vilken effekt de ger på 
klimatet (SMHI 2016). 
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Environment Trends & Arctic Sea Ice Volume Anomaly 
Forskare har enligt National Snow and Ice Data Center (NSIDC) (2018) tagit fram uppgifter som 
pekar på att Arktis havsis krymper betydligt snabbare nu än vad den gjorde under 70-talet. Satelliter 
har sedan 1972 visat hur isens utbredning varierat från år till år och med hjälp av denna insamlade data 
kan forskare dra slutsatser om att isen minskat med tre procent per årtionde fram till idag. Data har 
även indikerat på en ännu högre issmältning de senaste åren. I september 2002 nåddes ett minimum då 
isutbredningen var fyra procent mindre än normalt. Detta har lett till att forskare har dragit slutsatser 
som pekar på att den nuvarande smälthastigheten som isutbredningen minskar med är 7,7 procent per 
årtionde. De tänker att denna trend härrör från en kombination av skiftande atmosfäriska vindar som 
naturligt bryter upp isen och av högre temperaturer i atmosfären. 
 
I och med att den arktiska isutbredningen minskat har också den arktiska havisvolymen minskat, vilket 
Polar Science Center (2018) tagit fasta på. Med hjälp av Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and 
Assimilation System (PIOMAS), som beräknar den årliga cykeln av isvolymen, har forskarna fått fram 
hur mycket isvolymen varierat under de senaste årtiondena. År 2017 var den genomsnittliga 
isvolymen i Arktis på rekordlåg nivå, endast 12 900 kubikkilometer, vilket har medfört att volym 
fortsatt varit låg under första månaderna 2018. I mars 2018 var den maximala isvolymen endast uppe i 
20 300 kubikkilometer vilket är den näst lägsta mätningen som registrerats sedan mätningarna startade 
1979. Forskare kan genom dessa mätningar bevisa att isvolymen i mars 2018 var 35 procent under 
maximumet 1979 och 22 procent under medelvärdet för 1979–2017. Anledningen till varför mars har 
den största volymen och utbredningen medan september har den minsta är på grund av att månaderna 
kommer efter det har varit vinter respektive sommar på norra halvklotet. 
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Kommuners klimatanpassning 

Kristianstad 
av August Eriksson 
 
Studien utgår framförallt från kommunens översiktsplan. Arbetet med planen påbörjades 2009 och 
antogs 2013 av kommunfullmäktige (Kristianstad kommun 2013:2). Det har även hämtats information 
från andra dokument som till exempel Program för kusten - från Åhus till Juleboda, Hållbar 
utveckling längs Åhuskusten och detaljplaner från Åhus eftersom att kuststräckan i kommunen anses 
vara den del som är i den största riskzonen när klimatet förändras. 
 

Förutsättningar  
Kristianstad kommun är lokaliserat i östra Skåne intill havet vid Hanöbukten och har en folkmängd på 
drygt 84 000 (Statistiska centralbyrån (SCB) 2017). Kuststräckan i kommunen består av både sand och 
sten och uppgår till ungefär 40 kilometer. Kommunens topografi varierar kraftigt och består av både 
slättlandskap, kuperad terräng och skogsklädda sluttningar (Länsstyrelsen Skåne 2018a). På grund av 
att stora delar av kommunen tillhör slättlandskapet är mycket areal av låglänt karaktär och det medför 
att riskerna är höga för framförallt översvämning från hav och åar samt höjd grundvattennivå i 
samband med de höjda havsnivåerna. Längs kusten finns det även risk för erosion i och med att kusten 
består av mestadels erosionsbenägen sand (Kristianstad kommun 2013:80), vilket kan leda till ras som 
skadar närliggande bebyggelse och vidare öka risken för översvämning (Kristianstad kommun 
2009:30). Genom kommunen rinner också Helge å med utlopp i Åhus. Ån kan med sina olika 
avrinningsområden vid stigande havsnivåer få ökade flöden och således ställa strandnära områden 
under vatten (Kristianstad kommun 2013:83). Dessa klimatrelaterade problem bedöms av kommunen 
(2013:81) kunna orsaka fuktskadade byggnader, skador på infrastruktur som innefattar vägar, el, tele 
och avlopp samt att rekreationsvärdet i strandnära områden hotas när stränderna blir smalare av att 
sanddynerna eroderar. 
 

Arbetet med klimatanpassning - Översiktlig nivå  
I arbetet med klimatanpassning tillämpar kommunen olika strategier. Bland annat så arbetas det efter 
ett värsta scenario av vattenhöjning, med att klargöra förhållanden för marken innan projektering, med 
att bedöma förväntad påverkan av erosion och översvämning samt med att värdera framtida beslut 
ekonomiskt (Kristianstad kommun 2013:80–82). Kommunen tar även fram flera riktlinjer som ska 
gälla för befintlig och ny bebyggelse i sina olika planer och program. En riktlinje är att förebygga 
fuktskador och det innebär att åtgärder ska vidtas så att vatten aldrig ska kunna nå högre än till 
grundläggningens underkant på en byggnad. En annan är att källare ej bör tillåtas vid byggnation i 
vissa kustnära områden. En tredje är att ny bebyggelse och infrastruktur helst ska undvikas i områden 
där riskerna är för höga. Måste byggnation ändå ske på en sådan plats ska det anpassas till områdets 
gällande risknivåer för erosion, översvämning och höjda grundvattennivåer (Kristianstad kommun 
2009:34; 2013:84). 
 
När det gäller riskbedömningar angående höjd vattennivå utgår kommunen (2013:80) från ett värsta 
scenario fram till år 2100 som SMHI tagit fram 2007. I det värsta scenariot beräknas att 
medelvattenytan kommer ligga 0,8 meter över dagens ytnivå och att tillfälliga högvatten kan stiga till 
så mycket som två meter över nuvarande ytnivå. En höjd medelvattennivå leder också till att 
grundvattennivåerna höjs och genom bedömningar som kommunen gjort antas områden som ligger tre 
meter över havsnivån vara i riskzonen. Därför poängterar kommunen (2013:80) vikten av att klargöra 
vilka förhållanden som gäller för varje enskild plats innan projektering kan påbörjas. 
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I och med att erosionen i kommunen är så påtaglig görs också bedömningar för alla bebyggda 
områden på ett cirka 50 meter brett område från strandlinjen inåt land. Dessa bedömningar är 
angående hur områdena skulle påverkas av erosion inom de närmaste 100 åren om inga åtgärder för att 
klimatanpassa vidtas (Kristianstad kommun 2013:81). Vidare görs också värderingar för olika 
kustnära områden. Värderingarna är till för att se vilket område eller vilka områden som är i högst 
behov av pengar för att ha möjlighet till att kunna möta framtida problem orsakade av 
klimatförändringarna (Kristianstad kommun 2013:82).  
 
I arbetet med att anpassa sig inför de troliga höjda vattennivåerna har kommunen även anlitat 
utomstående myndigheter som till exempel SGI. SGI fick som uppdrag att beskriva hur sårbarheten i 
samband med erosion och översvämning såg ut längs med kommunens kust. Tanken var att få ett 
översiktligt planerings- och beslutsunderlag som säkerställer att ny bebyggelse lokaliseras till platser 
som anses lämpliga i PBL samt att klargöra behov av skydd för befintliga byggnader i området (SGI 
2008:7). Syftet utifrån SGI:s sida med att anta uppdraget är inte bara att hjälpa kommunen utan 
beskrivs också vara att de ville utveckla en generell modell för långsiktig hållbarhet i kustområden där 
det finns risk för erosion och översvämning. Modellen är tänkt att kunna användas som underlag både 
i fysisk planering och för anpassningsåtgärder samt för investeringar i kustområden. Den ska dessutom 
ta hänsyn till nationella, regionala och lokala förutsättningar (SGI 2008:9). 
 

Arbetet med klimatanpassning - Detaljplanenivå  
Kristianstad kommun tar i enighet med översiktsplanen även hänsyn till höjda vattennivåer i sina 
nyare detaljplaner. Riktlinjerna som anges i de kommunala dokumenten, angående bebyggelse i 
riskzonerna, tas till vara på i detaljplanerna. I detaljplanen för Åhus 14:158, Regenbogen Camp Åhus 
(Kristianstad kommun 2008:10–11) används till exempel resonemang från Program för kusten - från 
Åhus till Juleboda. I detaljplanen anges det att grundläggning för ny byggnation ska ta särskild hänsyn 
till risken för framtida havshöjning och förhöjda grundvattennivå på grund av områdets låga läge med 
anledning av resonemanget: 
 

För att undvika problem med fuktskadade byggnader bör inom områden 
under + 3 möh särskild hänsyn tas till risken för höjd grundvattennivå.  
Detta gäller både inom lågt liggande flacka områden och när svackor  
förekommer inom högre terräng. Mer kunskap om de lokala förhållandena 
i ett område kan innebära att risknivån kan sänkas. 

 
    (Kristianstad kommun 2009:30) 

       

Åtgärder 
För att visa hur kommunen tänker att de ska anpassa miljön till klimatförändringarnas effekter 
konkretiseras ett flertal alternativa åtgärder för olika platser och situationer. För att förhindra 
översvämning av byggnader i låglänta områden utmed Åhuskusten beskrivs det som metod att 
strandnära sanddyner eller konstgjorda invallningar kan användas som skydd. Skyddet ska fungera 
som ett hinder så inte vatten lyckas tränga in i den bebyggda miljön. Fungerar inte denna metod 
beskrivs det att översvämningen ska motverkas med en anpassad grundläggning som innebär att ny 
bebyggelse höjs upp på plintar för att minimera risken för vatteninträngning i byggnader. Som sista 
utväg, om ingen annan metod ger önskad effekt, anger kommunen att bebyggelse kan behöva flyttas 
för att bli helt säker (Kristianstad kommun 2009:30; 2013:82).  
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För att förhindra erosion i kustområdet har kommunen med rekommendation från SGI som mest 
realistiska metod att återställa stranden genom strandfodring, vilket innebär att ny sand tillförs till 
området. En annan metod är att plantera och bibehålla skyddsskog utmed kustområdet. Skyddsskog är 
skog eller enstaka träd som ska skydda mot sand- eller jordflykt i erosionsbenägna områden. Skulle 
inte strandfodring hjälpa eller skulle skogen av någon anledning skövlas kan byggnader behöva flyttas 
för att säkerställas (Kristianstad kommun 2009:22, 32; 2013:82). 
 
För att skydda sig mot höga flöden och översvämning från Helge å pågår sedan 2002 i Kristianstad ett 
praktiskt arbete med att skydda den bebyggda miljön permanent. Arbetet går ut på att ersätta, renovera 
och komplettera de gamla invallningarna och pumpstationerna för utan dem skulle stora delar av 
staden kunna översvämmas när grundvattennivån höjs. Vallarna utformas för att klara de mest 
ogynnsamma scenarierna som SMHI beräknat när de gäller nederbörd, snösmältning och 
markvattenföhållanden i kommunen (Kristianstad kommun 2013:82).  
 

Utveckling över tid 
Hur kommunen har arbetat med åtgärder för klimatanpassning över tid beskrivs av såväl översiktliga 
dokument som detaljplaner. En av de första åtgärderna som gjorts av människan i området tros ha 
gjorts under 1800-talet. Åtgärderna antas ha varit insatser för att motverka en dåvarande sandflykt som 
uppkommit på grund av vinderosion. Insatserna bestod av att plantera tall utmed kusten söder om 
Åhus för att på så vis hindra sand från att blåsa iväg (Kristianstad kommun 2009:22).  
 
Vidare hade kommunen under senare del av 1900-talet riktlinjer om hur stora de kustnära byggnaderna 
fick vara. Detta för att husen skulle passa in i de dåvarande fritidshusområdena och således endast vara 
av sådan typ, att de bara utnyttjas under kortare perioder. Det ansågs vara så att permanentboende 
bidrog till att mer faciliteter behövdes, vilket antogs bidra till att riskerna i området blev högre i och 
med att större del av marken skulle få ny användning. Det skulle kunnat leda till att sådan mark som 
inte hade de bästa förutsättningarna användes ändå, vilket kommunen ansåg vara en för hög risk 
(Kristianstad kommun 2009:22). Nu på senare tid anser kommunen att det i planeringen tas alltmer 
hänsyn till förebyggande åtgärder än vad som tidigare gjorts vad det gäller risker i samband med 
effekter av klimatförändringar (Kristianstad kommun 2009:12). 
 
Ett tydligt exempel som visar hur arbetet med klimatanpassning utvecklats i kommunen under senaste 
20 åren är när detaljplaner från olika sida millennieskiftet jämförs. I en av kommunens detaljplaner 
från slutet av 90-talet (Kristianstad kommun 1997) som innefattar Täppetområdet i Åhus tas inga 
risker i samband med klimatförändringar upp. Hänsyn tas varken till erosion, översvämning eller 
höjda grundvattennivåer i planen medan det i en detaljplan från drygt tio år senare (Kristianstad 
kommun 2008:10–11), som innefattar nästan samma område, finns tydliga beskrivningar på hur 
hänsyn bör tas till klimatförändringar och deras medförande risker vid ny exploatering.   
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Malmö 
av August Eriksson 
 
Studien utgår framförallt från kommunens översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2014 
(Malmö stad 2014:1). Information har även hämtats från andra kommunala dokument som till 
exempel Handlingsplan för klimatanpassning, Malmö 2012–2014, Skyfallsplan för Malmö och olika 
detaljplaner. 
 

Förutsättningar 
Malmö kommun är lokaliserat vid havet i sydvästra Skåne intill Öresund och har en befolkning på 
drygt 333 000 (SCB 2017). Kustlinjen i kommunen uppgår till ungefär 43 kilometer och innanför 
denna linje ligger lågt belägna områden (Malmö stad 2012:16). I övrigt består kommunen mestadels 
av ett backigt odlingslandskap samt ett tätbebyggt präglat landskap (Länsstyrelsen Skåne 2018b). I 
Malmö kommer klimatförändringarna att leda till mer nederbörd, ökade antal kraftiga skyfall samt 
havsnivåhöjning. Under de tio senaste åren har Malmö drabbats av tre sådana extrema och intensiva 
nederbörd samtidigt som medelhavsnivån i kommunen ökar. Fram till år 2100 förväntas medelnivån 
ökat med mellan 22 och 66 centimeter (Malmö stad 2012:14, 16; 2016:16).  
 
Eftersom stora delar av kommunen ligger i angränsning till låglandet utmed kusten kan stigande 
havsnivå och ökande nederbörd påverka Malmö på många sätt. Om havsnivån skulle nå sin förväntade 
mest extrema ökning om tre meter till år 2100 innebär det att delar av Malmös innerstad, hamnen och 
delar av potentiella utbyggnadsområden skulle kunna översvämmas. Detta medför risker för såväl 
arkitektoniska värden i kommunen i form av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur som naturvärden i 
form av strandängar om inga åtgärder vidtas (Malmö stad 2012:16; 2014:51). Vid extrem 
högvattennivå räknar kommunen (Malmö Stad 2012:16) också in vågor och vind som påverkande 
faktorer.   
 
Genom kommunen rinner också Sege å och Risebergabäcken och i samband med höga flöden och 
intensiva regn kan intilliggande bebyggd miljö översvämmas eftersom hanteringen av grundvattnet 
hämmas och vattnet stannar kvar istället för att rinna bort (Malmö stad 2012:14). Detta 
klimatrelaterade problem bedöms av kommunen (Malmö stad 2012:14) kunna frigöra smittämnen i 
mark och på så vis kunna förorena vattentäkter, betesmark, badvatten och vatten som används till 
bevattning. Avloppsvatten beskrivs även kunna läcka in i dricksvattentäkter om ingenting görs i 
klimatanpassad väg.  
 

Arbetet med klimatanpassning - Översiktlig nivå 
Kommunen arbetar på ett flitigt sätt med klimatanpassning och använder sig av flera olika strategier 
och riktlinjer (Malmö stad 2014a:51). De har även som mål att bli Sveriges klimatsmartaste stad år 
2020 och utgår därför också från ett framarbetat miljöprogram med olika kommunala miljömål i sitt 
arbete (Malmö stad 2009:7). När det gäller strategier så strävar de efter att all ny planläggning ska ske 
med hänsyn till stundande klimatförändringar och utgå från de utredningsarbeten som tas fram i 
samband med att havsnivån höjs. Uppgifter om hur mycket havsnivån förväntas höjas i kommunen 
hämtas från FN:s klimatpanel IPCC. Som riktlinjer vid exploatering nämns det även att grunden för ny 
byggnation ska vara minst tre meter över havsnivån samt att skolor och vårdboenden ska uppföras så 
att temperaturen inomhus inte blir ohälsosamt hög vid värmeböljor (Malmö Stad 2014a:51).  
 
Kommunen lägger också väldigt stort fokus på arbetet med att klimatanpassa samhället utifrån skyfall 
och dess effekter då de ökat kraftigt under det senaste decenniet. Till exempel har en speciell 
skyfallsplan tagits fram, vars syfte är att Malmö ska få en ökad motståndskraft mot konsekvenserna av 
extrema skyfall genom förändring av sin dagvattenhantering (Malmö stad 2016:6–7). De har som mål 
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att all ny exploatering ska anpassas för att klara av nederbördsmängder motsvarande ett 100-årsregn, 
vilket ungefär motsvarar 75 millimeter regn på sex timmar. Att ha 100-årsregn som riktlinje vid 
planering rekommenderas också av Svenskt Vatten i den senaste dimensioneringsskriften P110 
(Malmö stad 2016:27–28). Vid dessa extrema skyfall kan den normala dagvattenhanteringen inte ta 
hand om den mängd vatten som kommer på grund av att ledningsnätet inte är tillräckligt 
dimensionerat (Malmö stad 2012:14) och därför behandlas frågan i en särskild plan (Malmö stad 
2016:27). 
 
I arbetet med klimatanpassning påpekas det även av kommunen (2012:19–20) att samarbete mellan 
olika aktörer är en viktig del. Samarbete är tänkt att ske mellan både olika förvaltningar inom 
kommunen och med utomstående privata aktörer för att på så vis skapa en samsyn angående vilka 
åtgärder som är mest lämpliga att genomföra. För att få relevanta anpassningsförslag är det också 
viktigt att informera om vilka specifika risker som finns i de olika områdena av kommunen. 
Kommunen (2012:20) belyser därför att en god dialog med medborgarna ses som viktigt då en 
informerad och engagerad allmänhet ofta leder till en smidigare planeringsprocess som underlättar 
planeringen för åtgärder och förändringar. 
 
Två exempel på stadsdelar där kommunen själv tycker att de gjort ett bra jobb med att klimatanpassa 
är Ekostaden Augustenborg och Västra Hamnen. Anledningen till att dessa två områden nämns som 
väl klimatanpassade är på grund av arbetet att kombinera de gröna strukturerna med de blå. 
Dagvattenhanteringen beskrivs i samverkan med urban grönska kunna bidra till svalkande effekter vid 
höga temperaturer, då ett mer tillgängligt vatten ökar avdunstningens kyleffekt och träd ger en svalare 
känsla genom deras skuggning (Malmö stad 2012:8).  
 

Arbetet med klimatanpassning - Detaljplanenivå 
I arbetet med nya detaljplaner tar kommunen hänsyn till risker i samband med klimatförändringarna. I 
till exempel detaljplanen för fastigheterna Hamnen 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Malmö 
stad 2014b:10) så tillämpas översiktsplanens riktlinjer angående lägsta grundläggningsnivå. 
Byggnader får således inte placeras på mark som är under tre meter över havet på grund av att 
havsnivån stiger och högvattensituationer blir allt vanligare i området. Samtidigt menar dock 
kommunen som generell sakfråga att mer hänsyn bör tas för risker av ökade skyfall. Detaljplanerna 
beskrivs behöva behandla konkreta åtgärder mot denna typ av risk på ett tydligare sätt (Malmö stad 
2016:33). 
 

Åtgärder 
Kommunen beskriver ett antal olika åtgärder som de menar ska fungera i olika situationer och skydda 
framförallt bebyggda områden. Där det är risk för översvämning med anledning av att havsnivån höjs 
ska kustskydd upprättas. Dessa skydd beskrivs kunna vara i form av antingen rörliga anordningar som 
stängs om en översvämning hotar eller utfyllnader som är tänkta att bli till konstgjorda öar, vallar och 
murar som ska hindra vattnet från ta sig upp på land (Malmö stad 2014a:51).  
 
Där det är risk för översvämning men istället med anledning av extrema skyfall beskrivs andra 
åtgärdsmetoder vara mer effektiva, bland annat urban grönska och öppna dagvattenanläggningar. Med 
urban grönska menas parkytor i staden som kan nyttjas till skyfallsåtgärd genom att träd och buskar 
suger upp vatten. Det bedöms att cirka tio procent av stadens markyta består av sådana parker, vilket 
anses vara för lite. Denna metod antas följaktligen inte vara tillräcklig för att klara av att omhänderta 
all ökad nederbördsmängd i området och detta medför att det också behövs en bättre 
dagvattenhantering genom öppna dagvattenanläggningar. Öppna dagvattenanläggningar kan till 
exempel utgöras av dammar, diken och kanaler där vatten samlas. (Malmö stad 2012:15; 2016: 27). 
Dessa åtgärder kräver i många fall dock mycket yta, vilket gör att stora ytor behöver lämnas 
obebyggda (Malmö stad 2016:8). 
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Det förekommer även risker i samband med skyfall i gränsöverskridande markområden mellan 
kommunen och privata aktörer. Då måste det finnas tillräcklig kunskap hos såväl kommunen som hos 
de privata aktörerna om vilka åtgärder som bör vidtas och vilka som har det huvudsakliga ansvaret för 
att minimera dessa risker (Malmö stad 2016:5). Några åtgärder som privata aktörer kan göra på sina 
fastigheter för att leda bort vatten vid oönskade höga flöden och 100-årsregn är bland annat att 
installera ett skydd i anslutning till det privata VA-nätet eller att upprätta lokala flödesvägar, 
fördröjningsytor, översvämingsvägar och skyfallsvägar nära källan (Malmö stad 2016:12, 30).  
 
Utmed vattendragen Sege å och Risebergabäcken finns också behovet av åtgärder för att minimera 
risken att det blir översvämning vid högvatten. Risebergabäcken tar till exempel emot en femtedel av 
det regn som faller i Malmö tätort och eftersom den på många ställen är smal stiger vattnet fort när det 
kommer mycket regn. För att åtgärda detta förbättras bäckens hydrauliska egenskaper genom att 
slänterna görs flackare så att bäcken kan ta större plats vid högvatten (Malmö stad 2016:37).  
 

Utveckling över tid 
Hur kommunens arbete med klimatanpassning utvecklats på översiktlig nivå är tydligt när den äldre 
översiktsplanen jämförs med nyare dokument. I deras äldre översiktsplan från 2000 (Malmö stad 
2000:325) beskrivs det endast kortfattat hur dagvattensystemet i kommunen ska vara utformat så att 
riskerna för översvämning vid skyfall minimeras. Det nämns även att sådana åtgärder kan komma att 
belasta kommunen ekonomiskt. Som skillnad mot idag har kommunen nu en enskild skyfallsplan då 
åtgärder mot problem orsakade av skyfall anses vara av största vikt att genomföra. På denna plan har 
kommunen också lagt stora resurser med tanke på antalet medlemmar i styrgruppen (Malmö stad 
2016:2, 4).   
 
Detaljplaner i kommunen visar också hur deras sätt att tänka och arbeta med klimatanpassning har 
utvecklats under de senaste decennierna. I detaljplanen för området väster om Verkögatan i hamnen i 
Malmö från 1992 (Malmö kommun 1992) finns till exempel inget nämnt angående att hänsyn bör tas 
till havsnivåhöjning eller extremväder. I en annan detaljplan, för fastigheterna Hamnen 22:164 och 
22:163 i Hamnen i Malmö (Malmö stad 2014b:10), från nästan exakt samma område men som är 
drygt 20 år yngre framgår det å andra sidan tydligt att hänsyn ska tas till höjd havsnivå vid 
nybyggnation men även för befintliga byggnader i området. 
 
Även Malmös dagvattenhantering har utvecklats under de senaste decennierna från en anlagd 
hantering till en mer naturlig hantering. Dagvattenhanteringen i kommunen gick under stora delar av 
1900-talet ut på att leda bort vatten från urbana miljöer så fort som möjligt med hjälp av brunnar i 
gator och liknande. Sedan 1990 har dock metoden förändrats och idag är det vanligare med flera 
öppna dagvattenanläggningar i form av dammar, diken och kanaler. Anledningen till att denna 
förändring har gjorts är på grund av att det blir en säkrare avledning då det kan bli stopp i brunnar, det 
blir en minskad föroreningsbelastning hos reningsverk och anläggningar för dagvatten samt att det blir 
en bättre vattenbalans (Malmö stad 2012:15; 2016:26).  
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Sundsvall 
av Albert Fransson 
 
Studien utgår framförallt från kommunens översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2014 
(Sundsvalls kommun 2014:1) och projektet Klimatanpassa Sundsvall. Information har även hämtats 
från andra kommunala dokument samt SMHI som till exempel Klimatsäkring pågår, 
Vattendragsregistret och olika detaljplaner.  
 

Förutsättningar 
Sundsvall är en kommun i Västernorrlands län vars centralort är Sundvall. Antalet invånare i 
kommunen uppgick till cirka 98 800 personer under år 2017, enligt SCB (2017). Sundsvalls kommun 
(2017:1) har som mål att nå 100 000 invånare innan år 2021 men förväntas uppnå målet redan hösten 
2019 om deras prognoser stämmer. Kommunen angränsar till sex andra kommuner. Nordanstigs 
kommun i söder, Ånge kommun, Bräcke kommun och Ragunda kommun i väster samt Sollefteå 
kommun och Timrå kommun i norr.  
 
Sundsvall är en kustkommun och har en 168 km lång kustremsa mot Bottenhavet i öster. Genom 
kommunen från nordöst till sydväst rinner Selångersån. Ån rinner genom centrala Sundsvall och 
mynnar sedan ut i Sundsvallsbukten. Dess avrinningsområde är enligt SMHI (2002:1) 459,7 
kvadratkilometer och har sin källa i sjön Selångersfjärden cirka fem kilometer nordväst om centrala 
Sundsvall. I kommunens södra delar rinner även älven Ljungan. Ljungan är 399 kilometer lång (SMHI 
2003:51) och har sin källa i Jämtland men mynnar ut i Sundsvallsbukten. Älvens totala 
avrinningsområde är cirka 12 900 kvadratkilometer medan dess avrinningsområde i Västernorrlands 
län är drygt 4700 kvadratkilometer (SMHI 2002:1). 
 
Sundsvalls stad drabbades hårt av kraftiga översvämningar under hösten 2001. Selångersån som rinner 
genom staden var översvämmad och i Sidsjön cirka två kilometer söder som staden riskerade en damm 
att brista på grund av de höga flödena. Det regnade kraftigt i två veckor i början på september och det 
uppmättes vid Sidsjö nederbördsstation en nederbörd på 302 mm, vilket motsvarar 43% av ett normalt 
års nederbörd i Sundsvall. Vattennivån i sjön steg över dammluckorna på Sidsjödammen, vilket bidrog 
till en kraftig belastning som riskerade rasa hela dammen (SMHI 2017). 
 

Arbete med klimatanpassning - Översiktlig nivå 
Sundsvall har planer, visioner och strategier som inte är framtagna enligt PBL men har en annan 
status. Dessa används som planeringsunderlag och tas hänsyn till vid framtagandet av översiktsplaner. 
Bland dessa planer, visioner och strategier finns projektet Klimatanpassa Sundsvall (Sundsvalls 
kommun 2014:7). Projektet genomfördes mellan 2009 och 2011 för att visa hur klimatet förändras, hur 
det påverkar kommunen och vad kommunen behöver göra för att anpassa sig till förändringarna. 
Under projektet togs det fram nya riktlinjer för planeringen och förslag till nya arbetssätt som sedan 
dess har använts i det dagliga arbetet med klimatanpassning i kommunen (Sundsvall kommun 2018). 
 
I översiktsplanen (Sundsvalls kommun 2014:16) har Sundsvalls kommun som mål till år 2021 att ha 
ett mycket bra utgångsläge gällande klimatanpassning. De vill kunna stoltsera med att vara en 
kommun som är robust och tålig mot klimatförändringar. De nämner projektet Klimatanpassa 
Sundsvall som ett viktigt verktyg inom arbetet med klimatanpassning för att kunna förebygga negativa 
konsekvenser av till exempel kraftig nederbörd (Sundsvalls kommun 2014:16). Kommunen har tagit 
fram fyra riktlinjer för att uppnå sina mål angående klimatanpassning. Det första innebär att högre 
krav ska ställas på dagvattenhantering gällande dimensionering och rening. Kommunens VA-plan och 
handläggarstödet ”dagvattenstrategi” ska ligga som grund för krav och framtida planering (Sundsvalls 
kommun 2014:25). Den andra riktlinjen ställer i enlighet med Havsvattenstrategin krav på att nya 
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byggnader ska klara en havsnivåhöjning med 0,5 meter jämfört med 2011 års nivå, samt att nya 
samhällsviktiga funktioner ska klara en höjning av havsnivå med en meter. Enligt havsvattenstartegin 
och SMHI:s scenarier (Sundsvalls kommun 2011:12) behöver Sundsvall endast räkna med en 
havsnivåhöjning på cirka en meter som värst trots en höjning av den globala havsvattennivån på ca 1,7 
meter till år 2100. Detta på grund av den pågående landhöjningen i regionen (Sundsvalls kommun 
2014:25). Den tredje riktlinjen handlar om att beakta risker för dammbrott i den fysiska planeringen 
(Sundsvalls kommun 2014:25). Den fjärde och sista riktlinjen säger att det ej bör planläggas för 
bebyggelse på platser med risk för översvämning vid höga vattenflöden i både mindre och större 
vattendrag, ras och skred, samt att det på sådana platser där bebyggelse redan finns bör övervägas att 
skyddsåtgärder genomförs (Sundsvalls kommun 2014:25). 
 

Arbete med klimatanpassning - Detaljplanenivå 
Det framgår i kommunens nyare och pågående detaljplaner, framförallt i strandnära lägen, att 
klimatanpassning är en viktig faktor för att uppnå en hållbar utveckling. Detta framgår i detaljplanen 
för Västermalm 1:4 m.fl. där det nämns att Selångeråns vattenstånd som kan stiga med upp till två 
meter har beaktats vid placering av ny bebyggelse (Sundsvalls kommun 2016:28). Även i 
Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen Sundsvall Brohuvudet 14 m.fl. läggs mycket fokus på 
just översvämningsrisker och hur bebyggelsen samt dess omgivning ska anpassas enligt kommunens 
direktiv för att kunna motstå översvämningar. I planen används bland annat rekommendationer från 
projektet Klimatanpassa Sundsvall angående säkerhetsmarginaler för bebyggelse med mera (Svenska 
studenthus AB 2017:30). 
 

Åtgärder 
För att lösa de problem som förväntas uppstå med ett framtida förändrat klimat har kommunen som 
nämnt tidigare startat ett projekt vid namn Klimatanpassa Sundsvall. I detta projekt har de viktigaste 
anpassningsbehoven identifierats och sedan har strategier arbetats fram för varje anpassningsbehov, 
som istället för specifika åtgärder för varje enskilt fall, tillåter ett kontinuerligt arbete med 
klimatanpassning (Sundsvalls kommun 2011:20). 
 
Det första anpassningsbehovet är dagvattenhantering. På denna punkt har kommunen tagit fram en 
dagvattenstrategi för att anpassa dagvattenhanteringen för den ökade mängden nederbörd som 
förväntas i framtiden (Sundsvalls kommun 2011:20). Dagvattenstrategin har som syfte att se till att 
dagvattensystemen i största möjliga utsträckning efterliknar naturliga system men också att de 
utformas på ett robust och klimatanpassat sätt för att tåla höga framtida flöden som kan uppstå vid 
ökad nederbörd och snösmältning. Strategin syftar även till att dagvattenplanering sker enligt 
kommunens övergripande mål och är en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen samt att 
dagvattensystemen ses som en resurs i stadsplaneringen (Sundsvalls kommun 2011:23).  
 
Det andra anpassningsbehovet som kommunen har identifierat är fastigheter. Kommunen (2011:24) 
har tagit fram två strategiskt viktiga punkter för att underlätta vid klimatanpassning av fastigheter. Den 
första punkten nämner hur varje byggnad behöver en egen analys för att identifiera dess specifika 
anpassningsbehov. Kommunen påpekar att deras rapport Hur påverkas fastigheter i Sundsvalls 
kommun av ett förändrat klimat kan användas som en checklista vid val av underhållsstrategier för 
kommunens fastighetsbestånd och vid produktion av nya byggnader. Den andra punkten lyfter vikten 
av att genomföra åtgärder och ha beredskap för att kunna hantera höga inomhustemperaturer i 
byggnader vid värmeböljor som inrymmer brukare som är känsliga på grund av hög ålder eller 
grundsjukdomar (Sundsvalls kommun 2011:24).  
 
Det tredje anpassningsbehovet är hälsofrågor. Kommunen (2011:25) ser inte bara de negativa effekter 
som klimatpåverkan kan komma att ha på kommunen, utan även de positiva effekterna som ett 
varmare klimat har att erbjuda. Som strategi har kommunen valt att fortsätta sträva efter att vara 
”Årets friluftskommun” då det är något som möjliggörs av ett varmare klimat och samtidigt är positivt 
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för folkhälsan. Kommunen (2011:25) nämner även att deras beredskapsplanering bör kompletteras 
med flera scenarier för värmeböljor samt deras effekter. Ett förslag är att det beredskapsplaneringen 
inkorporeras i det pågående risk- och sårbarhetsarbetet. Fastigheter föreslås, likt strategin i 
anpassningsbehovet för fastigheter, anpassas så att inomhusklimatet håller sig svalt även under 
värmeböljor. Åtgärderna som i första hand föreslås är att implementera utrustning som ger möjlighet 
att skärma av starkt solljus med till exempel markiser och därefter komfortkyla bostäderna efter 
behov. Det föreslås även att fastigheter ska anpassas så att mögelskador och fukt som orsakas av ett 
varmare och fuktigare klimat undviks. Enligt kommunen (2011:25) bör miljökontoret få ett särskilt 
ansvar att bevaka och vid behov informera om nya risker för skadedjur och smittor som kan 
uppkomma, samt både bevaka och informera om ökande risker vid hantering av livsmedel, inklusive 
enskild vattenförsörjning.  
  
Det fjärde anpassningsbehovet är miljörisker och potentiellt förorenade områden. Effekter av 
klimatförändringar kan enligt Sundsvalls kommun få negativa konsekvenser för både människor och 
andra arter i kommunens ekosystem. Ökad nederbörd och översvämningar kan, enligt kommunen 
(2011:27), till exempel leda till att föroreningar som för tillfället är bundna i marken släpps fria och 
dras med i vattnet. Att undvika att spridningar av markföroreningar sker till dricksvattentäkter, eller 
andra känsliga och viktiga områden anses vara ytterst viktigt i kommunens strategi. 
Vattenskyddsområden bör enligt kommunen (2011:28) studeras noggrannare och vid behov 
säkerställas så att föroreningar inte sprids. En strategi för att på lång sikt kunna hantera förorenad 
mark föreslås tas fram där även effekter av ett förändrat klimat värderas. Kommunen säger att 
stadsbyggnadskontoret, miljökontoret med flera bör ingå i detta arbete (Sundsvalls kommun 2011:28). 
  
Det femte anpassningsbehovet som Sundsvalls kommun har identifierat är dricksvattenförsörjning. 
Idag ligger Sundsvalls huvudvattentäkter i grusåsar längs älven Ljungan och Indalsälven. Dessa 
grusåsar renar vattnet så pass bra att det egentligen inte behöver behandlas ytterligare, vilket enligt 
kommunen är ganska unikt. Situationen kan dock vara på väg att förändras. Kommunen (2011:28) 
skriver att det redan idag finns tecken på att det i framtiden kommer behövas viss vattenbehandling. 
Som strategi vill kommunen säkerställa den mikrobiologiska vattenkvaliteten genom att förbereda för 
framtida behov av vattenbehandling med bland annat UV-strålning. Det föreslås att varje enskild 
vattentäkt utvärderas för mikrobiologiska risker samt att skyddet förstärks i vattenskyddsområdena för 
att minimera föroreningsspridning. En ökad beredskap för hantering av försämrad vattenkvalitet vid 
dessa enskilda vattentäkter bör enligt miljökontoret finnas hos kommunen. Dokumentationen av 
vattenkvalitet i Indalsälven, Ljungan och grundvattensystemen bör göras i större omfattning än det 
görs i dagsläget för att i god tid kunna installera vattenbehandlingsutrustning i vattenverken. Vid 
framtida utbyggnad av vattennätet bör enligt kommunen (2011:29) hänsyn tas till det eventuellt ökade 
behovet av bevattning under framtida torrperioder. Det nämns också att byggnader bör klimatsäkras så 
att de inte tar skada och på så sätt stör vattenkvaliteten (Sundsvalls kommun 2011:29). 
  
Det sjätte anpassningsbehovet är havets nivåförändringar. Större delen av Sundsvall är byggd när 
havsnivån var högre än den är idag. Därför anser kommunen (2011:30) att de klarar en 
hanvsnivåhöjning på ca 0,5 meter nästan helt utan anpassningskostnader. Utifrån forskning från 2011 
säger sig Sundsvalls kommun, med sin strategi, kunna planera utifrån en höjning av dagens högsta 
högvattennivå med en säkerhetsmarginal på 0,5 meter plus ytterligare 0,5 meters säkerhetsmarginal för 
samhällsviktiga funktioner. Detta påstås göra kommunen klimatsäker i minst ett hundraårsperspektiv. 
Strategin tros även göra kommunen klimatsäker en bra bit in på 2100-talet. Översiktsplaner och 
detaljplaner föreslås redovisa de lägsta tillåtna planerings- och byggnivåerna för byggnader, 
fastigheter och anläggningar utifrån den högsta högvattennivån (Sundsvalls kommun 2011:30). 
  
Kommunens sjunde och sista anpassningsbehov är ökande risker för naturolyckor i ett förändrat 
klimat. Kommunen (2011:31) menar att risken för naturolyckor såsom skogsbränder, skyfall, lokala 
och större översvämningar, åska, ras, skred, dammbrott, stormar och kraftig vinternederbörd kommer 
öka påtagligt i framtiden. Kommunens strategi för att anpassa sig till detta behov innefattar främst att 
vidare utbilda krisberedskapsorganisation, förvaltningar och bolag i krisberedskap. De föreslår även 
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att utbilda den enskilda individen för att förbättra dess förmåga att själv förhindra och förebygga 
naturolyckor. Vid behov föreslår kommunen även att nya hjälpmedel utvecklas såsom nya system eller 
GIS-kartor. Prognoser för markvattenhalter skulle bland annat kunna tas fram, som tillsammans med 
andra parametrar kan de ge underlag för brandriskprognoser (Sundsvalls kommun 2011:35). 
 

Utveckling över tid 
I Sundsvalls kommun kan en tydlig positiv utveckling ses i arbetet med klimatanpassning, framförallt i 
detaljplaneringen. I kommunens nyare detaljplaner såsom detaljplan för Västermalm 1:4 m.fl. från 
2016 och Brohuvudet 14 m.fl. från 2017 framgår det som nämnt tidigare att klimatanpassning är en 
viktig del i processen för att kunna utveckla staden på ett hållbart sätt. Planerna tar hänsyn till stigande 
vattennivåer (Sundsvalls kommun 2016:28) och reglerar bebyggelsen på ett sätt som gör att bostäder 
och annan bebyggelse klimatanpassas (Svenska studenthus AB 2017:30). I äldre detaljplaner såsom 
detaljplanen för Åkroken från 1993 nämns däremot inte begreppet klimatanpassning eller effekter av 
ett förändrat klimat. Detaljplanen tar endast upp markförhållanden på platsen där bebyggelse föreslås 
samt att risker för ras och skred är obefintliga (Sundsvalls kommun 1993:8). 

Det går även att se kopplingar mellan den stora översvämningen som drabbade kommunen under 
hösten 2001 (SMHI 2017) och en positiv utveckling av arbetet med klimatanpassning. Kommunen 
(2011:9) nämner att de kraftiga skyfallen 2001 ledde till starten av projektet Klimatanpassa Sundsvall 
år 2011, vilket som nämnt tidigare utgör en stor del av de riktlinjer och strategier som kommunen 
använder i planeringen idag.  
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Umeå 
av Albert Fransson 
 
Studien utgår framförallt från kommunens nya och gamla översiktsplan. Den äldre antogs av 
kommunfullmäktige 1998 medan den nya fortfarande är en utställningshandling (Umeå kommun 
1998:7; 2017:1). Information har även hämtats från andra kommunala dokument, länsstyrelsen samt 
SMHI som till exempel olika fördjupningar av översiktsplanen, Län och huvudavrinningsområden i 
Sverige och olika detaljplaner. 
 

Förutsättningar 
Umeå kommun är beläget i Västerbottens län och under 2017 uppgick kommunens invånarantal till 
125 000 enligt SCB (2017). Kommunens befolkning ökar med cirka 1500 personer varje år (Umeå 
kommun 2018a) och antalet invånare förväntas öka till över 130 000 år 2022 (Umeå kommun 2018b). 
Kommunen är Norrlands största kommun sett till befolkning (SCB 2017) och gränsar till Nordmalings 
kommun i sydväst, Vännäs kommun och Vindelns kommun i väst, Skellefteå kommun i norr och 
Robertsfors kommun i nordöst. Kommunen har även en maritim gräns till Korsholms kommun i 
Österbotten, Finland. 

Kommunen har en kustlinje mot Kvarken i öst som är 456 kilometer lång (Umeå kommun 2012a). 
Genom kommunen från nordväst till sydöst rinner Ume älv. Älven är cirka 470 kilometer lång (SMHI 
2003:30) och har sin källa i Storumans kommun i sydvästra Lappland. Den mynnar i Kvarken efter att 
ha runnit genom centrala Umeå. Dess avrinningsområde motsvarar totalt 26 800 kvadratkilometer 
varav 23 600 kvadratkilometer ligger inom Västerbottens län (SMHI 2002). 

Under 1938 drabbades Umeå och Vännäs kommun av en svår översvämning som orsakades av en 
kraftig avsmältning av det årets ovanligt stora mängd vinternederbörd. Avsmältningen av de stora 
snömassorna i samband med hög temperatur och nederbörd bidrog till höga flöden i Vindelälven som 
rinner genom Vännäs kommun strax väster om Umeås kommungräns. Vännäsby, där Vindelälven 
mynnar ut i Umeälven, drabbades hårt av översvämningarna och kommunen byggde därför vallar för 
att förebygga framtida problem. Under 1995 drabbades området ännu en gång av kraftiga 
översvämningar. Översvämningarna under 1990-talet har enligt MSB därför lett till en utvecklad 
beredskap i kommunen (MSB 2012:47). Även Umeå kommun har berörts då en del av det 
översvämningsdrabbade området hamnar inom kommunens gränser. Under 2015 tog därför 
Länsstyrelsen, på uppdrag av MSB i enighet med förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker, 
fram en riskhanteringsplan tillsammans med Umeå kommun och Vännäs kommun. 

  

Arbete med klimatanpassning - Översiktlig nivå 
I dagsläget har kommunen en gällande översiktsplan från 1998 med ett antal fördjupningar. 
Översiktsplanen från 1998 nämner kort att det finns risker för översvämningar, erosion och ras som 
kan orsakas av översvämningar. Det nämns endast att förstärkningsåtgärder bör vidtas på de områden 
som har störst risk att påverkas (Umeå kommun 1998:116).  

Kommunen har just nu tagit fram en ny kommuntäckande översiktsplan som förväntas antas av 
kommunfullmäktige under våren 2018. I denna översiktsplan har kommunen utvecklat sina strategier 
med utgångspunkt i hållbar utveckling med fokus på klimatanpassning och hållbart resande (Umeå 
kommun 2017:58). Det nämns att höga flöden i Umeälven och Sävarån kan komma att medföra 
översvämningar som bidrar till både ekonomiska förluster och skador på miljön. De områden som kan 
komma att drabbas ligger främst utanför centralorten i nära anslutning till Vännäs kommun. I centrala 
Umeå är det dock kraftig nederbörd anses vara den främsta orsaken till översvämningar. Kommunen 
(2017:58) påpekar att översvämningar kan leda till erosion, ras och skred. Områden längs Umeälven 
och dess brinkar anses vara mest påtagliga för just erosion. Inga åtgärder nämns i den nya 
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översiktsplanen, läsaren hänvisas till de äldre fördjupningarna av översiktsplanen från 1998, 
Fördjupning för älvslandskapet från 2012 och Fördjupning för kusten från 2013 (Umeå kommun 
2017:58). 

I Fördjupning för älvlandskapet från 2012 (Umeå kommun 2012b:42) nämns ett antal riktlinjer och 
åtgärder för höga flöden i Umeälven, älvsdeltat och kusten som ska underlätta kommunens 
klimatanpassningsarbete. Det nämns också att stora delar av älvdalen består av sediment som tack vare 
landhöjningen på flera ställen har blivit mycket erosionskänsliga. Ett antal riktlinjer för erosion och ras 
har därför även tagits fram (Umeå kommun 2012b:40–42).  

I Fördjupning för kusten från 2013 (Umeå kommun 2013a:37) nämns det att landhöjningen förväntas 
ske i ungefär samma takt som havsnivåhöjningen utifrån SMHI:s scenarier (Umeå kommun 
2013a:101–102), vilket gör att läget i kommunen kommer bli relativt oförändrat. För att förebygga 
andra negativa effekter av klimatförändringar som kan orsaka översvämningar, vilket anses kommer 
påverka miljö, hälsa och säkerhet, har kommunen tagit fram ett antal riktlinjer som bör följas vid 
planering längs kusten (Umeå kommun 2013a:37).  

  

Arbete med klimatanpassning - Detaljplanenivå 
I kommunens nyare detaljplaner, framförallt i strandnära lägen, framgår klimatanpassning som en 
viktig faktor för att uppnå målet om en hållbar kommun. I detaljplanen för Orion 1 m.fl. (Umeå 
kommun 2005:4, 7) redovisas det exempelvis att det kan finnas risker för ras och skred längs 
Umeälven och att stabilitetsförhållanden därför måste utredas innan området bebyggs. Detaljplanen för 
Öbackasågen 2 (Umeå kommun 2013b:16) har genomfört en stabilitetsberäkning då området ligger 
intill älven och även består till stor del av utfyllnad. Det har även gjorts regleringar som säger att 
bostadshus inte får byggas så att de skadas vid en tillfällig vattenhöjning på +3,5 meter över älvens 
medelnivå (Umeå kommun 2013b:16).  

  

Åtgärder 
I fördjupningen för älvlandskapet har som tidigare nämnts har ett ett antal riktlinjer och åtgärder tagits 
fram för höga flöden längs Umeälven, älvsdeltat och kusten (Umeå kommun 2012b:40). Det föreslås 
skyddsvallarna längs Brattby återställs och att projekt och åtgärder längs mindre vattendrag ska ta 
hänsyn till att flöden kan stiga kraftigt i samband med snösmältning och under perioder med mycket 
nederbörd. Kommunen (2012b:42) föreslår även att ett antal peglar ska anläggas för att bättre kunna 
avläsa vattennivåer och förutse översvämningar. Bostadshus eller andra byggnader som är känsliga för 
översvämningar föreslås byggas 1,5 meter över medelvattennivån medan känsliga samhällsfunktioner 
föreslås byggas 1,8 meter över medelvattennivån. Bebyggelse som byggs strax ovan 1,5 meter över 
medelvattenståndet bör enligt kommunen tåla att översvämmas till viss grad. Kommunen (2012b:42) 
föreslår även att infiltrationsanläggningar eller markbäddar endast bör anläggas 1,8 meter över 
medelvattennivån och med ett avstånd mellan högsta grundvattennivå och spridningsledningar på 
minst en meter.  

Fördjupningen tar även upp riktlinjer som bör följas vid framtida planering för att undvika och 
förebygga ras och skred i kommunen (Umeå kommun 2012b:40). Först föreslås det att riskområden i 
kommunen identifieras för att skapa ett underlag till framtida detaljplanering och bygglov men även 
för att ta fram ett kontrollprogram för ras och skred. Alla projekt och åtgärder som genomförs i 
närheten av Umeälven eller dess biflöden bör först genomföra en riskanalys och utredning kring 
huruvida det finns risk för ras och skred. Dagvattnet bör enligt kommunen (2012b:40) hanteras på ett 
sätt som gör att älvbrinkarna inte bryts ned. Den naturliga vegetationen intill älvbrinkarna föreslås 
lämnas intakt då vegetationen motverkar erosion på ett mycket effektivt sätt. Om den naturliga 
vegetationen avlägsnas bör andra tekniska åtgärder ta dess plats. I fördjupningen nämns även specifika 
områden där stabilitetsåtgärder bör utföras och att utfyllnader i älven inte bör göras ifall det inte bidrar 
till bättre stabilitetsförhållanden (Umeå kommun 2012b:40). Fördjupningen för kusten använder sig av 
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samma riktlinjer för bebyggelse som fördjupningen för älvlandskapet och har inga andra specifika 
riktlinjer (Umeå kommun 2013a:37). 

Som nämnt tidigare har Länsstyrelsen i samarbete med Umeå kommun och Vännäs kommun tagit 
fram en riskhanteringsplan. I planen tas ett antal anpassningsåtgärder upp gällande översvämningar 
(Länsstyrelsen Västerbotten 2015:5). Åtgärderna har delats upp i fyra kategorier. Den första är 
kategorin är förebyggande åtgärder och innebär att översvämningar separeras från de värden som man 
vill bevara. En åtgärd som föreslås är att undvika översvämningshotade områden genom att, med hjälp 
av fysisk planering, förhindra placering av nya verksamheter eller bebyggelse på en plats med påtaglig 
risk för översvämning. En annan åtgärd innefattar att flytta byggnader och verksamheter till områden 
med lägre översvämningsrisk. Det rekommenderas att begränsa skador genom att utföra åtgärder på 
exempelvis byggnader och infrastruktur i förebyggande syfte. För att underlätta förebyggande av 
översvämningsrisker föreslås framtagande av nya beslutsstöd och studier (Länsstyrelsen Västerbotten 
2015:33–34). 

Den andra kategorin är skyddsåtgärder, vilka vidtas för att reducera översvämningshot, sårbarhet eller 
konsekvenser (Länsstyrelsen Västerbotten 2015:34). Naturliga översvämningsskydd är en åtgärd som 
föreslås för att minska flödet till naturliga eller konstgjorda system. Detta kan göras genom att 
exempelvis återplantera vegetation eller återställa naturliga flödessträckor. Flödesreglering genom 
tekniska åtgärder föreslås, såsom anläggande, ändring eller avlägsnande av flödeshinder som 
exempelvis dammar. Det föreslås även fysiska ingrepp som att bygga kanaler, invallning av kusten 
och invallningar längs vattendrag. Även borttagande och ändringar av strukturer, vallar och flödesstråk 
föreslås vid behov. Dagvattenhanteringen föreslås förbättras genom konstruktion av hållbara 
dräneringssystem som exempelvis trummor, vilka ska förbättra dagvattensystemens 
dräneringskapacitet för att minska risken för översvämningar. Även program för översvämningsskydd 
genom underhåll eller politiska inriktningsbeslut föreslås som åtgärd för att förbättra skyddet mot 
översvämningar (Länsstyrelsen Västerbotten 2015:34). 

Den tredje kategorin är beredskapsåtgärder (Länsstyrelsen Västerbotten 2015:34). I denna kategori 
föreslås en förbättring av översvämningsprognoser och varningssystem för höga flöden samt en 
förbättring av beredskapen för översvämning, institutionell planering, planering och förberedelse för 
räddningsinsatser. Det föreslås även att allmänhetens medvetenhet och beredskap vid eventuella 
översvämningar förstärks (Länsstyrelsen Västerbotten 2015:34).  

Den fjärde och sista kategorin är återställningsåtgärder (Länsstyrelsen Västerbotten 2015:35). I 
kategorin föreslås det att kommunen ska planera för återställning och översyn för individer och 
samhället. Detta innefattar planer för katastrofersättning, system för individens och samhällets 
återhämtning samt planer för sanering och återuppbyggnad. Även återställning av miljöskador efter 
översvämningar genom sanering och restaurering föreslås. Till sist nämns det att lärdomar bör tas från 
inträffade översvämningar för att bättre kunna anpassa sig till dem i framtiden (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2015:35). 

  

Utveckling över tid 
Det är tydligt hur arbetet med klimatanpassning har förändrats mellan kommunens nyare och äldre 
översiktsplaner och detaljplaner. Genom att läsa den äldre och den yngre översiktsplanen samt 
fördjupningarna däremellan går det att urskilja stora skillnader i arbetet med klimatanpassning. I 
översiktsplanen från 1998 nämns inte klimatanpassning eller problemen som kan uppstå av ett 
förändrat klimat. Kommunen (1998:116) nämner endast att översvämningar kan uppstå, vilket kan 
bidra till erosion, skred och ras. Det nämns även att dessa effekter bör motverkas genom 
förstärkningsåtgärder. I den nya översiktsplanen från 2017 och även de fördjupningar som gjordes av 
översiktsplanen från 1998, tas klimatanpassning upp som en viktig del i planeringen. Som nämnt 
tidigare har ett antal riktlinjer och åtgärder tagits fram för höga flöden, ras och skred vid Umeälven, 
älvsdeltat och kusten (Umeå kommun 2012b:40–42). Även strategier för stigande havsnivåer och 
översvämningar längs kusten beskrivs (Umeå kommun 2013a:37). 
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Utvecklingen kan även ses tydligt vid en granskning av kommunens detaljplaner. I de äldre 
detaljplanerna som exempelvis detaljplanen för Bränneriet och Tjärhovet från 1990 (Umeå kommun 
1990) nämns varken klimatanpassning eller risker som kan finnas i samband med det geografiska läget 
intill Umeälven. I nyare detaljplaner såsom Orion 1 m.fl. från 2005 och Öbackasågen 2 från 2013 tas 
klimatanpassningsarbetet och effekter av ett förändrat klimat upp som viktiga delar i processen. 
Detaljplanerna tar upp risker för ras och skred samt att utredningar kring stabilitet måste utföras 
(Umeå kommun 2005:4, 7). De reglerar även bebyggelsen på ett sätt som gör att bostäder och annan 
bebyggelse blir klimatanpassad (Umeå kommun 2013b:16). 
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Slutsats - Resultat 

Skillnader mellan kommuner 
Fallstudien visar att alla undersökta kommuner arbetar med klimatanpassning på ett eller annat sätt i 
dagsläget. Alla kommuner har gemensamt att de arbetar utifrån hoten om översvämning eftersom det 
är av största vikt att ta hänsyn till vid planläggning av ny bebyggelse. Hoten blir också större och 
tydligare i och med att klimatet förändras. Arbetet skiljer sig dock geografiskt och sker på olika sätt 
med olika metoder på grund av att kommunerna påverkas av klimatförändringarna på olika vis och 
således har olika förutsättningar. Höjd havsnivå, kraftiga skyfall, erosion av mark, höjda 
grundvattennivåer och ökade flöden är exempel på effekter av klimatförändringar som kan föra med 
sig översvämningsrisker. Detta medför därför att åtgärderna som tillämpas för att motverka 
översvämningar skiljer sig åt beroende på plats och vilken faktor som ligger till grund för problemet.    
 
I de sydligaste delarna av landet sker landsänkning och därför tas extra stor hänsyn till höjd havsnivå 
där medan det i norr istället tas mest hänsyn till ökade flöden i älvar i samband med nederbörd och 
snösmältning. Detta eftersom en höjd havsnivå inte är så hotande i norr då det sker landhöjning där. 
Skillnaden på förväntad höjd havsnivå är således stor, från tre meter i söder till cirka 1,5 meter i norr. 
Dock är det viktigt att påpeka är att kommunerna inte utgår från samma uppgifter när det gäller höjd 
havsnivå och därför kan det finnas olikheter. Malmö använder IPCC:s scenarier medan de andra 
använder SMHI:s scenarier.   
 
Hur de södra kommunerna arbetar med klimatanpassning skiljer sig också lokalt i länet på grund av att 
förutsättningarna även skiljer sig på denna nivå. I Malmö prioriteras till exempel åtgärder mot kraftiga 
skyfall eftersom mängden sådana skyfall ökat under de senaste decennierna medan det i Kristianstad 
prioriteras för åtgärder mot erosion då kuststräckan i kommunen är väldigt utsatt. I norr däremot 
skiljer sig förutsättningarna inte mycket åt på lokal nivå, vilket gör att de undersökta kommunerna 
arbetar efter liknande riktlinjer, strategier och metoder för åtgärder vid ökade flöden. 
 

Klimatanpassningsarbetets utveckling över tid 
Kommunerna som har analyserats i fallstudien arbetar alla med klimatanpassning. Det är också väldigt 
tydligt att kommunerna har utvecklat sina synsätt på klimatförändringar, dess effekter och vikten av att 
anpassa sig till dem. I kommunernas detaljplanering framgår det i alla fyra fallen att detaljplaner från 
1990-talet inte innefattar någon klimatanpassning eller negativa effekter av ett förändrat klimat medan 
det i de nyare detaljplanerna från 2000 och framåt finns tydliga riktlinjer kring klimatanpassning. 
Dessa redovisade mer utvecklade klimatanpassningsåtgärder i alla fyra fallen. Ju nyare detaljplanen är 
desto tydligare redovisas problemen, bakgrunden till problemen och åtgärder för att lösa eller undvika 
dem.  
 
I fallen Malmö och Umeå fanns det tillgång till både den gamla och den nya översiktsplanen, vilket 
gjorde att det gick att se en tydlig utveckling även på en översiktlig nivå i dessa kommuner. I 
kommunernas äldre översiktsplaner från slutet på 1990-talet och början på 2000-talet nämndes 
anpassningsåtgärder endast kortfattat. I dessa dokument framgår det inte heller att problemen som 
uppstår är effekter av ett förändrat klimat. I de nyare översiktsplanerna för Malmö och Umeå används 
dock begreppet klimatanpassning frekvent och det framgår tydligt att anledningen till att problemen 
uppstår är ett förändrat klimat. I dessa översiktsplaner redovisas eller refereras det till åtgärder och 
strategier som ska hjälpa kommunerna att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat. 
 
 



Kandidatarbete                                                                                                   August Eriksson & Albert Fransson 
FM 1473                                                                                                                                                   2018-05-31 
 

39 

 

I den äldre översiktsplanen för Malmö kommun framgick det också att åtgärder för hantering av 
dagvatten och översvämningar kan komma att belasta kommunen ekonomiskt och andra frågor 
prioriterades högre. Till skillnad från tidigare prioriteras idag klimatanpassning kraftigt, vilket framgår 
genom att kommunen producerat en enskild skyfallsplan där åtgärder för problem orsakade av skyfall 
beskrivs. Kommunen har även lagt stora resurser på denna plan med tanke antalet medlemmar i 
planens styrgrupp. Detta skulle kunna liknas med Sundsvall som drabbades av kraftiga 
översvämningar under 2001 och först därefter började ta fram program och strategier för att hantera 
effekterna av ett förändrat klimat.  
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Analys 
Analys av hur de undersökta kommunerna förhåller sig till kunskapsöversikten  
 

Naturvårdsverket (2008), SNF (2016) och WWF (2017) förespråkar alla att ökade koldioxidhalter i 
atmosfären är den största anledningen till att klimatförändringarna sker. De undersökta kommunerna 
(Kristianstad kommun 2013:175; Malmö Stad 2012:2; Sundsvalls kommun 2011:12; Umeå kommun 
2017:58) implementerar också detta tankesätt och anser således att människans utsläpp är största 
anledningen till att klimatet förändras. Detta kan i ett senare skede få betydelse för var och hur 
kommunerna arbetar med klimatanpassning då bland annat Umeå kommun (2017:58) förespråkar en 
hållbarare livsstil där konsensus uppnås genom fossilfria miljöer.  
 

Vid en studie av kommunerna visade sig att både Umeå kommun (Umeå kommun 2013a:37) och 
Sundsvalls kommun (Sundsvalls kommun 2014:25) berörs av landhöjningen som Perhans redovisar i 
sin bok Istidens landskap. Enligt Perhans (2002:9, 61–62) kan landhöjningen variera från cirka en 
centimeter per år i Västerbottens kustland till en landsänkning på en knapp millimeter per år i södra 
Skåne. Kommunerna Malmö och Kristianstad i Skåne nämner inte landsänkningen i sina 
plandokument trots översvämningshotet av en stigande havsnivå (Kristianstad kommun 2013:83; 
Malmö Stad 2014a:51). 
 

Ekosystemansatsen som enligt Naturvårdsverket (2007:8) kan användas som arbetsmetod eller 
förvaltningsstrategi vid allt kommunalt arbete nämns inte i något plandokument från de studerade 
kommunerna. Varken Malmö, Kristianstad, Sundsvall eller Umeå, som alla har fokus på hållbar 
utveckling i planeringen, använder sig av ekosystemansatsen trots att Naturvårdsverket (2007:3) 
menar att den är ett mycket viktigt redskap i arbetet med hållbar utveckling och bevarande, rättvis 
fördelning och hållbart nyttjande av naturresurser.  
 

Respektive kommuner (Malmö stad 2012:6; SGI 2008:38; Sundsvalls kommun 2011:9; Umeå 
kommun 2012b:77) i studien arbetar utifrån Klimat- och sårbarhetsutredningen som presenterades i 
oktober år 2007. Det framgår i Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007:73) att den fysiska 
planeringen bör anpassas efter framtida klimatrisker, vilket alla undersökta kommuner eftersträvar. 
Det framgår också tydligt att de är kommunernas egna ansvar att anpassa sig till ett förändrat klimat, 
vilket Umeå nämner som anledning till sina utvecklade klimatanpassningsåtgärder (Umeå kommun 
2012b:77).  
 

I Svenska Miljöinstitutets undersökning från 2016 angående hur långt svenska kommuner kommit i 
arbetet med klimatanpassning deltog 190 av Sveriges 290 kommuner. Av de undersökta kommunerna 
i denna uppsats konstateras det att tre av fyra kommuner deltog, alla utom Umeå (Bonnier, Roth, 
Thörn 2016:101). Undersökningen resulterade i en ranking där den högst rankade kommunen ansågs 
ha det mest utvecklade klimatanpassningsarbetet. Kristianstad delade plats 13 med Sundsvall medan 
Malmö återfanns på plats 20 (Bonnier, Roth, Thörn 2016:51, 97-100). Det nämns också att mindre 
kommuner generellt sätt kommit kortare i arbetet och därför rekommenderas dessa att ansöka om stöd 
(Bonnier, Roth, Thörn 2016:79). Med tanke på de undersökta kommunernas höga ranking anses det att 
dessa är stora och att de kommit långt i sitt arbete. Således kan det anses att de inte behöver stödet som 
förordning (SFS 2016:448), om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar 
stadsutveckling, ger möjlighet till. 
 

Att arbeta med klimatanpassning är, enligt konjunkturinstitutet (Vredin - Johansson, Forslund 
2009:16), en fördel samhällsekonomiskt gentemot åtgärder efter att en effekt av klimatförändringarna 
blivit verklighet. Denna anledning är en bidragande faktor till att kommuner arbetar med 
klimatanpassning och med hjälp av den undersökta empirin går det att urskilja att både Malmö 
(Malmö stad 2008:18) och Sundsvall (Sundsvalls kommun 2011:7) ser detta som anledning till varför 
de måste arbeta med klimatanpassning.  
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Diskussion 
I kunskapsöversikten och genom forskningen inom området framgår det tydligt att 
klimatförändringarna är här samt att klimatet kommer fortsätta förändras i framtiden, dessutom i 
ökande takt. Temperaturökningar, kraftigare skyfall och en högre havsnivå är effekter som förväntas, 
vilket gör att vikten av klimatanpassning i den fysiska planeringen blir allt tydligare. Grunden till 
varför klimatanpassning är så pass viktigt är också de flesta människorna eniga om, då det i 
övervägande delar av kunskapsöversikten belyses om vikten av att säkerställa en god bebyggd miljö i 
samhället. På grund av detta genomfördes en fallstudie av olika svenska kommuner för att konkret 
kunna se om dessa lever upp till sina skyldigheter angående klimatanpassning i planeringen vid bland 
annat höjd havsnivå och skyfall. 
 
De uppgifter som kommunerna då utgått ifrån angående dessa effekter kommer från beräkningar 
gjorda av IPCC och SMHI. Även om IPCC och SMHI anses vara trovärdiga, bygger deras antaganden 
ändå på spekulationer och scenarier, vilka med stor sannolikhet kan komma att förändras i och med att 
klimatet förändras ännu mer. Detta skapar en osäkerhet hos planerarna eftersom det inte vet exakt vad 
som kommer hända; hur mycket kommer egentligen havet höjas och hur mycket kommer skyfallen 
öka? Men eftersom IPCC:s och SMHI:s beräkningar bygger på senast tillgängliga data är det ändå 
dessa beräkningar som anses vara mest pålitliga och troligen anledningen till varför de används av 
kommunerna som det redovisas för i uppsatsen.  
 
I Malmö sticker scenarierna angående höjd havsnivå ut och havet kan i de mest extrema fallen komma 
att höjas med så mycket som tre meter fram till år 2100. Att Malmö då angivit att grundläggningen för 
ny bebyggelse i kommunens riskzoner måste ligga på en nivå av minst tre meter över havet för att 
undvika översvämning är ett måste. Även om detta är en mycket rimlig riktlinje känns det samtidigt 
ändå något riskabelt eftersom scenarierna är just scenarier, havet kan höjas mer. Som skillnad har 
Sundsvalls kommun i sina riktlinjer för ny bebyggelse en speciell säkerhetsnivå på 0,5 meter över det 
värsta scenariot för höjd havsnivå ifall beräkningarna inte skulle stämma exakt. En sådan 
säkerhetsnivå bör alla kommuner implementera i sin planering.  
 
I Malmö kommuns äldre översiktsplan kommer det också fram att åtgärder för dagvattenhantering och 
översvämningar kan medföra stora ekonomiska belastningar för kommunen. Det kan tolkas som att 
kommunen prioriterade bort klimatanpassning då de ansåg att kostnaderna var höga och behovet inte 
var tillräckligt stort. Idag har å andra sidan en mycket resurskrävande skyfallsplan tagits fram då 
kommunen anser att problem orsakade av skyfall är viktiga att åtgärda och förebygga. Det kan ses som 
att kommunen har ändrat och utvecklat sina prioriteringar med tiden när de förstått allvaret i 
situationen. Fallet skulle kunna liknas med Sundsvall som under år 2001 drabbades av kraftiga 
översvämningar och först därefter tog fram program och strategier för att klimatanpassa kommunen. 
Sundsvall kommun började således inte med klimatanpassningsarbetet förrän konsekvenserna blev 
verklighet och de insåg hur allvarlig påverkan ett förändrat klimat kunde medföra. 
 
Vidare i fallstudien genom äldre dokument som analyserats framgår det inte att de problem som 
uppstår i form av exempelvis erosion är en bieffekt av ett förändrat klimat. Detta kan bero på att 
forskning kring den globala uppvärmningen ännu inte var accepterad. Utifrån kunskapsöversikten 
framgår det att majoriteten av den forskning som genomförts kring den globala uppvärmningen och 
dess påverkan gjordes under just 2000-talet. Det kan också vara en anledning till att begreppet 
klimatanpassning inte används i de äldre dokumenten. En bidragande orsak till att det svenska 
klimatanpassningsarbetet påbörjades först under 2000-talet kan vara antagandet av de EU-direktiv som 
nämns i kunskapsöversikten. Dessa direktiv om översvämningsrisker och god vattenkvalitet ledde till 
nya svenska förordningar och ett utökat anpassningsarbete inom framförallt vattenfrågor. 
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Det kan även diskuteras huruvida fallstudien av Malmö, Kristianstad, Sundsvall och Umeå kan 
användas för att skapa en generell bild för alla svenska kommuners arbete med klimatanpassning. 
Fallen valdes som nämnt tidigare på grund av dess geografiska lägen vid kusten. De undersökta 
kommunerna kan därför inte användas för att skapa en generell bild av inlandskommuner då dessa inte 
påverkas av den stigande havsnivån. I studien visade det sig dock att kommunerna Sundsvall och 
Umeå i norra Sverige inte heller berörs av den höjda havsnivån på samma sätt som de två södra 
kommunerna eftersom den norra regionen påverkas av en ständig landhöjning. Sundsvall och Umeå 
påverkas istället kraftigt av höga flöden i de älvar och åar som rinner genom kommunerna. Dessa 
kommuner skulle därför kunna tänkas användas för att skapa en generell bild av inlandskommuner 
med vattendrag av liknande typ. Malmö och Kristianstad som är två låglänta kommuner i södra 
Sverige, drabbas som tidigare nämnt hårt av översvämningar från havet och den stigande havsnivån. 
Kommunerna skulle därför kunna tänkas användas för att skapa en generell bild av andra låglänta 
kustkommuner och kustkommuner som drabbas hårt av den stigande havsnivån.  
 
Något som dock bör has i åtanke vid generaliseringar är att det finns en mängd faktorer som måste tas 
med i beräkningen. Ett exempel på detta är det att norrländska kommuner oftast har ett kallare 
vinterklimat och därför drabbas av stora mängder vinternederbörd som smälter under våren och även 
islossning i älvar och åar, vilket inte påverkar kommuner i södra Sverige på samma sätt. Utifrån de 
analyser som gjorts har vi kommit fram till att varje svensk kommun har unika förutsättningar och att 
en total generalisering av klimatanpassningsarbetet därför inte kan göras utifrån denna fallstudie, trots 
de intressanta resultaten och likheterna. De åtgärder, strategier och riktlinjer som de undersökta 
kommunerna använder sig av skulle dock till viss del kunna implementeras på och används av många 
svenska kommuner.  
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