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Sammanfattning 
I den här uppsatsen undersöks översiktsplaner utifrån deras funktion som vägledning för beslut 
i efterföljande skeende i planeringsprocesser och lovgivning. Detta avgränsas till att undersöka 
hur vägledning ges i koppling till hänsyn till klimatförändringar och klimatanpassning. I 
uppsatsen tillämpas en fallstudie där två olika typer av fall studeras och två fall av varje typ; 
alltså fyra fall totalt. De två typerna av fall är kommunala översiktsplaner respektive vägledande 
och rådgivande aktörer för klimatanpassning och översiktsplanering. De fall som undersöks 
omfattar två olika kommunala översiktsplaner, Vellinge kommun och Helsingborgs kommun, 
samt två olika vägledningsgivande aktörer, Länsstyrelsen i Skåne och Boverket, som utövar 
tillsyn och rådgivning för översiktsplanering och klimatanpassning. Inledningen lägger fram 
uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar. Därefter kommer en 
områdesöversikt som behandlar klimatförändringar, klimatanpassning och fysisk planering 
samt en forskningsöversikt för ämnesområdet. Uppsatsen är empiristyrd och tillämpar ett 
teoretiskt perspektiv, i form av governance, för att bistå analysen av det empiriska materialet. 
En komparativ, kvalitativ innehållsanalys tillämpas för att undersöka de skriftliga källor som 
utgör det empiriska materialet och en deskriptiv redogörelse av relevanta delar av det empiriska 
materialet föregår analysen. I analysen jämförs fallen med varandra, och det empiriska 
materialet analyseras utifrån det teoretiska perspektivet och forskningsöversikten. Uppsatsen 
visar att översiktsplaner är begränsade i sin funktion som vägledning för beslut men även att 
aktörernas syn på översiktsplanens roll skiljer sig åt. Det finns ofta en anledning till att 
översiktsplanen begränsas i sin förmåga att bistå med vägledning för beslut, precis som att det 
finns anledningar bakom att översiktsplaner ska bistå med vägledning. Kommunerna försöker 
gå en balansgång mellan dessa anledningar, där vägledning för beslut ofta får ge vika.  

 

Nyckelord: Fysisk planering, översiktsplan, klimatanpassning, klimatförändringar, 
governance, styrning, vägledning  
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1. Inledning 
”Förändring är det enda konstanta.” 
- Herakleitos  

Klimatet har förändrats kontinuerligt under hela jordens existens. Ett föränderligt klimat har 
alltid och kommer alltid att vara en del av den verklighet vi lever i. Med en ökning av den 
hastighet som klimatet förändras i börjar dock klimatförändringarna mer och mer inkräkta på 
den tidshorisont som planeringen verkar inom, vilket medför behov av hänsynstaganden som 
tidigare inte varit av lika stor vikt som idag. Det fysiska planeringen styr och bestämmer hur 
mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utformas, 
utvecklas och bevaras. Med grund i detta har den fysiska planeringen blivit erkänd som en 
central del i samhällets möjlighet att bemöta klimatfrågan, både genom att möjliggöra 
utsläppsminskningar av så kallade växthusgaser samt att säkra samhället mot oönskade 
konsekvenser av ett förändrat klimat (Hurlimann & March 2012:477; Storbjörk et al. 2017:1). 
Redan förekommande växthusgaser i atmosfären kommer att fortsätta att förändra klimatet även 
i framtiden. Klimatanpassning är därmed en nödvändig respons på oundvikliga 
klimatförändringar oavsett hur arbetet med att begränsa mänsklig påverkan på klimatet fortgår 
(Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:138; Rydell et al. 2010:11).  

Hur arbetet med klimatanpassning sker varierar mellan olika kommuner. Olika kommuner har 
olika utmaningar och möjligheter, både i form av det lokala klimatet samt resurser och vilja att 
bedriva verksamheten. Det som alla kommuner har gemensamt är ett behov av kunskap om 
framtida lokala klimatförhållanden för att kunna avgöra hur samhället kan och bör anpassas 
efter dessa förändringar. Vidare krävs kunskap om hur hänsyn till klimatet kan och bör visas i 
planeringsprocessen för att handling ska äga rum.  

Den lokala nivån har en viktig roll i förändring av policyskapande, planering och beslutstagande 
med koppling till klimatförändringar (Storbjörk 2010:236). För att en rimlig tillämpning av 
åtgärder ska kunna ske på en lokal nivå krävs att kommunerna tar del av relevant existerande 
kunskap vid planeringsprocessen. Att inkludera strategier och åtgärder för klimatanpassning i 
lokala planer bidrar till att arbete med klimatanpassning blir en ledande riktning i 
planeringsprocessen vilket i sin tur är ett effektivt sätt att främja holistiska lösningar och öka 
chanserna för att implementeringar faktiskt sker (Picketts, Déry & Curry 2014:996). Vidare är 
en inkorporering av klimatanpassning i existerande planeringsdokument och 
planeringsprocesser ett effektivt sätt att integrera beaktande av klimatförändringar i sociala, 
miljöbetingade och ekonomiska beslut (Picketts, Déry & Curry 2014:985, 999). Det finns även 
en ökande medvetenhet och acceptans om att proaktiva förhållningssätt till klimatanpassning 
kommer att vara effektivare än reaktiva förhållningssätt till klimatförändringar (Biesbroek, 
Swart & van der Knaap 2009:232). Den kommunala översiktsplanen utgör kommunens 
långsiktiga strategi för utveckling av den fysiska miljön, och det anses väsentligt att 
klimatfrågorna lyfts fram i underlagsarbetet till denna (Boverket 2017). 
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1.1. Problemformulering 
Klimatförändringarna kommer att påverka våra fysiska miljöer. Samtida variationer och 
förväntade förändringar i klimatet har medfört ett behov av att beakta framtida 
planeringsförutsättningar som kommer att relatera till den byggda miljön under bebyggelsens 
och infrastrukturens livslängd. Att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, vilket 
inkluderar hänsyn till klimataspekter, behöver fastställas. För att detta ska kunna uppnås krävs 
att klimatfrågor lyfts i översiktsplanen, kommunens långsiktiga strategi för utveckling av den 
fysiska miljön. Ställningstaganden och föreslagna åtgärder behöver sedan implementeras i de 
juridiskt bindande planerna och den byggda miljön. Det är i översiktsplanen som kommunen 
kan beakta ett helhetsperspektiv för lokalisering och utformning av den fysiska miljön samt 
storskaliga och heltäckande åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse. Översiktsplanen 
behöver vara tillräckligt omfattande och ha en sådan form att den kan vägleda kommande 
planering och lovgivning, framför allt när det kommer till användning, utveckling och bevaring 
av mark- och vattenområden. Som vägledning för beslut har översiktsplanen möjligheten att 
säkra att efterföljande beslut inte motarbetar ett helhetsperspektiv med hänsyn till 
klimatanpassning i form av lokalisering och utformning.  

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska kommuners översiktsplaner tar tillräcklig 
hänsyn till klimatförändringar och klimatanpassning för att planen ska kunna bistå med 
vägledning för beslut. För att kunna svara på detta undersöks kommunala översiktsplaner samt 
vägledning från offentliga aktörer gällande översiktsplanering och klimatanpassning.  

1.3. Frågeställningar 
1. Hur ger hänsynstagande till effekter av klimatförändringar uttryck för klimatanpassning 

i kommunala översiktsplaner? 
2. Med utgångspunkt i konstitutionella regler som behandlar hänsynstagande till 

klimatförändringar, ger översiktsplaner vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras? 

3. Vilken syn på översiktsplaners roll som vägledning för beslut förmedlar vägledning och 
rekommendationer från länsstyrelser och myndigheter angående klimatanpassning? 
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2. Klimatanpassning i fysisk planering 
I detta kapitel ges en överblick av de ämnen som behandlas i uppsatsen, vilket ger en förståelse 
för vad det är som kommer att behandlas samt relevant kunskap för att förstå kommande 
djupdykningar. En bred avgränsning för uppsatsen ges samt grundläggande kunskap om 
klimatförändringar och fysisk planering i en svensk kontext. Genom att tydliggöra dessa 
förhållanden skapas en förståelse för vilka klimataspekter det är som svenska kommuner har 
att förhålla sig till, vilka former dessa klimatförändringar tar och vilka effekter och 
konsekvenser dessa får för det svenska samhället. Vidare redogörs för den styrkontext som 
svensk fysisk planering befinner sig i. Ämnet i fråga låter sig inte enkelt beskrivas i sin helhet, 
det som delges nedan är en begränsad och förenklad redogörelse av verkligheten. 

2.1. Klimatanpassning 
Mycket tyder på att den hastiga globala uppvärmning som sker till stor del beror på faktorer 
som människor har kontroll över, framför allt människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären 
(Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:138; Rydell et al. 2010:11). Detta kommer att 
medföra påtagliga förändringar i klimatet under en relativt kort tid, och även om drastiska 
åtgärder sker för att begränsa utsläppsnivåerna kommer klimatet fortsättningsvis förändras av 
redan förekommande växthusgaser i atmosfären. Klimatanpassning är därmed en nödvändig 
respons på oundvikliga klimatförändringar och anpassning kommer att bli ännu viktigare desto 
längre tid det tar att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären (Klimat- och 
sårbarhetsutredningen 2007:72; Picketts, Déry & Curry 2014:984). Klimatanpassning 
definieras här som förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system som reaktion på 
faktiska eller förväntade klimatförändringar och deras effekter och konsekvenser. 
Klimatanpassning refererar exempelvis till förändringar i processer, metoder och strukturer i 
syfte att mildra förväntade negativa effekter eller att utnyttja nya möjligheter som uppstår till 
följd av klimatförändringar (Rydell et al. 2010:39f). Det finns således en nutida utmaning att 
anpassa samhället efter oundvikliga och förväntade klimatförändringar för att säkerställa en 
hållbar utveckling såväl som att begränsa mänsklig påverkan på klimatet. Fokus i denna studie 
är på klimatanpassning medan begränsning av klimatpåverkan utesluts. Begreppet hållbar 
utveckling redogörs för i mer detalj i avsnitt 3.1.  

Klimatanpassning upplevdes länge vara konkurrerande med att begränsa klimatpåverkan och 
därmed ansågs klimatanpassning inte vara ett relevant policyproblem. Att fokusera på att 
begränsa klimatpåverkan snarare än att anpassa sig efter klimatförändringar var en central del i 
klimatförändringspolicys innan det blev uppenbart att strategier för att begränsa klimatpåverkan 
inte skulle vara tillräckligt för att undvika effekterna av klimatförändringarna. Därefter har 
klimatanpassning inkluderats i klimatanpassningspolicys som en viktig aspekt (Nilsson, Gerger 
Swartling & Eckerberg 2012:756; Rydell et al. 2010:29). Att inom planeringen arbeta med 
klimatanpassning kan exempelvis handla om att ta hänsyn till byggande i områden som är 
hotade av översvämning, ras eller skred, att skapa en hållbar dagvattenhantering som tål ökade 
skyfall och att skapa en grönstruktur som kan bidra till att dämpa temperaturen vid värmeböljor 
(Boverket 2017a). De oundvikliga följderna av klimatförändringarna har medfört ett behov av 
en ökad kunskap om samhällets sårbarhet och anpassningsbehov. I Klimat- och 
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sårbarhetsutredningen (2007) konstaterades det för över ett decennium sedan att det var 
nödvändigt att påbörja anpassningen till klimatförändringar i Sverige. Klimatscenarierna 
ansågs redan då vara tillräckligt robusta för att användas som underlag trots förekommande 
osäkerheter. 

Klimatanpassning lämpar sig väl för kommunalt arbete då det kan medföra påtagliga fördelar 
för lokalbefolkningen till skillnad från arbete med att begränsa klimatpåverkan som medför 
märkbara skillnader först på lång sikt och kräver ett brett internationellt deltagande. Detta 
förringar dock inte vikten av att arbeta med att begränsa människans påverkan på miljön. 
Klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan bör ses som komplement till varandra inte 
konkurrenter, då båda är nödvändiga för att mildra de negativa effekterna av klimatförändringar 
(Biesbroek, Swart & van der Knaap 2009:232f; Pricketts, Déry & Curry 2014:984f). 
Klimatanpassning medför också en möjlig avkastning i den lokala politiken då 
anpassningsåtgärder ofta resulterar i skönjbara förändringar vilket ofta värderas av politiker då 
det medför en konkretisering av deras arbete och beslut. Klimatanpassning kan även bidra till 
att ökad uppmärksamhet riktas mot behov av att begränsa mänsklig klimatpåverkan (Nilsson, 
Gerger Swartling & Eckerberg 2012:756). 

2.2. Klimatförändringar 
De direkta effekterna i Sverige som följd av klimatförändringar förväntas bli betydande. På en 
global skala förväntas dock effekterna bli ännu allvarligare, vilket får en indirekt påverkan på 
Sverige som kan få återverkningar på utvecklingen i Sverige och våra behov av anpassning 
(Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:31; Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut [SMHI] 2014:4).  

Den globala medeltemperaturen kommer med stor sannolikhet att öka med ett antal grader till 
slutet av detta sekel. Genom drastiska åtgärder förväntas temperaturökningen kunna begränsas 
under 2 grader Celsius. Utan drastiska åtgärder kommer temperaturökningen sannolikt ligga 
mellan 2 och 4 grader Celsius till nästa sekel (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:12, 140f; 
SMHI 2014:4f, 20). Temperaturökningen kommer sannolik inte att överstiga 4 grader Celsius. 
Enbart ett av fyra utsläppsscenarier redovisar en ökning över 4 grader Celsius och i detta 
scenario är ökning över fyra grader Celsius lika sannolik som osannolik (SMHI 2014:20). 
Temperaturen förväntas dock stiga mer i Sverige och Skandinavien än det globala genomsnittet 
och mer i norra Sverige än i södra Sverige (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:12, 158-
167; SMHI 2014:33, 39). Sett till förändringar hittills i den globala medeltemperaturen har 
temperaturökningen i Sverige varit ungefär dubbelt så stor jämfört med perioden 1961-1990 
(SMHI 2014:29).  

Nederbördsmängden kommer sannolikt att förändras med en ökad nederbörd i större delen av 
landet under höst, vinter och vår, vilket inkluderar antalet dagar med kraftig nederbörd (Klimat- 
och sårbarhetsutredningen 2007:12f, 142, 168-177; SMHI 2014:35ff). Somrar kan komma att 
innebära mer nederbörd såväl som ett varmare och torrare klimat, särskilt i södra Sverige kan 
det bli varmare och torrare. Osäkerheten för förändringar i nederbörd är större än för temperatur 
(SMHI 2014:35). Höga flöden kommer både att öka och minska på olika håll i landet. 
Översvämningar av dag- och avloppssystem som resultat av skyfall var ett problem redan för 
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över ett årtionde sedan, ett problem som enbart förväntas öka (Klimat- och 
sårbarhetsutredningen 2007:12f, 142, 168-177).  

Havnivåhöjningar pågår och kommer att fortsätta under en lång tid framöver. De sydligaste 
delarna av landet, Skåne, Blekinge, Halland och Västkusten är mest utsatta medan de norra 
delarna av landet klarar sig bättre då landhöjningen till stor del kompenserar för 
havsnivåhöjningen (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:14, 141f; SMHI 2014:37f). 
Vidare kommer det sannolikt att bli mer vanligt med värmeböljor i Sverige i framtiden (SMHI 
2014:34). Extrema värmeböljor bidrar bland annat till en ökad dödlighet. Redan efter två dagars 
ihållande värme kan en ökad dödlighet iakttas. Beräkningar för Stockholmsområdet visar att en 
höjning av medeltemperaturen med fyra grader ökar dödligheten med drygt fem procent. En 
minskning av riktigt kalla dagar ger en minskad dödlighet, denna effekt är dock mindre än den 
ökade dödligheten vid värmeböljor (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:24, 142, 438-
446). Förändringar i klimatet kommer att medföra annorlunda behov för byggnader i form av 
uppvärmning och kylning men även ett behov av yttre underhåll (Klimat- och 
sårbarhetsutredningen 2007:24ff). 

Klimatförändringarna medför en ökad översvämningsrisk som framför allt kommer att drabba 
bebyggelse, vägar och järnvägar (SMHI 2014:39). Ett ökat intresse att bo nära vatten har 
medfört att bostäder i många fall har byggts i områden som är hotade av översvämningar. När 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007:13) arbetades fram uppskattades drygt 6 miljoner 
kvm byggnadsyta längs vattendrag att översvämmas i genomsnitt en gång per 100 år i dåtidens 
klimat. Den ytan förväntades öka som resultat av förändringar i klimatet, men även fortsatt 
nybyggnation. Vidare förväntas risker för ras och skred öka, främst i landets västra och 
sydvästra delar, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser. Ökad nederbörd, stigande 
havsnivåer, ökade flöden i vattendrag och förändrade grundvattennivåer är exempel på 
klimatförändringar som kan påverka risken för ras, skred och erosion (SMHI 2014:39). Klimat- 
och sårbarhetsutredningen (2017:14) uppskattade att över 200 000 byggnader var lokaliserade 
i områden som förväntas få en ökad ras- och skredrisk. 

2.3. Fysisk planering 
Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden används. I Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900), PBL, finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
även byggande. Det svenska planeringssystemet enligt PBL utgörs av regionplaner, 
översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Områdesbestämmelser och 
detaljplaner är juridiskt bindande dokument medan regionplaner och översiktsplaner är 
strategiska dokument som ska vara vägledande i framtagandet av områdesbestämmelser, 
detaljplaner samt lovgivning. Avvikelser från översiktsplanen i kommande skeende kräver 
motivering samt utökat förfarande när det kommer till detaljplanering. Regionplaner i PBL 
berör enbart Stockholms län och Skåne län, i övriga kommuner i landet är planeringen frivillig 
(Boverket 2016; SFS 2010:900). Ansvaret för att ta fram en regionplan för Skåne har fallit på 
Region Skåne. Arbetet med regionplanen pågår under tiden som denna studie genomförs och 
bygger vidare på det tidigare frivilliga arbetet med en regional planering i Skåne län (Region 
Skåne 2018).  
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I Sverige finns det ingen sektorsövergripande planering på nationell nivå för landområden. 
Staten sätter istället ramar för den kommunala och regionala nivå genom att besluta om 
nationella mål och peka ut anspråk för så kallade riksintressen. I PBL framgår det att det är 
Länsstyrelserna som tar tillvara på och samordnar de statliga intressena i planprocessen. 
Länsstyrelsen har ett ansvar för och rätt att ingripa i frågor som rör riksintressen, 
miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen och frågor om hälsa och säkerhet och risk 
för olyckor, översvämningar eller erosion. Utöver en tillsynsroll har Länsstyrelserna även en 
rådgivande roll (Boverket 2016; SFS 2010:900; SFS 2017:868).  

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggd miljö, hushållning med 
mark- och vattenområden och fysisk planering. Boverket ska bland annat ta fram metoder för 
och förmedla kunskap om fysisk planering, inklusive frågor om hållbar utveckling och 
riskhänsyn. Boverket ska följa utvecklingen och ge stöd och råd till kommuner. Boverket har 
även fått i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön 
(SFS 2012:546), ett arbete som pågår under tiden som denna studie genomförs. 

Kommunerna ansvarar för planläggning av mark- och vattenområden inom sina geografiska 
gränser. Endast kommunerna har befogenhet att anta planer och bestämma om planläggning 
ska komma till stånd eller inte. Kommunerna är skyldiga att ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen ska grunddragen för den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden redovisas, hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen samt hur riksintressen 
och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses (Boverket 2016; SFS 2010:900). Plan- och bygglagens 
bestämmelser syftar till att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer” 
(SFS 2010:900 1 kap. 1 §). Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (SFS 
2010:900 2 kap. 2 §). Detta ska ske med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet 
och risken för olyckor, översvämningar och erosion (SFS 2010:900 2 kap. 5 §). 
”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.” (SFS 2010:900 3 kap. 2 §). Av 
översiktsplanen ska ”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur dessa sådana risker 
kan minska eller upphöra” framgå (SFS 2010:900 3 kap. 5 §). Plan- och bygglagen har varit 
under kontinuerlig förändring via tillägg och omformuleringar.  
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3. Forskningsöversikt 
I forskningsöversikten lyfts tidigare forskning som undersökt samspelet mellan 
klimatförändringar, klimatanpassning och samhällsutveckling, med fokus på fysisk planering. 
Därmed kan studiens analyser och slutsatser relateras till en mer konkret kontext. 
Forskningsöversikten bidrar även till att motivera och legitimera ställningstaganden och 
avgränsningar som görs i uppsatsen, samt att bidra med att lägga en grund för analysen där 
forskningsöversikten kan stå som en referenspunkt.  

3.1. Hållbar utveckling, klimatförändringar och 
klimatanpassning 
Som begrepp har hållbar utveckling ingen allmänt accepterad innebörd. Innebörden av hållbar 
utveckling definieras i Miljöbalken (SFS 1998:808 1 kap. 1 §) som att ”nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Detta går i linje med 
Brundtlandkommissionen som resonerar kring en utveckling som möter samtida behov utan att 
äventyra framtida generationers möjlighet att möta sina egna behov (World Commission on 
Environment and Development [WCED] 1987). Vidare identifierar Bruntlandkommissionen 
tre pelare inom hållbar utveckling: ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter (WCED 1987). 
Det finns en komplexitet i hur dessa aspekter förhåller sig till varandra, människans roll 
gentemot miljön, teknologiska aspekter och dylikt som det är bra att vara medveten om vid 
fortsatt läsning även om det inte redogörs för dessa här. 

Det finns ett behov av att inkludera klimatfrågor i större problem associerade med interaktionen 
mellan sociala, ekonomiska och ekologiska system över tid (Robinson & Herbert 2001:131). 
Risker associerade med klimatförändringar kan potentiellt underminera framsteg i främjandet 
av hållbar utveckling. Därför är det viktigt att initiativ inom hållbar utveckling beaktar risker 
associerade med klimatförändringar (Smit el al. 2001:899). Klimatförändringar är en 
bidragande påfrestning som utmanar möjligheten att uppnå ekologiska, sociala och ekonomiska 
mål som definierar hållbar utveckling (Yohe et al. 2007:813f). Ifall fokus dras från hållbar 
utveckling mot klimatförändringar kan den fysiska planeringens agenda fokuseras i större grad 
på ekologiska aspekter. Medan händelser som ekonomisk lågkonjunktur kan dra fokus från 
hållbarhetsmål mot ekonomisk vinst (Davoudi, Crawford & Mehmood 2009:7f, 12-16). 
Klimatanpassning kan ses som en del av ett bredare perspektiv om hållbar utveckling (Smit et 
al. 2001:899), en del som influerar processerna som sammanbinder de tre pelarna snarare än de 
individuella pelarna (Yohe et al. 2007:813f). Klimatanpassning handlar som nämndes ovan om 
förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av faktiska eller förväntade 
klimatförändringar. Klimatanpassning är exempelvis förändringar i processer, metoder och 
strukturer, antingen i syfte att mildra eller undvika negativa förväntade effekter eller att utnyttja 
nya möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringar (Rydell et al. 2010:7; Smit et al. 
2001:879). Anpassningsmöjligheter kan exempelvis vara att fördela eller utstå förluster, 
förändra händelser, förhindra effekter, ändra användning eller lokalisering, bedriva forskning 
eller undervisning samt förändra beteende (Smit et al. 2001:885). Det finns flera anledningar 
till att arbeta med klimatanpassning, nedan listas sex exempel som tas upp av Smit et al. (2001).  
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1. Klimatförändringar kan inte undvikas helt.  
2. Klimatanpassning i förutseende och försiktighetssyfte är effektivare och mindre 

kostsamt än sista minuten lösningar eller ombyggnad. 
3. Klimatförändringar kan ske i snabbare takt och i större omfattning än nuvarande 

beräkningar tyder på. Oförväntade händelser är en möjlighet.  
4. Omedelbara vinster kan erhållas från förbättrad anpassning till klimatvariationer och 

extrema väderhändelser.  
5. Omedelbara vinster kan även erhållas genom att slopa icke-anpassningsbara policyer 

och praxis.  
6. Klimatförändringar medför möjligheter såväl som hot. Klimatanpassning kan dra nytta 

av dessa fördelar som kommer från klimatförändringar (Smit el al. 2001:890).  

Sårbarheten mot effekter av klimatförändringar kommer att vara mest kännbar när den upplevs 
tillsammans med påfrestningar från andra källor (Yohe et al. 2007:813f). Alla dessa 
påfrestningar sammanstrålar i arbetet med en hållbar utveckling. Insatser för att hantera 
effekterna av klimatförändringar och försök att främja en hållbar utveckling delar gemensamma 
mål och avgörande faktorer. Däribland tillgången till resurser, inklusive information och 
teknologi (Smit et al. 2001:899; Yohe et al. 2007:813). Faktorerna som avgör ett lands förmåga 
att främja en hållbar utveckling överensstämmer med de faktorer som influerar 
anpassningsförmåga gentemot klimatförändringar, klimatvariationer och extrema 
klimathändelser (Yohe et al. 2007:816). Att minska utsläpp av växthusgaser och öka samhällens 
anpassningsförmågor till klimatförändringar kommer att gynna möjligheten att uppnå ett flertal 
mål för hållbar utveckling som inte relaterar till klimat (Robinson & Herbert 2001:145). Att 
höja anpassningsförmågan hos samhällen och ekonomier genom att sänka sårbarheten och 
riskerna hos dessa i relation till klimatförändringar går i linje med generella hållbarhetsmål 
(Yohe et al. 2007:818). Genom att sänka sårbarheten för samtida klimatvariationer kan 
sårbarheten mot ökade riskfaktorer från klimatförändringar minskas (Yohe et al. 2007:820f).  

Den transdisciplinära forskningsstrategi som vuxit fram för att stödja politiska beslut om 
klimatanpassning i kontexten av hållbar utveckling, har riktat fokus mot en integrerad 
utvärdering inom den specifika kontext som besluten ska appliceras inom. Klimatanpassning 
kräver situationsanpassade policystrategier som har justerats efter den kontext de ska appliceras 
inom för att effektivt kunna mildra effekterna av klimatförändringar (Biesbroek, Swart & van 
der Knaap 2009:232). Det är dock mycket svårare att utvärdera effektiviteten hos 
anpassningsåtgärder än vad det är att utvärdera åtgärder för att begränsa miljöpåverkan. 
Klimatanpassningsstrategier saknar förbestämda och kvantifierbara mål (Pricketts, Déry & 
Curry 2014:233). 

3.2. Klimatanpassning i fysisk planering 
Till skillnad från många andra europeiska länder har Sverige ingen nationell 
klimatanpassningsstrategi. Istället har fokus hamnat på att införliva klimatanpassning i 
existerande styrande strukturer och sektorer (Nilsson, Gerger Swartling & Eckerberg 
2012:755). Klimatförändringar lyfter frågor om karaktären hos allmänna intressen, 
medborgarskap och ansvar mot andra, vilket inkluderar behovet av ett explicit hänsynstagande 
till framtida generationer. Planeringen besitter möjligheter att behandla dessa viktiga problem 
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(Hurlimann & March 2012:480). Planeringen kan dock inte lösa eller ens försöka hantera alla 
problem. Det finns ingen enkel lösning på hur problemen ska behandlas inom planering för att 
uppnå resultat.  

Klimatförändringar har snabbt blivit en av samhällets huvudsakliga utmaningar. 
Konsekvenserna av klimatförändringarna påverkar aspekter av samhället som i sin tur kritiskt 
påverkar eller påverkas av de aktiviteter och den markanvändning som är föremålet för 
kommuners fysiska planering. Planeringssystemet får således en viktig roll i att förutse, mildra 
och förhindra negativa effekter samt att kunna ta till vara på möjligheter som visar sig (Wilson 
2006:611). Sett utifrån en fysisk planerares perspektiv är klimatförändringar dock enbart en 
utmaning inom ett perspektiv om en hållbar utveckling. Således är klimatförändringar en i 
mängden när det kommer till kontextberoende miljömässiga och socioekonomiska utmaningar 
som kräver vetenskaplig och politisk uppmärksamhet (Biesbroek, Swart & van der Knaap 
2009:231; Hurlimann & March 2012:481, 483). Klimatanpassning är dock en växande 
pragmatisk utmaning för fysiska planerare; att inkludera klimatförändringar som ett viktigt 
hänsynstagande i planeringsprocessen (Biesbroek, Swart & van der Knaap 2009:231). Fysisk 
planering förväntas kunna koordinera politiska mål och intressen samt att kunna, på ett 
strategiskt och proaktivt sätt, utforska alternativa handlingsvägar för mer långsiktigt hållbara 
klimatlösningar (Storbjörk et al. 2017:1). För miljöbedömningar av planer och program finns 
exempelvis ett identifierat behov av att ta fram och fokusera på alternativ för att syftet med 
miljöbedömningar ska uppnås, det vill säga att främja en hållbar utveckling (Naturvårdsverket 
2009:7, 75-83). Med en nära koppling mellan klimatanpassning och hållbar utveckling kan 
alternativ inom klimatanpassning också anses vara en viktig arbetsmetod. Även om det kan 
finnas ideala klimatanpassningsåtgärder så avviker de utvalda lösningarna ofta från dessa ideal 
eftersom besluten sker i en kontext av ett större antal konflikterande intressen (Hurlimann & 
March 2012:483). Alternativa lösningar behöver diskuteras utifrån hur lämpliga de är för 
situationen i fråga. Klimatanpassning har tidigare haft en tendens att vara reaktiv som respons 
på en extrem väderhändelse, snarare än proaktiv, i förebyggande syfte (Storbjörk et al. 2017:2). 
Vidare har inte alltid kunskap och underlag producerade av bland annat länsstyrelser och 
Boverket kommit kommuner till del (Klimatanpassningsutredningen 2017:19). Tidigare 
forskning visar på att även om det finns krav på att beakta risker, som kan relatera till 
klimatförändringar, så har det varit upp till kommunerna att bedöma och besluta om vilka 
problem som är relevanta att inkludera. Det finns en större benägenhet att driva politiska 
kompromisser på detaljplanenivå (Nilsson, Gerger Swartling & Eckerberg 2012:757f). 

Den fysiska planeringen har potentialen att sammanlänka frågor samt balansera och medla 
mellan olika intressen och perspektiv på ett sätt som kan främja ett mer klimatorienterat 
samhällsbyggande, vilket kan öka anspråk på legitimitet och opartiskhet. Dessa konflikterande 
intressen förväntas dock medföra påfrestningar på samspelet mellan ekonomiska, sociala och 
ekologiska dimensioner av hållbar utveckling (Hurlimann & March 2012:480). På samma sätt 
som fysisk planering kan stärka förmågan till klimatomställning kan den även bidra till 
ohållbara utvecklingsmönster och förstärka stigberoenden på ett sätt som snarare ökar 
samhällets sårbarhet (Storbjörk et al. 2017:37). En effektiv hantering kräver en insikt i samtida 
förhållanden och ett fokus på framtida förbättringar. Dessa förbättringar måste samtidigt 
undvika problem som uppstår med utgångspunkt i ett kollektivt ansvar och allmänna intressen 



 

10 
 

(Hurlimann & March 2012:477, 480). Det var inte länge sedan klimat sågs som ett givet 
förhållande som den fysiska planeraren rättade sig efter. Med hastiga förändringar i klimatet, 
ökad temperatur och nederbörd, hydrologiska variationer och så vidare, har det blivit uppenbart 
att ett områdes biogeofysiska förutsättningar inte är givna över tid (Biesbroek, Swart & van der 
Knaap 2009:235). Vilket innebär att planeringsförutsättningarna för ett område och en plats inte 
nödvändigtvis är givna över tid för den markanvändning som planeras i samtid. Det faktum att 
varje region och plats är unik utifrån dess socioekonomiska och biogeofysiska processer medför 
att det inte finns något entydigt förhållningssätt för den fysiska planeringen när det kommer till 
att hitta praktiska lösningar på klimatförändringar (Biesbroek, Swart & van der Knaap 
2009:235.) Vidare behöver planering manövrera inom och mellan marknader och politik 
(Hurlimann & March 2012:480).  

Förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder är båda en proaktiv hantering av klimatförändringar 
och en form av klimatanpassning. Förebyggande åtgärder separerar risken från det hotade 
värdet genom styrande åtgärder och normgivning. Det kan exempelvis handla om lokalisering 
av bebyggelse i relation till riskutsatta områden. Skyddsåtgärder syftar till att reducera hot, 
sårbarhet eller konsekvenser som uppstår av klimatförändringar. Sådana åtgärder kan 
exempelvis vara åtgärder som fördröjer och omhändertar vatten vid översvämningar eller 
fysiska skydd (Klimatanpassningsutredningen 2017:58). 

Integrering av klimathänsyn i den kommunala arenan har tidigare visat sig ofta vara retorisk 
och fragmenterad. Fokus tenderar att hamna på enstaka åtgärder och ett bevarande av status 
quo. Planeringen har också haft en tendens att bli mer flexibel gentemot privata intressen för 
att säkerställa en kommunal expansion. Stora implementeringssvårigheter har dokumenterats 
för klimatanpassning i svenska kommuner (Storbjörk et al. 2017:2), vilket öppnar upp för 
förhandlingar under planarbetet och potentiellt försvårar säkerställandet av klimathänsyn. Det 
finns ett behov av att hänsyn till klimatförändringar i planeringen blir en explicit del av 
planeringsprocessen samt att medvetenheten ökar i strategiska och lokala beslutsprocesser 
(Wilson 2006:611, 619). Detta kan bland annat öka möjligheter för innovationer och förbättra 
effektiviteten av policyskapande. En implementering av klimatanpassning både i befintliga 
policys och aktiviteten av policyskapande antyder att inblandade aktörer har beaktat effekterna 
av klimatförändringar och beslutat om åtgärder för att minska risker som dessa effekter medför 
(Uittenbroek, Janssen-Jansen & Runhaar 2013:400). Det har även identifierats att 
klimatanpassning behöver flexibla policys för att lättare kunna anpassas till oförutsedda 
förändringar (Hurlimann & March 2012:481). Inkorporeringen av klimatanpassning i den 
fysiska planeringen kommer att medföra såväl direkta som indirekta kostnader. Dessa kostnader 
förväntas dock vara betydligt lägre på sikt än att inte arbeta med klimatanpassning (Wilson 
2006:611). Ett proaktivt arbete uppfattas inte enbart som det billigare alternativet utan som det 
säkrare alternativet (Picketts, Déry & Curry 2014:984). Nilsson, Gerger Swartling och 
Eckerberg (2012:758) påpekar att kommuner är förpliktigade att beakta lokala risker men att 
det verkar vara upp till kommunerna själva att avgöra vilka problem och risker som är relevanta 
att inkludera. Om ingen tvingar kommuner att göra något finns möjligheten för kommuner att 
vänta och se (Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg 2012:758). Vidare saknar kommunen 
ett juridiskt ansvar att klimatanpassa befintlig bebyggelse (Klimatanpassningsutredningen 
2017:17).  
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3.3. Tidsperspektiv  
En fundamental aspekt av planering som är viktig att beakta angående utmaningen att anpassa 
samhället till klimatförändringar är planeringens relation till framtiden. Detta behöver även ske 
i kombination med möjligheten att samordna aktiviteter hos ett flertal aktörer i strävan mot 
långsiktiga vinster (Hurlimann & March 2012:480f). Klimatförändringar äger rum över en lång 
tid vilket kräver att planering och policy som ska förhålla sig till klimatförändringar också 
behöver ha en långt tidsperspektiv. Ofta drivs arbete med klimatförändringar och planering efter 
olika tidshorisonter (Biesbroek, Swart & van der Knaap 2009:232). Detta inkluderar skillnader 
i tidsperspektiv för hållbar utveckling och klimatförändringar (Robinson & Herbert 2001:146). 
Det finns ingen entydig lösning till utmaningen i klimatförändringar. Långsiktiga insatser måste 
kombineras med kortsiktigt agerande inom alla offentliga nivåer (Biesbroek, Swart & van der 
Knaap 2009:235). Vidare har klimatförändringar en relativt abstrakt natur, vilket kan medföra 
problem i vilka klimatscenarier som bör följas. 

Fysisk planering är ett sätt att tänka och agera i en spridning mellan olika fysiska, tidsmässiga 
och institutionella skalor. Vilket medför möjligheter att beakta, bedöma och besluta utifrån 
alternativa framtidsbilder. Det finns ett behov av att integrera olika planeringsskalors 
beslutstagande för att kunna bemöta utmaningar från klimatförändringar på ett effektivt sätt. 
Eftersom klimatanpassning sker och behöver ske inom alla dessa planeringskalor blir denna 
integration central för klimatanpassningsarbetet (Hurlimann & March 2012:480f). Med det 
kommunala planmonopolet är översiktsplanen den högsta nivån för fysisk planering när det 
kommer till bland annat bostäder. Vidare är översiktsplanen ofta den aspekt av den fysiska 
planeringen som tillämpar längst tidsperspektiv och därmed är i närmast kontakt med 
klimatscenarier. Översiktsplaner har ofta ett tidsperspektiv på drygt 20, 30 år, ibland längre. 
Detta innebär att de längre tidsperspektiven i planeringen överensstämmer med de kortaste 
tidsperspektiven för klimatscenarier. Klimatscenarier tillämpar dock önskvärt längre 
tidsperspektiv då det ger en ökad tillförlitlighet. Det råder en oklarhet i vilka tidsperspektiv som 
bör användas, vilket har bidragit till att kommuner inte alltid beaktar marks lämplighet utifrån 
risk för olyckor, översvämning eller erosion. Särskilt i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till 
förväntade klimatförändringar (Klimatanpassningsutredningen 2017:16). 

Den fysiska planeringen kräver ett fokusskifte för att kunna hantera klimatförändringar. Från 
att försöka modifiera utvecklingen genom att kontrollera den, där individuella mål och intressen 
styr utvecklingsriktningen till att beakta framtiden av hela den byggda miljön (Hurlimann & 
March 2012:484), samtidigt som hänsyn fortfarande visas enskilda intressen. Den fysiska miljö 
som planeras inom den fysiska planeringen ämnar att kunna kvarstå under en längre tid. Exakt 
tid beror på den specifika miljön och beslut och viljor hos involverade aktörer, men 100 år är 
inte en orimlig måttstock för många byggnader och fysiska miljöer. Enligt klimatforskningen 
är planeringsförutsättningarna dock med stor sannolikhet inte samma om 50 år som de är idag. 
Trots detta finns en tendens att planera för en utveckling utan hänsyn till eventuella förändringar 
i klimat och biogeofysiska förutsättningar. Detta kan handla om vattennivåer, 
skyfallsfrekvenser och markförhållanden.  
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3.4. Barriärer 
Ett antal barriärer har identifierats när det kommer till att integrera klimatanpassning i lokal 
policy och planering. Dessa inkluderar brister i politiskt, tekniskt och professionellt stöd, 
bristande resurser inklusive kompetens och makt, en kvarstående dominans av andra policymål, 
otydlig ansvarsfördelning och institutionella barriärer som leder till tröghet.  

Bristande tillgång till tillförlitlig information om hur lokala områden påverkas av 
klimatförändringar har varit ett hinder för lokala myndigheter att arbeta med klimatanpassning. 
Informationen som det finns behov av påverkas även av vilken typ av åtgärder som övervägs. 
Vidare måste informationen vara relevant för planerarna utifrån tidsmässiga och geografiska 
skalor (Measham et al. 2011:893f).  

Politiskt stöd och politiska prioriteringar är avgörande för utvecklingen av ett lokalt 
klimatomställningsarbete. Politiker har det yttersta ansvaret för klimatpolitiska beslut i såväl 
översiktsplanering och detaljplanering som i andra projekt och initiativ som drivs inom 
kommuner (Storbjörk et al. 2017:20). Det finns en utmaning i att utveckla politisk och kollektiv 
övertygelse om vikten att arbeta med klimatanpassning, vilket har en stark påverkan på 
planeringens möjlighet att arbeta med klimatanpassning då planeringen är en politiskt styrd 
aktivitet. Denna politiska och kollektiva övertygelse om behov att arbeta med klimatanpassning 
förhåller sig även till planeraren och existerande information och kunskap i kontexten av 
kollektivt och långsiktig hållbarhetsansvar (Hurlimann & March 2012:483). Ifall politikerna 
inte aktivt driver på arbetet med klimatanpassning får det sällan genomslag i planeringen. 
Denna barriär har delvis försökts hanteras i studien genom det urval av kommuner som skett.  

Det har i tidigare studier framgått att politiker och tjänstemän poängterar betydelsen av att 
övergripande målsättningar för kommunens verksamhet explicit skrevs ned i policys, strategier 
och styrdokument. Vidare lyfts vikten av att dessa dokuments innebörd konkretiseras, för att de 
ska bli ett stöd i det dagliga planeringsarbetet (Storbjörk et al. 2017:22). Detaljplaneringens 
utfall har haft en påvisad påverkan från tolkningar och prioriteringar hos kommunala tjänstemän 
och beslutsfattande politiker. Miljö- och klimatfrågor har ofta underprioriterats till förmån för 
andra starkare samhällsintressen (Storbjörk et al. 2017:16). Detta relaterar till översiktsplaner 
som vägledande för beslut som tas i detaljplanering. Övergripande organisatoriska policys och 
strategier ställt mot individers bedömning för varje specifikt fall. En tydligt formulerad 
översiktsplan som tillåts vägleda kommande planering och byggande kan bidra med att säkra 
hänsynstagande till en fastställd nivå inom hela den kommunala planeringsverksamheten. Detta 
kan bland annat delvis väga upp för bristande professionellt stöd och spetskompetens hos 
individer i en kommunal organisation. Storbjörk (2010:239) poängterar att organisatoriskt 
agerande ej får tillåtas att begränsas till individuellt agerande men att det samtidigt inte finns 
något organisatoriskt agerande utan individuellt agerande.  

I en internationell kontext har det varit vanligt förkommande att lokala myndigheter hindras i 
sitt arbete på grund av den institutionella kontext de befinner sig i. Ofta styrs framtagning av 
policys från högre nivåer av statliga myndigheter (Measham et al. 2011:894). Detta är dock inte 
fallet för svenska kommuner. Svenska kommuner har stora möjligheter att anta sina egna 
policys när det kommer till klimatanpassning. Det har snarare varit synen hos kommunerna att 



 

13 
 

de saknar styrning uppifrån då de inte vet vad som är deras ansvar och vad som är andra aktörers 
ansvar (Storbjörk et al. 2017:22f). Samtidigt kan stöd ovanifrån ställa en tidigare etablerad 
rollfördelning i fysisk planering på sin spets. Klimatfrågan har bidragit till att 
ansvarsfördelningen mellan kommunala, regionala och nationella aktörer utmanas (Storbjörk 
et al. 2017:34). 

Klimatförändringar är ett brett ämne som påverkar alla aspekter av ett samhälle, men det finns 
en vanlig missförståelse att dess påverkan enbart är miljöbetingad. Klimatförändringar bör 
presenteras som ett utvecklingsproblem snarare än ett miljöbetingat problem (Davoudi, 
Crawford & Mehmood 2009:12). Forskare och praktiker måste samarbeta för att kommunicera 
och behandla den sociala och ekonomiska påverkan som kommer med klimatförändringar och 
vikten av att beakta detta i beslutstagande om hur den kommunala utvecklingen ska svara på 
dessa förändringar (Picketts, Déry & Curry 2014:997). Klimatanpassning är enbart ett av många 
viktiga lokala problem, sällan uppfattat som större än andra problem och sällan ensam 
motivation till agerande (Picketts, Déry & Curry 2014:985, 1000). Att beakta påverkan från 
klimatförändringar som ett utvecklingsproblem skulle kunna bidra till att bemöta hur olika 
policys kan samspelas med varandra. Kommunala politiker har lyft fram svårigheter i att 
utmana normer och beteenden som ofta motverkar klimathänsyn och hållbar utveckling 
(Storbjörk et al. 2017:23). 
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4. Teoretiskt perspektiv 
I det teoretiska perspektivet sker en fördjupning i begreppet governance, hur det relaterar till 
fysisk planering och hur det specificeras och tillämpas i studien. Governance som begrepp har 
tillämpats för att beskriva de förändringar som skett i hur samhället styrs och innebär därmed 
en beskrivning av hur samhället styrs idag. Huvudsakligen handlar det om att beskriva hur 
offentligt relevanta angelägenheter regleras. I detta kapitel kommer det redogöras för centrala 
aspekter av begreppet governance och hur dessa aspekter relaterar till studien, vilket sedan 
kommer att bistå analysen av det empiriska materialet. Det teoretiska perspektivet bidrar även 
med en nyansering av beskrivningen av den svenska styrkontexten som delgavs i tidigare 
kapitel. Det teoretiska perspektivet används som analytiskt koncept och bidrar till att lyfta 
analysen snarare än att kategorisera fallen. Begreppen governance och government har valts 
att inte översättas för att förhindra att deras innebörd förvrängs eller misstolkas.  

4.1. Governance som teoretiskt begrepp 
Governance som teoretiskt begrepp bygger på ett flertal forskningsområden som föregått 
governance. De två huvudsakliga bidragande forskningsområdena är teoretiskt studerande av 
institutioner respektive nätverk. Dessa föregångare har bidragit med insyn i strukturell ordning 
och hur detta formar beteenden inom organisationer, avgör möjligheten för organisationens 
presterande och styr dess relation till externa aktörer. Governance är ett brett koncept som 
framställer nyckelaspekter från institutionell litteratur och nätverkslitteratur såväl som flera 
andra teoretiska traditioner. Governance kommer i denna studie att ta plats inom två skilda 
nivåer; en institutionell och en organisatorisk nivå. Den institutionella nivån av governance 
fokuserar på att förstå formande, antagande och implementering av policy. Den organisatoriska 
nivån består av alla hierarkiska strukturer, avdelningar, myndigheter och övriga organisationer 
som är sammanlänkade med den offentliga auktoriteten på något sätt (Frederickson et al. 
2018:226f). Den institutionella nivån bistår med en analys av policyhantering i översiktsplaner. 
Den organisatoriska nivån bidrar med att analysera offentliga aktörers roll i den offentliga 
auktoriteten när det kommer till översiktsplaner. 

4.2. Government i governance 
Governance omfattar styrning av offentligt relevanta angelägenheter. Detta refererar framför 
allt till den roll som government spelar inom governance-strukturer, där styrning särskiljs från 
att driva något. Styrande handlar om att fastställa breda policyobjektiv medan drivande handlar 
om att faktiskt ta de handlingar som krävs för att uppnå fastställda policyobjektiv (Frederickson 
et al. 2018:232). De offentliga aktörerna undersöks ifrån sin styrande roll i policyskapande inom 
översiktsplaner snarare än hur de bistår levererande av dessa policys. En samverkan i 
policyproduktion kräver ett omfattande arbete inom offentlig förvaltning och en borttagning av 
viktiga styrinstrument kan bidra med svårigheter i att formulera och implementera politik och 
policy (Pierre 2009:44). Detta går hand i hand med huruvida styrinstrumentens utformning 
bidrar till formulering och implementering av politik och policy. Governance bidrar med att 
försöka förklara varför government gör det den gör och hur den kan göra det bättre 
(Frederickson et al. 2018:233). Olika governance-regimer och governance-strukturer tenderar 
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att formas av deras policyområden och olika typer av policys leder till olika governance-
problem. Beroende på vilka policys som antas och ämnas implementeras kan det finnas behov 
av olika governance-regimer och governance-strukturer (Frederickson et al. 2018:228) och 
därmed olika roller som government spelar. Vid studerandet av policys i översiktsplaner kan 
governance bidra med att analysera huruvida utformningen av dessa policys har påverkat eller 
påverkats av den governance-struktur som policyn antagits inom. 

4.3. Governance som teoretiskt perspektiv 
Studien riktar sitt fokus mot offentliga aktörer; kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Hur 
aktörerna hanterar en specifik aspekt, klimatanpassning, i en specifik del av 
planeringsprocessen, översiktsplanen, undersökts. Studien jämför aktörernas syn på och 
behandling av klimatanpassning i relation till översiktsplanen. Det är den statliga, institutionella 
strukturen som undersöks, som i detta fall beskrivs som en existerande uppsättning formella 
principer, normer, regler och beslutsfattande procedurer som påverkar och påverkas av olika 
aktörer (Hysing 2009:110). Informella aspekter av statliga institutionella strukturer utesluts, 
vilket inkluderar formella principer, normer, regler och beslutsfattande procedurer som bidrar 
till involverandet av mer informella aktörer. Ett exempel är lagstadgade krav om 
medborgarsamråd (SFS 2010:900 3 kap. 8 §), vilket ej undersöks inom ramen för denna studie. 
Det teoretiska perspektivet om governance som tillämpas i denna studie, begränsas till 
offentliga aktörer och utesluter medborgerliga, privata och internationella aktörer. Således 
utesluts en vanligt förekommande uppmaning inom governance om nya former av samspel 
mellan olika aktörer (Montin & Hedlund 2009:7). De offentliga aktörernas, framför allt 
kommunernas, hantering av undersökta frågor kan ha påverkats av ett samspel med ytterligare 
aktörer och den komplexitet som ett större antal intressen kan leda till, men hur detta eventuellt 
har påverkat beslut och ställningstaganden undersöks ej inom ramen för denna studie. Studien 
begränsas till de aktörer som har en lagstadgad roll i beslutstagandet och offentliga uppdrag att 
stödja planerings- och beslutsprocessen för översiktsplaner. Denna avgränsning sker för att 
rikta fokus mot hanteringen av klimatanpassning på en policynivå snarare än hur intresset för 
klimatanpassning vägts mot andra intressen. Hur klimatanpassning hanteras inom 
översiktsplaner och vilka policys som fastställs kan dock ha påverkats av andra intressen, vilket 
bör hållas i åtanke vid fortsatt läsning. 

Governance beskrivs ofta som ett skifte i styrning från government till governance, vilket 
förenklat kan beskrivas som ett skifte från en strikt offentlig, hierarkiskt baserad 
samhällsstyrning till en samhällsstyrning i form av ömsesidigt samspel mellan olika 
samhällsaktörer där beslutsfattande sker inom ramen av olika nätverk. Ett skifte från 
centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning (Montin & Hedlund 2009:7). En övergång mot 
governance, praktisk eller teoretisk, medför dock inte att government försvinner. Den 
hierarkiska styrningen hos government upphör inte att gälla utan anpassas till och samspelar 
med nya styr- och organisationsformer. I vissa fall är det inte heller fråga om en praktisk 
förändring utan snarare en teoretisk förändring i hur samhällsstrukturer beskrivs och redogörs 
för. Alltså att governance-strukturer begreppsliggörs på ett sätt som det inte tidigare gjorts. En 
tillämpning av governance tar inte bort behovet av någon form av formell organisation och 
styrning (Pierre 2011:18f). Både i teori och praktik håller offentlig administration på att 
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ompositionera sig själv för att hantera utmaningen med en alltmer fragmenterad stat 
(Frederickson et al. 2018:236). Denna studie riktar fokus mot den kvarstående offentliga 
administrationen och inblandade aktörer samt hur de olika instanserna samspelar med varandra 
(Pierre 2009:39).  

4.3.1. Governance och fysisk planering 
Fysisk planering, förstått som processer av beslutstagande i samhället angående mark- och 
vattenanvändning, grundade på avvägningar och balanseringar mellan konflikterande behov, är 
ett tydligt element av governance (Nuissl & Heinrichs 2011:47). Många av de grundläggande 
idéerna i governance-konceptet är inte nya inom ramen för planeringsprofessionen, vilket 
framgår av hur planeringsteorier och praktik har utvecklats under senaste decennierna (Nuissl 
& Heinrichs 2011:47, 50). Skiftet mellan government och governance har snarare inneburit ett 
skifte i uppfattningen och innebörden av government där en förändring har skett i olika 
offentliga myndigheters roller (Pierre 2011:18f). För att kunna organisera processer där sociala 
och fysiska aspekter samspelar krävs att fysisk planering omstruktureras så att den huvudsakliga 
inriktningen och de huvudsakliga målen med planering går i linje med mer flexibla och 
strategiska koncept av offentlig policy, governance-koncept närmare bestämt (Nuissl & 
Heinrichs 2011:50). 

Genom en minskning av demokratiska skyldigheter ges en grund för ökad flexibilitet (Lau 
2013:1943f). Samtidigt flyttas beslutsförmåga från offentliga mot privata aktörer, eller från 
officiella till inofficiella dokument, vilket kan påverka principer av representativitet, legitimitet 
och tillförlitlighet. Att flytta beslutsförmågan från det offentliga mot det privata, eller från det 
officiella till det inofficiella, medför att ansvarsutkrävande försvåras (Lau 2013:1944; Nuissl & 
Heinricks 2011:51). Möjlighet för demokratiskt ansvarsutkrävande är dock inte den enda 
kriteriet för att avgöra legitimitet i governance-nätverk. En skillnad är mellan processlegitimitet 
eller ’input legitimacy’ och resultatlegitimitet eller ’output legitimacy’. Hur processen bedrivs 
är en aspekt av legitimitet och hur resultaten i slutändan blir är en annan (Lau 2013:1944). Den 
flexibilitet som kan erhållas genom en minskning av demokratiska skyldigheter kan ta tre olika 
former. Den första är flexibilitet i beslutsprocessen, vilket kan kopplas till effektivt 
beslutstagande i svar på nya möjligheter eller utmaningar. Den andra är flexibilitet i tolkning 
av policy, vilket handlar om flexibel anpassning av policykrav vid extern påverkan. Den sista 
är flexibilitet i resursplacering, vilket hänvisar till en flexibel användning av resurser genom 
strategisk placering i syfte att maximera effektiviteten av använda resurser (Lau 2013:1947). 
En ökad flexibilitet kan bidra med en ökad resultatlegitimitet (Lau 2013:1955). Genom att 
kontrastera aspekter av legitimitet och flexibilitet med varandra kan governance bidra med att 
belysa hur olika former av policyhantering kan bidra till olika utfall.  

För att vidare kunna behandla alla beståndsdelarna av governance kopplat till fysisk planering 
används fyra kategorier som stöd i analysen; aktörer, relationer, institutionella ramverk samt 
beslutsprocessen (Nuissl & Heinrichs 2011). Aktörerna begränsas i förhand då studiens syfte 
inkluderar att se till specifika aktörers roller och agerande i relation till en specifik fråga och en 
specifik kontext. Aktörernas roller, intressen och kunskap behandlas i analysen. De relationer 
som undersöks är mellan de aktörer som studien avgränsats till och hur aktörernas tolkningar 
skiljer sig åt. Här analyseras hur relationerna mellan aktörerna är organiserade och om 
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överensstämmelser respektive stridigheter tar form (Nuissl & Heinrichs 2011:54). 
Institutionella ramverk syftar till förhållningsregler, det vill säga institutioner som råder inom 
de sociala och politiska kontexterna i fråga. Dessa regler påverkar aktörers beslut och därmed 
agerande, vilket medför att reglerna kan ge en ökad säkerhet i vad aktörer kan förvänta sig av 
andras agerande (Nuissl & Heinrichs 2011:54). Analysen behandlar huruvida aktörerna 
agerarar efter vad som kan förväntas av dem, sett utifrån regler, uppdrag och förväntningar. 
Beslutsprocessen undersöker hur väl aktörers olika intressen har balanserats, hur data och 
information hanteras och till vilken grad information delas eller göms mellan aktörer, när det 
kommer till fattade beslut (Nuissl & Heinrichs 2011:54f).  

Governance-perspektivet bidrar även med en problematisering av konstitutionella regler. 
Konstitutioner anger olika institutioners kompetens och kapacitet (Pierre 2009:39). En 
utgångspunkt i detta bidrog med formuleringen av den andra forskningsfrågan som ställdes i 
frågeställningen (avsnitt 1.3). Den formulering av konstitutionella regler som problematiseras 
här togs upp i kapitel två och har sin grund i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Reglerna 
som problematiseras handlar om långsiktigt hållbar livsmiljö och kommande generationer (SFS 
2010:900 1 kap. 1 §), lämplighet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (SFS 2010:900 
2 kap. 2 §), hänsyn till människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar 
och erosion (SFS 2010:900 2 kap. 5 §) samt kommunens syn på risken för skador på den byggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion, där hänsyn till klimatets 
påverkan ska beaktas och hantering av riskerna ska framgå (SFS 2010:900 3 kap. 5 §). Slutligen 
inkluderas att översiktsplanen ska ge vägledning för beslut (SFS 2010:900 3 kap. 2 §). Den 
andra forskningsfrågan lyder:  

2. Med utgångspunkt i konstitutionella regler som behandlar hänsynstagande till 
klimatförändringar, ger översiktsplaner vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras? 
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5. Forskningsdesign och metod 
Detta kapitel redogör för vilken forskningsdesign och metod som tillämpats för att avgränsa, 
samla in och analysera data. Vidare redogörs för utformningen av det analytiska ramverket 
som styrt undersökningen av utvald empiri. Studien utgörs av en fallstudie där fyra fall 
undersöks. Varav två av fallen är kommunala översiktsplaner och två fall är vägledning kopplat 
till översiktsplaner och klimatanpassning som den delges av länsstyrelser respektive 
myndigheter. De två fallen som behandlar vägledning och rekommendationer undersöks utifrån 
de specifika kommunala översiktsplanerna såväl som generell vägledning om klimatanpassning 
och översiktsplanering. Analysen av denna koppling mellan översiktsplaner och vägledning 
möjliggörs genom en komparativ, kvalitativ innehållsanalys. Motivering till bakomliggande val 
redovisas och kopplingen till frågeställningarna förklaras mer ingående. 

5.1. Forskningsdesign – Fallstudie 
Genom att tillämpa en fallstudie kan undersökningen riktas mot enskilda enheter snarare än mot 
ett brett spektrum, vilket möjliggör för att studera saker i detalj. Fokus riktas mot förekomsten 
av ett särskilt fenomen med avsikten att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, 
förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i de särskilda fallen. Genom att 
undersöka det enskilda i detalj skapas möjligheten att gå på djupet och upptäcka saker som 
potentiellt inte hade blivit synliga vid en mer ytlig undersökning, och därmed kan en 
undersökning av det enskilda bidra till att belysa det generella och underliggande orsaker 
(Denscombe 2009:59f). Denna studie tillämpar en flerfallsstudie, med två olika typer av fall 
och två olika fall per typ, alltså fyra fall totalt. Flera typer av fall har valts för att inkludera flera 
av de offentliga aktörer som bistår med kunskap och underlag i arbetet med översiktsplanering. 
I detta fall länsstyrelser respektive myndigheter. I enlighet med Bryman (2016:67f) och Yin ( 
2014:57-64) har två fall, i form av kommunala översiktsplaner, valts för att bygga upp en mer 
robust grund för analysering och generalisering genom att jämföra två fall. En tydlig 
systematisk undersökning har valts (se avsnitt 5.4) för att styra undersökningen mot utvalda 
teman och motverka att fokus hamnar på jämförelsen mellan översiktsplanerna, samtidigt som 
en jämförelse är genomförbar med tolkningsbara resultat. Genom en tydlig systematisk 
undersökning och tydliga avgränsningar förväntas även sammanställningen av resultat att 
kunna ske utan att syftet med studien missgynnas. Tillämpningen av ett systematiskt 
tillvägagångssätt säkrar en noggrannhet i undersökningen som inte låter osäkra bevis styra 
riktningen hos undersökningsresultaten och slutsatserna. Därmed kan en stränghet säkerställas 
och bibehållas i fallstudien (Yin 2014:19f). Genom att vidare hålla ett fokus på översiktsplaner 
som styrdokument förväntas eventuella egenheter i de kommunala kontexterna inte hindra 
undersökningen eller jämförelsen mellan fallen. Fallen har valts med en förväntning av liknande 
resultat. Denna förväntning bygger på att de båda översiktsplanerna förhåller sig till samma 
regelverk, får till stor del stöd av samma offentliga aktörer och har en liknande geografisk 
situation som kustkommun i södra Sverige. En viss förekomst av skilda resultat kan 
förekomma. Detta förväntas ej hindra möjligheten att uppnå studiens syfte, utan snarare bidra 
till att uppnå det genom att frågeställningarna besvaras mer uttömmande. Även om varje enskilt 
fall i vissa avseenden är unikt så ingår det samtidigt i en bredare kategori. Genom en 
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beskrivande redogörelse för de fall som valts och hur valet av fall har skett tillåts läsaren själv 
avgöra i vilken grad slutsatserna kan generaliseras till andra fall (Denscombe 2009:68f; 
Flyvbjerg 2006:224-228). Vidare finns det möjlighet för att göra mer allmänna generaliseringar. 
Varje kommun har en unik blandning av utmaningar och möjligheter som de behöver agera 
efter, men samtidigt har varje kommun en översiktsplan som ska ge vägledning för kommunens 
beslut om hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, bevaras och 
utvecklas. Vidare har alla kommuner lagar, länsstyrelser och myndigheter som styr och 
vägleder kommunernas planeringsarbete (även om de specifika länsstyrelserna varierar så har 
de samma uppdrag). De utvalda kommunerna har liknande utmaningar kopplat till klimat. Det 
finns således ett flertal aspekter i fallen som är möjliga att generalisera utefter. Generalisering 
är inte heller nödvändigt i alla lägen för att bidra med en fördjupad kunskap (Flyvbjerg 
2006:226ff). Kontextberoende kunskap har en roll i skapandet av kunskap, vilket denna studie 
kan bidra med. Regelbaserad kunskap bör ej bortses ifrån men det bör ej ses som det enda målet 
med lärande, eller i vissa fall ens det högsta målet. Det finns ett behov för båda kunskaperna, 
men för att skapa en djupare kunskap om ett fenomen krävs en insyn i kontextberoende kunskap 
från ett större antal kontexter (Flyvbjerg 2006:222ff). Genom en jämförelse av liknande 
kontexter kan även kontextberoende kunskap bistå likande kontexter. I denna studie kommer 
en generalisering ta stöd i det teoretiska perspektivet i form av analytisk generalisering snarare 
än statistisk generalisering (Yin 2014:40-44). Utöver jämförelsen mellan översiktsplanerna sker 
en jämförelse mellan länsstyrelser och myndigheter samt mellan de olika typerna av fall, det 
vill säga mellan länsstyrelser/myndigheter och kommuner. Resultaten förväntas vara mer lika 
varandra inom de olika typerna av fall än mellan de olika typerna, då det finns mer skilda 
uppdrag och roller mellan de olika typerna av fall.  

För att kunna förstå en sak är det viktigt att förstå många andra saker som påverkar och är 
sammanlänkade med den förstnämnda saken. Genom att tillämpa en fallstudie ges möjligheten 
att gå tillräckligt på djupet för att kunna reda ut komplexiteten i en given situation. Detta tillåter 
att fallet kan undersökas i dess helhet genom att undersöka hur de många olika delarna påverkar 
varandra. Fallstudien har således en holistisk komponent och ägnar sig inte enbart åt enstaka 
faktorer, trots den avgränsning som görs. Studien betonar arbetet med relationer och sociala 
processer, utan att begränsa sig till resultatet av dessa relationer och sociala processer. Därmed 
kan studien förklara varför vissa resultat har uppnåtts och inte begränsa sig till vad resultaten 
är (Denscombe 2009:60f).  

I denna studie finns det en generell aspekt av fallen i översiktsplaner som styrdokument som 
ska vägleda efterföljande planering och byggande. Vidare finns det en avgränsning i aspekter 
av fallen. Aspekterna som undersöks är hänsynstagande till klimatförändringar och 
klimatanpassning. Genom att fokusera på aspekter begränsas vad undersökningen kan svara på 
men samtidigt minskar abstraktionsnivån och eventuella brister i tillräcklighet när det kommer 
till inhämtning av data (Yin 2014:55). Vidare bidrar användningen av aspekter med att 
motverka att undersökningen förändras, under tiden den genomförs (Yin 2014:55). För att 
undvika att användningen av aspekter tar över undersökningen är det viktigt att undersökningen 
återvänder till den övergripande enheten för undersökningen (Yin 2014:55), i detta fall 
översiktsplaner som styrdokument för vägledning för beslut.  
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Då fallstudier lämpar sig väl för en rad olika källor, typer av data och forskningsmetoder och 
kombinationer däremellan (Denscombe 2009:61) har fallstudie som forskningsdesign kunnat 
tillämpas tidigt i arbetet medan övriga delar fortfarande tog form. För att säkra att använda 
källor, datatyper och metoder var av relevans för studien fastställdes tidigt en tydlig och 
omisskännelig gräns för att enkelt kunna identifiera vad som ingår i fallet (Denscombe 
2009:70f). Fallens avgränsning utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar som sätter ramen 
för undersökningen. I denna undersökning ligger fokus på översiktsplaner som styrande 
dokument och hur hänsyn till klimatförändringar implementeras i detta dokument genom 
ställningstaganden om klimatanpassning. Fokus har således riktats mot detta dokument och 
övriga styrdokument som översiktsplanen relaterar till. Dessa övriga dokument kan vara 
officiella såväl som inofficiella och behandlas utifrån hur översiktsplanen förhåller sig till dem. 
Det underliggande tema som studien relaterar till är väldigt brett och en stor del av arbetet med 
studien har varit att begränsa omfattningen till något hanterbart och av värde att undersöka. Ett 
tidigt val av fallstudie som forskningsdesign och den flexibilitet som därmed tillåts i form av 
källor, data och metoder har inneburit att studiens avgränsning och tillämpning har kunnat 
arbetats fram under tiden som studien tagit form. Fallstudie har vidare valts som 
forskningsdesign då tillvägagångssättet lämpar sig väl vid undersökning av en fråga på djupet 
samt att det möjliggör för att tillhandahålla en förklaring som kan hantera komplexiteten och 
subtiliteterna i en existerande, icke konstlad situation. Vidare har möjligheten att använda olika 
källor, olika typer av data och olika forskningsmetoder (Denscombe 2009:61f) tillåtit att ett 
fokus på undersökningens syfte har kunnat bibehållas medan studien formats efter identifierade 
omständigheter och behov. 

5.1.1. Val av fall 
Ett urval har gjorts bland ett större antal tänkbara fall. Fallen har valts med utgångspunkt i kända 
och utmärkande attribut. Nedan redogöras för de kriterier som styrt valet av fall. Därmed kan 
fallens relevans för de praktiska problem och teoretiska frågor som undersöks klarläggas 
(Denscombe 2009:63f).  

För att anpassa undersökningen efter gällande tidsram och samtidigt tillåta inslag av en regional 
påverkan och inflytande begränsades de kommunala fallen till samma län. Skåne län valdes 
tillsammans med kommunerna Vellinge och Helsingborg. Kommunerna valdes utifrån 
kriterierna att de dels skulle ha ett aktivt arbete med klimatanpassning. Detta innebar att 
kommunerna skulle ha klimatanpassning inom fysisk planering på sin dagordning och att de 
arbetar aktivt med klimatanpassning, snarare än att de arbetar med att lyfta upp 
klimatanpassning på dagordningen alternativt inte har klimatanpassning på sin dagordning. 
Kommunerna skulle vidare ha en översiktsplan som var aktuell under mandatperioden 2014-
2018. Detta på grund av att fysisk planering är en kontinuerligt pågående process vilket innebär 
det att gällande styrdokument kan vara mer eller mindre relevanta gentemot det 
planeringsarbete som bedrivs vid en specifik tidpunkt. På grund av detta har det varit relevant 
att se till de dokument som är nyligen producerade, reviderade eller aktualitetsförklarade. För 
att undersöka vilka kommuner som arbetar aktivt med klimatanpassning inhämtades 
information från en förstudie till forskningsprojektet Clipp – Klimatfrågors integrering i lokal 
policy och planering (se Thoresson 2014). Valet av länsstyrelse skedde i samband med valet av 
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kommuner som arbetade aktivt med klimatanpassning och hade en aktuell översiktsplan. Bland 
de kommuner som stämde överens med ovan nämnda kriterier valdes två kommuner med 
liknande klimatutmaningar.  

För att hjälpa läsaren att kunna göra en bedömning av i vilken grad fallen (kommunerna) är 
typiska eller otypiska och i vilken mån resultaten är relevanta för andra fall av samma kategori 
(Denscombe 2009:69f) lyfts här ett antal detaljer om fallen. Både Vellinge kommun och 
Helsingborgs kommun är kustkommuner i Skåne län, alltså i södra Sverige där kusten är mer 
utsatt för översvämning och erosion än längre norrut i landet. Sverige har 82 stycken 
kustkommuner varav 15 stycken ligger i Skåne län. Helsingborg är en av Sveriges större 
kommuner sett till folkmängd medan Vellinge är en medelstor kommun sett till folkmängd. 
Med ett medianvärde är Vellinge kommun på gränsen till den övre kvartilen sett till folkmängd. 
Vellinge och Helsingborg har delade men för Skåne unika institutionella lokaliseringar. De är 
båda del av Region Skåne och det mer aktiva regionala planeringsarbete som sker där i 
förhållande till övriga regioner i Sverige, med undantag för Stockholms län. De är också del av 
Greater Copenhagen-samarbetet, att näringslivspolitiskt partnerskap mellan kommuner och 
regioner i Östdanmark och Sydsverige. Då kommunerna anses ligga i framkant när det kommer 
till klimatanpassningsarbete kan de uppfattas som vägledande och informerande exempel, sett 
till resultaten och tillvägagångssätt för deras klimatanpassningsarbete. De andra två fallen som 
undersöks är Länsstyrelsen i Skåne och Boverket. Dessa är offentliga aktörer som bistår 
översiktsplanering med tillsyn, rådgivning och vägledning. Fallen utgörs av publicerade 
dokument som ger råd om översiktsplanering och klimatanpassning samt publicerade dokument 
som uttalar sig om de kommunala översiktsplanerna i fråga. 

5.2. Metod 
Valet av metod har grundat sig på den specifika metodens användbarhet för att ta sig an 
uppgiften i fråga. Då fokus för undersökningen ligger på översiktsplanen som vägledning för 
beslut är dokumentstudier (skriftliga källor) den givna metoden. Det är helt enkelt det som står 
i översiktsplanen är den vägledning som översiktsplanen ger. För att fokus ej ska avvika från 
översiktsplanen som vägledning för beslut mot översiktsplanering som process har 
frågeformulär, intervjuer och observationer uteslutits. Dessa andra metoder upplevs inte vara 
relevanta då de hade behandlat processen mer än den resulterade vägledningen. Studien 
fokuserar på hur översiktsplanen bistår med vägledning, ej hur arbetet med översiktsplanen gått 
till. Dock analyseras de institutionella strukturer som översiktsplanen producerats i, vilket vägs 
mot varför vägledningen ser ut som den gör. Metodvalet för undersökningen är därmed 
dokumentstudier (skriftliga källor) där tillvägagångssättet har styrts av ett analytiskt ramverk, 
vilket redogörs för nedan, under avsnitt 5.4. När det kommer till vägledning från länsstyrelser 
och myndigheter angående den roll som översiktsplaner spelar i vägledning för beslut kopplat 
till klimatfrågor, har allmän existerande vägledning som alla kommuner och även andra aktörer 
kan ta del av fått styra valet av metod. Denna allmänna vägledning sker i form av publikationer 
och andra skriftliga källor och därmed tillämpas dokumentstudier även för länsstyrelser och 
myndigheter. Detta inkluderar även de skriftliga yttranden som länsstyrelsen gör om de 
specifika översiktsplanerna.  
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5.2.1. Dokumentstudier 
De skriftliga källor som har används har generellt sett varit lätta att få tag på. Vellinge kommun 
har dock nyligen omarbetat sin webbplats och många av de dokument som används har inte 
varit tillgängliga via kommunens webbplats. Ett antal dokument som använts i studien har 
erhållits via kontakt med Vellinge kommun, vilket har medfört ytterligare tidskrävande arbete. 
Undersökningen av de skriftliga källorna har varit en tidskrävande process då det varit fråga 
om ett större antal dokument, där vissa dokument varit relativt omfattande i textmängd. Det 
analytiska ramverket (se avsnitt 5.4) har bidragit med en tydlig avgränsning, vilket har 
påskyndat undersökningen. Dock har otydligheter i form av innebörd och rubriksättning i 
dokumenten bidragit med ytterligare tidkrävande arbete, då majoriteten av text i dokumenten 
har behövts läsas i detalj. 

Det tydliga fokus i studien på översiktsplaner som vägledning för beslut och aspekten 
klimatanpassning har bidragit med att undersökningen ej behövt förhålla sig till hur texten 
avspeglar sociala eller organisatoriska verkligheter. Inte heller i vilket syftet som dokumentet 
har upprättas har behövt beaktas då studien förhåller sig ett förutfattat syfte om översiktsplanen 
som vägledning för beslut. Detta gäller för undersökningen av översiktsplanerna. När det 
kommer till undersökningen av den vägledning som ges av länsstyrelser och myndigheter är 
det av större vikt att avläsa syftet med dokumentet och hur det förhåller sig till sociala och 
organisatoriska verkligheter. Då undersökningen avgränsar sig till offentliga dokument som har 
inhämtats via myndigheters webbplatser eller i direktkontakt upplevs det finnas en hög grad av 
autenticitet. Aspekter av trovärdighet och representativitet anses ej behöva beaktas för att 
uppfylla studiens syfte. Då fokus är på översiktsplaners vägledning för beslut samt rådgivning 
för översiktsplanering och klimatanpassning anses det vara relevant att undersöka den 
information som har en tydlig innebörd. Eventuella undermeningar i dokumenten är mindre 
relevant att undersöka då dessa ej upplevs bistå med en tillräckligt tydlig vägledning eller 
rådgivning. 

Val av dokument 

I linje med syftet för undersökningen undersöks den kommunala översiktsplanen i detalj. Den 
kontext som översiktsplanen existerar i har beaktats, men för att följa syftet i undersökningen 
har denna kontext identifierats utifrån översiktsplanens ställningstaganden, referering och 
hänvisning. Relaterade dokument har ej undersökts i detalj utan beaktats i den kontext som de 
delar med översiktsplanen. Då fördjupningar och tillägg av översiktsplanen är gällande delar 
av översiktsplanen ansågs det vara av relevans att undersöka även dessa för att se om det sker 
en mer detaljerad hantering av klimatförändringar och klimatanpassning i dessa dokument, i 
förhållande till den kommuntäckande översiktsplanen. För Vellinge kommun har dock 
översiktsplanen till stor del ersätt stora delar av många fördjupningar. De fördjupningar som 
upprättas efter översiktsplanen behandlar inte klimatanpassning i någon större utsträckning utan 
fokuserar på stadsmiljöer. En undersökning genomfördes av dokumentet Stadsmiljöprogram 
för Falsterbo (Vellinge kommun 2018), men då denna undersökning ej resulterade i några 
resultat poängteras enbart att Vellinge kommun inte har någon mer ingående hantering av 
klimatfrågor i sina fördjupningar. Varken Vellinge eller Helsingborg har tematiska tillägg som 
behandlar klimatanpassning.  
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De kommunala översiktsplanerna har ställts mot den vägledning och rådgivning som ges av 
länsstyrelser och myndigheter. Myndigheter begränsats till Boverket, anledningen till detta 
redogörs för i avsnitt 5.3. Dokumenten som valts ifrån länsstyrelser och Boverket har begränsat 
till dokument och andra skriftliga källor som behandlar klimatanpassning och 
översiktsplanering utifrån allmänna råd, samt länsstyrelsens yttranden om översiktsplanerna i 
fråga. Urval av delar i PBL kunskapsbanken skedde genom ett letande efter temat 
översiktsplanering och klimatanpassning. Delen för översiktsplanering var enkelt hittad genom 
rubriksättningar. Det fanns en avsaknad av rubriker för klimatanpassning, dessa hittades genom 
en sökning på ordet klimatanpassning där ett urval gjordes av de rubriker under vilka 
klimatanpassning omnämndes till störst grad. Redovisning av information som hittats i PBL 
kunskapsbanken delges under separat rubrik (se rubrik PBL kunskapsbanken, under avsnitt 
6.2.4). Informationen tillgänglig på PBL kunskapsbanken har sammanställts i PDF-format via 
verktyget ’Gör din egen PDF’. Tre olika PDF-filer skapades för tre olika teman, vilka teman 
som valdes ut redogörs för nedan. PDF-filerna skapades utan utdrag till lagar och förordningar 
och det är till dessa PDF-filer som sidhänvisningar sker. 

De studerade dokumenten är offentliga vilket medför att det anses vara tillförlitliga utifrån tre 
av fyra aspekter som nämndes ovan, nämligen validitet, trovärdighet och representativitet. Den 
fjärde aspekten av tillförlitlighet är innebörd, vilken anses uppnås genom undersökningen av 
dokumenten. Samtidigt är det nödvändigt och oundvikligt att forskaren gör egna tolkningar av 
texten. Nedan redogörs för de dokument som har varit en del av den empiriska undersökningen. 

Kommunala dokument 
 Vellinge kommuns översiktsplan, inklusive 

o Mark- och vattenanvändningskarta 
o Bilaga A – Planeringsunderlag  
o Bilaga B – Konsekvensbeskrivning  
o Bilaga C – Utlåtande (inkluderar länsstyrelsens granskningsyttrande) 
o Aktualisering av översiktsplanen – Underlagsrapport 

 Helsingborg kommuns översiktsplan (inkluderar länsstyrelsens 
granskningsyttrande), inklusive 

o Markanvändningskarta 
o Konsekvensbeskrivning 
o Riksintressen och allmänna intressen 
o Aktualisering av översiktsplanen – Underlagsrapport (inkluderar 

sammanfattande redogörelse från länsstyrelsen) 
o Fördjupning av översiktsplanen – Stadsplan 2017 (digital plan, inkluderar 

länsstyrelsens yttrande) 
Länsstyrelsens dokument 

 Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 
 Klimatanpassningsatlas för Skåne  
 Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 
 Sammanfattande redogörelse – Aktualisering av Vellinge kommuns översiktsplan 

Boverkets dokument 
 Bygg för morgondagens klimat – Anpassning av planering och byggande 
 Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärder och exempel 
 Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur 
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 PBL kunskapsbanken (digital webbplats), undersökta delar: 
o Planering – Översiktsplanering 
o Om PBL – Teman – Ekosystemtjänster i den byggda miljön 
o Om PBL – Teman – Hälsa, säkerhet och risker 

 Kännetecken på bra översiktsplanering 
 Framgångsfaktorer för översiktsplanering 

 

5.2.2. Komparativ, kvalitativ innehållsanalys 
Insamling av data medför ofta en stor mängd information som behöver analyseras. Detta medför 
ett behov av överblickbarhet både för att forskaren ska kunna hantera informationen samt för 
att läsaren ska kunna tolka informationen. För denna undersökning har en komparativ, kvalitativ 
innehållsanalys valts ut. Innehållsanalysen har bestått av en logisk och relativt enkel procedur 
som inneburit att ett urval av relevant text skett, varpå texten brutits ner i mindre enheter och 
därefter analyserats efter utarbetade kategorier (Boréus & Bergström 2017:24; Denscombe 
2009:307f). Kategorierna utarbetades innan analysen (Boréus & Bergström 2017:48) och 
redogörs för i avsnitt 5.4. Urvalet av relevant text har skett efter rubriker i relation till utvalda 
kategorier. Genom att tillämpa en innehållsanalys ges möjligheten att undersöka vilka 
förhållningsregler som kommunerna faktiskt skriver att de har, uttalanden tas bokstavligt och 
eventuella undermeningar är av mindre vikt. Att det genom en tillämpning av en innehållsanalys 
blir det svårare att hantera texters underförstådda meningar, subtila och invecklade sätt på vilka 
texterna uttrycker mening (Denscombe 2009:308f), anses inte vara ett problem för 
undersökningen, då det finns ett fokus som har större intresse för att se vad som är tydligt 
uttryckt. Det som faktiskt står i översiktsplanerna är vad kommunerna ska förhålla sig till. 
Innehållsanalys som metod stämmer bra överens med undersökningens syfte att analysera 
översiktsplaner som vägledning för beslut. Vid en sådan vägledning finns ett behov av att 
innebörd och konsekvenser framgår tydligt, vilket också Plan- och bygglagen tar fasta på (SFS 
2010:900 3 kap. 6 §).  

Undersökningen har framträdande kvalitativa karaktärsdrag. Räknande och mätande är av 
mindre intresse. Det finns ett fokus på hur kategorier utvärderas och redovisas men framförallt 
så finns det ett fokus på huruvida hanteringen av kategorierna bidrar till vägledning för beslut. 
Hur ofta kategorierna behandlas är mindre relevant för att svara på hur dokumentet delger 
vägledning för kategorierna eller ej. Innehållsanalysen har även en komparativ komponent i att 
innehållsanalysen av de kommunala översiktsplanerna ställs mot varandra såväl som mot 
innehållsanalysen av dokument som är ämnade att vägleda och ge stöd för kommunernas arbete 
med klimatanpassning i översiktsplaneringen. 

5.3. Avgränsning 
Innan det analytiska ramverket presenteras redogörs här för en övergripande avgränsning av 
undersökningen. Undersökningen begränsas till ett antal specifika klimatförändringar, ett antal 
specifika effekter som följer av dessa klimatförändringar och ett specifikt antal aspekter av 
samhället som drabbas av konsekvenser till följd av dessa effekter. Vidare sker ytterligare ett 
antal avgränsningar. 
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Undersökningen begränsar sig till klimatförändringar som förändrade 
planeringsförutsättningar, vilket inkluderas förändringar i temperatur, nederbörd, och 
vattennivåer i delvis hav och sjöar samt vattendrag och grundvatten. Effekterna av dessa 
klimatförändringar begränsas till översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor. 
Översvämningar har här en bred definition i att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen 
för sjö, vattendrag och hav. Vidare begränsas konsekvenserna av dessa effekter till hur dessa 
konsekvenser påverkar bebyggelse och byggnader samt människors hälsa och säkerhet. Dessa 
avgränsningar utgör kategorierna som lyfts fram i det analytiska ramverket. 

Undersökningen ser till hur kommuner beaktar och använder sig av existerande, tillgänglig och 
redovisad kunskap. Undersökningen beaktar inte kvaliteten och tillförlitligheten i denna 
kunskap. Kvaliteten och tillförlitligheten i kunskapen erkänns dock påverka hur kommuner 
förhåller sig till den.  

Undersökningen begränsar sig till hur kommuner förhåller sig till klimatförändringar i form av 
anpassningsåtgärder. Hur kommuner arbetar med att begränsa kommunens och dess invånares 
och besökares påverkan på klimatet undersöks ej. Fokus ligger på klimatanpassning till 
förväntade och oundvikliga klimatförändringar inte begränsning av utsläpp och annan 
klimatpåverkan. 

Som framgått ovan begränsar sig undersökningen till översiktsplaner och deras funktion som 
vägledning för beslut. Här studeras det fysiska dokumenten, vilket utesluter det arbete som sker 
innan och efter översiktsplanen samt eventuell vägledning som kommer från individuella 
översiktsplanerare snarare än översiktsplanen vid senare beslut. Vidare utesluts huruvida 
åtgärder som redovisas i översiktsplaner faktiskt implementeras i detaljplaner och den byggda 
miljön samt om lösningarna löser det identifierade problemet, fokus ligger på den vägledning 
som ges för beslut ej vilka beslut som faktiskt tas i senare skede och vad dessa beslut leder till. 
Översiktsplanen undersöks i jämförelse med länsstyrelser och myndigheter som har i uppdrag 
att vägleda och bistå översiktsplanering. Då undersökningen begränsar sig till bebyggelse och 
byggnader och människors hälsa utifrån utformning av den fysiska miljön, samt till användning 
av kunskap snarare än kvalitet i kunskap, begränsas involverade myndigheter till att i denna 
studie innebära Boverket. Länsstyrelser begränsas till vägledning från Länsstyrelsen Skåne 
samt vägledning från länsstyrelserna i samarbete med varandra.  

5.4. Analytiskt ramverk 
Det analytiska ramverket innebär en konkretisering av frågeställningarna och metoden för att 
kunna uppfylla undersökningens syfte och tydliggöra den ram som undersökningen håller sig 
inom. Ett antal kategorier har tagits fram som beskriver hur klimatförändringar och 
klimatanpassning avgränsas i form av olika typer av förändringar, effekter och konsekvenser. 
Dessa kategorier fördjupas genom att kopplas till ett antal teman som ser till hur dessa 
kategorier hanteras i översiktsplanerna. Kategorierna kopplar an till den avgränsning som 
gjordes angående vad som är relevant information för undersökningen. Denna avgränsning 
grundar sig i identifierade centrala begrepp för fysisk planering i dess relation till 
klimatanpassning. Konkretiseringen av fenomenet sker för att en tolkning och avgränsning ska 
kunna ske i analysen. Ramverket bidrar med en uttalad återkoppling till problemformuleringen 
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och frågeställningarna, vilket bidrar med insyn i hur resultaten kan tolkas i förhållande till 
syftet. Det analytiska ramverket har lagt grunden för insamlingen av empirisk data och har styrt 
vilka textenheter som varit av intresse att undersöka. 

Vägledning och råd från länsstyrelser och Boverket undersöks efter klimatanpassning inom 
fysisk planering generellt, det vill säga för såväl den bredare planeringsprocessen och 
redovisning i översiktsplanen. Kategorier och teman i det analytiska ramverket sätter även här 
en gräns och indikerar ett fokus för vad som undersöks. Både generell vägledning om 
klimatanpassning samt vägledning för klimatanpassning i översiktsplanering undersöks.  

5.4.1. Kategorier 
Här presenteras de kategorier som sätter ramen för undersökningen och därmed ramen för 
analysen. Analysen tar även grund i det teoretiska perspektivet. Kopplingarna mellan 
klimatförändringar, effekter och konsekvenser kan vara såväl direkta som indirekta. Fokus 
ligger här på de mer direkta kopplingarna. Exempelvis att ökad nederbörd leder till 
översvämningar vilket i sin tur kan orsaka skador på bebyggelse och utgöra en fara för 
människor. Indirekta kopplingar kan exempelvis ta form i att ökad nederbörd leder till 
översvämningar vilket leder till att föroreningar flyttas med dagvatten till vattentäkter och 
äventyrar dricksvattenförsörjningen, vilket i sin tur får konsekvenser på människors hälsa och 
välmående. Sådana kopplingar är ej i fokus för undersökningen. 

Klimatförändringar Effekter Konsekvenser för 
 Temperatur 
 Nederbörd 
 Hav och sjö 
 Vattendrag och 

grundvatten 

 Översvämningar 
 Ras och skred 
 Erosion 
 Värmeböljor 

 

 Bebyggelse och 
byggnader 

 Människors hälsa 
och säkerhet 
 

Tabell 1. Kategorier som sätter ramen för den genomföra undersökningen. 

Kategorierna presenteras i studien utifrån hur de omnämns, behandlas och sammankopplas i 
översiktsplanen; detta sker i löptext. Vidare sammanfattas behandlingen av effekterna i en tabell 
som ger en förenklad överblick av hur dessa redovisas och visas hänsyn i översiktsplanen. 
Omnämning relaterar till hur hot från klimatförändringar presenteras och preciseras. 
Undersökning kopplar an till rådande kunskap och behov av mer kunskap. Åtgärder tar upp 
vilket vägledning om åtgärder som översiktsplanen delger och vilka ställningstaganden som 
gjorts.  

 Omnämns ej Omnämns Undersökning Åtgärder 
Översvämningar  Text Text Text 
Ras och skred Text    
Erosion  Text  Text 
Värmeböljor Text    

Tabell 2. Schematisk kategorisering av hänsynstagande till effekter av klimatförändringar. 
Ingen text i en ruta innebär att översiktsplanen inte tar upp något kopplat till detta. Ifall en 
effekt ej omnämns alls förtydligas detta med text. 
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5.4.2. Teman 
Nedan presenteras ett antal teman som tagits fram för att skapa en tydligare koppling till den 
bredd inom vilken kategorierna undersöks. Breddningen sker då det upplevs vara nödvändigt 
för att svara på frågeställningarna. Nedanstående teman bistår med att konstruera ramverket 
runt den kontext som kategorierna och översiktsplanen presenteras och befinner sig inom. 

Redovisning och motivering 

Hur kategorierna redovisas och motiveras. Ifall det sker en precisering av klimathot utifrån 
intensitet, utbredning, omfattning, frekvens, varaktighet, tidsperspektiv och säsong. 
Redovisning av acceptabla risknivåer och ställningstaganden. Planeringsunderlag för olika 
kategorier, källor, aktualitet och trovärdighet. Övriga och potentiellt konflikterande 
policyintressen, målkonflikter och synergier. Detta tema presenteras i stor omfattning 
tillsammans med kategorierna i den deskriptiva delgivningen av empirin. 

Geografiska områden 

Huruvida det sker en precision av berörda områden. Specifika områden som är särskilt utsatta, 
lokalisering av byggd miljö och klimatanpassningsåtgärder, motivering för vald lokalisering. 

Hållbar utveckling och klimatanpassning 

Ifall det sker en sammankoppling mellan klimatanpassning och hållbar utveckling och ifall det 
sker en sammankoppling mellan klimat och alla tre pelare av hållbar utveckling.  

Alternativ 

Redovisning av alternativa klimatscenarier, planeringsunderlag och åtgärder. Motivering av val 
och bortval vid redovisning och ställningstaganden. 

Tidsperspektiv 

Vilka tidsperspektiv som används inom översiktsplanen. Användning av ett eller flera 
tidsperspektiv. Anpassning som svarar på samtida klimatvariationer, anpassning till 
observerade trender som sträcker sig bakåt i tiden, samt anpassning till modellresultat som 
beskriver möjliga förändringar i ett framtida klimat. 

Översiktsplanens stödkontext 

Hur översiktsplaner refererar till och kopplas till andra dokument, utredningar och processer. 
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6. Empiri 
I studiens empiriska del sker en deskriptiv redogörelse av den data som samlats in genom 
dokumentstudierna. Empirin syftar till att bidra med data som är nödvändig och relevant för 
att kunna föra en diskussion kring och besvara studiens frågeställningar, vilket görs med grund 
i en analys av den data som redovisas här. Först ges en presentation av fallen, därefter följer 
en redogörelse av den data som samlats in via tillämpning av det analytiska ramverket på de 
specifika fallen. Redovisningen av data sker i löptext, där data från de kommunala 
översiktsplanerna kompletteras med en sammanfattande tabell enligt det analytiska ramverket. 

6.1. Fallen 
6.1.1. Vellinge kommun 
Vellinge kommun strävar efter en hållbar och måttfull utveckling med en befolkningsökning 
som bör ligga runt 1,0 procent per år (Vellinge kommun 2013a:6ff). Idag bor över 36 000 
invånare i kommunen (Vellinge kommun 2018a). Det finns ett stort fokus på bevaring av det 
befintliga, vilket inkluderar bland annat rekreationsmiljöer, byggd miljö och 
jordbrukslandskapet. Befolkningsutvecklingen rekommenderas ske i anslutning till befintliga 
bebyggelsemiljöer med fokus på en hållbar utveckling runt en flerkärnig struktur som ger en 
jämnare befolkningsspridning mellan tätorterna. En form av riktad förtätning eftersträvas 
(Vellinge kommun 2013a:6, 8). Kommunens västra delar är mycket låglänta och flacka vilket 
påverkar avrinning mot havet negativt (Vellinge kommun 2013a:128). 

Översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och fick laga kraft den 27 
juni 2013 (Vellinge kommun 2013a). Översiktsplanen aktualiserades senast i beslut av 
kommunfullmäktige den 6 december 2017, vilket avsåg mandatperioden 2014-2018 (Vellinge 
kommun 2017). Aktualiseringen tar ställning till att stora delar av översiktsplanen även bör 
styra kommande arbete under mandatperioden 2018-2022 (Vellinge kommun 2017:11). 

6.1.2. Helsingborgs kommun 
Helsingborg planerar för en påtaglig befolkningsökning (Helsingborgs kommun 2010a:3, 12f). 
Helsingborgs kommun har idag en befolkning på över 143 000 (Helsingborgs kommun 2018b). 
Det finns ett stort fokus på kommunens roll i regionen, vilket inkluderar kommunikationer, 
arbete och boende. Helsingborg arbetar med att utveckla befintliga miljöer på ett hållbart sätt, 
vilket till stor del handlar om en effektiv användning av mark- och vattenområden, där 
förtätning är en viktig strategi. Fokus är på utveckling av centralorten och stationsorterna och 
bevaring av landskapsmiljöerna (Helsingborgs kommun 2010:3, 10-15).  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 (Helsingborgs kommun 
2010a) och aktualiserades senast den 12 juni 2018 av beslut i kommunfullmäktige, vilket avsåg 
mandatperioden 2014-2018. Aktualiseringen föreslår att arbetet med en ny översiktsplan 
påbörjas underkommande mandatperiod, 2018-2022 (Helsingborgs kommun 2018a:5). 
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6.1.3. Länsstyrelsen i Skåne 
Länsstyrelserna har både en tillsynsroll och en rådgivande roll till kommunerna. Kommuner 
ska samråda med länsstyrelsen när de upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i 
planen (SFS 2010:900 3 kap. 8 §) och länsstyrelserna ska avge ett granskningsyttrande under 
utställningstiden (SFS 2010:900 3 kap. 16 §). Länsstyrelserna producerar även dokument som 
ger råd och vägledning för kommuner i deras arbete med klimatanpassning. Detta sker i 
samarbeten mellan länsstyrelserna såväl som hos de enskilda länsstyrelserna. Både generell 
vägledning och rådgivning samt tillsyn i form av yttranden undersöks i studien.  

6.1.4. Boverket 
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör bland annat byggd miljö, hushållning 
med mark- och vattenområden och fysisk planering (SFS 2012:546 1 §). Myndigheten ska verka 
för att bland annat en ökad kunskap hos kommuner, hållbar utveckling med utgångpunkt i 
sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner och en ändamålsenlig utformning av den 
byggda miljön (SFS 2012:546 2 §). Detta eftersträvas delvis genom upprättande av 
publikationer, dokument och andra skriftliga källor.  

6.2. Tillämpning av det analytiska ramverket 
6.2.1. Vellinge kommun 
Vellinge kommuns översiktsplan beskriver kommunens utvecklingsstrategier i tre större kapitel 
varav ett av dem är en sammanfattning. De andra två kapitlen behandlar teman respektive 
karaktärsområden (geografiska områden). Av de 16 temaområden som behandlas i 
översiktsplanen är ett av dem God beredskap inför framtida klimatförändringar med fokus på 
skydd mot höjda havsnivåer (Vellinge kommun 2013a:12). Översiktsplanen undviker till stor 
del uttalad motivering bakom val och information ifrån bakomliggande undersökningar när det 
kommer till åtgärder för att skydda mot framtida havsnivåhöjningar, dock redovisas sådana 
motiveringar till viss del i en bilaga till översiktsplanen (se Vellinge kommun 2013c). Det 
framgår att dessa val har tagits i tidigare skeden och enbart implementeras i översiktsplanen. 
När det kommer till hänsyn till andra effekter av klimatförändringar utöver översvämningar 
från havet lyfter översiktsplanen ibland behov av undersökningar och ibland mer generella 
åtgärder samtidigt som vissa effekter av klimatförändringar inte behandlas alls inom ramen för 
översiktsplanen. Informationen som delges i de olika kapitlen angående klimatförändringar och 
klimatanpassning är till väldigt stor grad samma och i flera lägen ren återanvändning av text. 
Kapitlen är till stor del upprepning av varandra när det kommer till klimatförändringar och 
klimatanpassning snarare än bidragande med specifik och kompletterande information. 

Bilaga A Planeringsunderlag (Vellinge kommun 2013b) lyfter ingen mer djupgående 
information, kunskap eller resonerande än översiktsplanen i sig. Det sker en mer ingående 
presentation av vad som ingår i de geografiska områden som översiktsplanen behandlar, men 
inga tydligare eller ytterligare motiveringar eller detaljeringsgrader hos strategier och åtgärder 
äger rum. Bilaga B Konsekvenser (Vellinge kommun 2013c) tar till stor del upp samma 
information som översiktsplanen, men bidrar med en del specifikationer om vad som ska ske 
var och vad som tas hänsyn till. Det lyfts exempelvis att strandfodringen ska ta hänsyn till 
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våghöjder och översyn ska ske för vattenbortledning vid överspolning (Vellinge kommun 
2013c:19). Vidare lyfts det fram mer om motivering och resonerande kring beslut om åtgärder. 
Exempelvis att kostnader och effekter för olika åtgärder måste vägas mot varandra, samt att 
risker måste vägas mot kostnader för specifika föreslagna åtgärder. Det lyfts att 
helhetslösningar ska prioriteras över tillfälliga dellösningar (Vellinge kommun 2013c:19). Samt 
att omlokalisering av befintlig bebyggelse eller planerad reträtt ej är en möjlighet då det skulle 
ta högproduktiv jordbruksmark i ansvar och potentiellt medföra att redan gjorda investeringar 
i befintlig bebyggd miljö inte nyttjas (Vellinge kommun 2013c:20). 

Klimatförändringar och klimatanpassning 

I översiktsplanen behandlas stigande temperaturer utifrån dess relation till stigande havsnivåer 
(Vellinge kommun 2013a:13, 108), medan mer direkta effekter och konsekvenser ifrån 
temperaturändringar (till exempel värmeböljor) utesluts. Översiktsplanen lyfter att det finns stor 
sannolikhet för såväl varmare temperaturer och en ökad mängd nederbörd i framtiden och att 
detta kan leda till ökade problem med mer dagvatten och förhöjt grundvatten då en stor del av 
marken inom kommunen ligger lågt i förhållande till befintliga havsnivåer. Översiktsplanen tar 
upp översvämningsrisker från ett antal vattendrag i kommunen samt problem med förhöjda 
grundvattennivåer utifrån breda perspektiv (Vellinge kommun 2013a:13ff, 31, 107-111, 128). 
I Bilaga B Konsekvenser förtydligas att översvämningar från bäckarna vid höga flöden ej 
bedöms hindra ny bebyggelse, men även att utredningar har inletts för att undersöka 
översvämningsrisker och möjligheter till fördröjning av vatten (Vellinge kommun 2013c:19). 
Översiktsplanen behandlar översvämningsproblematik för den fysiska och byggda miljön med 
kopplingar till nederbörd, havsnivåer, vattendrag och dagvattensystem (Vellinge kommun 
2013a:110, 128). Kopplingar till bakomliggande orsaker är ofta otydliga. Föreslagna åtgärder 
är tydligare redovisade. Nederbörd kopplas även till att vara en bidragande faktor till samtida 
klimatvariationer (Vellinge kommun 2013a:13f, 108, 110f). Klimatvariationer kopplas till 
skillnader mellan medelhavsnivåer och extremhavsnivåer och innefattas i hänsynstagandet till 
klimatförändringar när det kommer till havsnivåer (Vellinge kommun 2013a:110f). Bilaga B 
Konsekvenser förtydligar att den största utmaningen är framtida högvattenstånd snarare än 
framtida medelhavsnivåer och att effekterna av detta blir omfattande för kommunen och 
invånarna såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt (Vellinge kommun 2013c:17).  

Havsnivåer behandlas ingående och genomgående i översiktsplanen, dock så innehåller 
översiktsplanen framför allt delgivande av information och beslut tagna i tidigare processer. 
Inga direkta motiveringar till beslut ges i översiktsplanen även om det går att utläsa en del 
påverkande faktorer. Motiveringar till vissa besluts delges i Bilaga B Konsekvenser via en 
redovisning av ett nollalternativ (Vellinge kommun 2013c:20). Fortsatt undersökning av 
havsnivåer, översvämningsrisker och anpassningsbehov lyfts för både de områden där specifika 
åtgärder redovisas samt de områden där specifika åtgärder ej redovisas (Vellinge kommun 
2013a:31, 50, 110, 158). Kommunen har enbart en sjö som inom ramen för översiktsplanen 
enbart behandlas utifrån dess roll som rekreationsområde (Vellinge kommun 2013a:148f). 
Höjda havsnivåer och medförande översvämningsrisker kopplas även till erosion av stränderna 
(Vellinge kommun 2013a:107, 128). Goda förutsättningar för att skydda kusten mot oönskad 
exploatering och stranderosion lyfts, samt ett behov av fortsatt analyserande av behov av 
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erosionsskydd. Även ett bredare perspektiv om goda förutsättningar att förhindra oönskade 
konsekvenser av en höjd havsnivå lyfts (Vellinge kommun 2013a:14, 107, 111). Föreslagna 
åtgärder består främst av fysiska skyddsvallar för att skydda befintlig bebyggelse och krav på 
att ny bebyggelse inte etableras på marknivåer lägre än 3,5 – 4,0 meter i de områden som de 
fysiska skyddsvallarna inte omfattar (Vellinge kommun 2013a:14). Ras och skred behandlas ej 
inom ramen för översiktsplanen. 

Konsekvenser på bebyggelse och byggnader kopplat till översvämningsrisker tas upp, med 
fokus på stigande havsnivåer (Vellinge kommun 2013a:13, 108). Bilaga B Konsekvenser lyfter 
vikten av att skydda befintlig bebyggelse för att möjliggöra fortsatt utveckling inom 
kommunens låglänta delar (Vellinge kommun 2013c:17). I anslutning till dessa konsekvenser 
inkluderas det även att det är människor som drabbas, vilket begränsas till ett perspektiv om 
påverkan på personer i deras relation till deras bostäder och att skydda kommuninvånare från 
”negativa klimatförändringar” (Vellinge kommun 2013a:13, 108). Översiktsplanen lyfter en 
strävan om att uppnå en ökat trygghet och säkerhet för alla som bor, besöker och verkar inom 
kommunen där säkerhetstänkandet ska genomsyra bland annat planeringsfrågor (Vellinge 
kommun 2013a:18, 72). Hur föreslagna strategier och åtgärder förhåller sig till detta eller vilka 
hot klimatförändringarna innebär för människors hälsa och säkerhet framgår dock inte i 
översiktsplanen. I Bilaga B Konsekvenser lyfts det aktiva arbetet med 
klimatanpassningsåtgärder som drivs för att skydda mot framtida översvämningar upp under 
huvudrubriken Mål för folkhälsa (Vellinge kommun 2013c:13), men inga kopplingar görs i text. 

Aktualisering 

I aktualiseringen av översiktsplanen har det identifierats att det finns förbättringsmöjligheter 
angående stöd för ny bebyggelse i översvämningshotade områden. Det lyfts att översiktsplanen 
saknar resonemang om riskerna för ny bostadsbebyggelse utanför detaljplanelagt område där 
det finns risk för översvämning av ytvatten, skyfall och grundvattenhöjningar. Detta ansågs 
vara förbättringsmöjligheter och hindrade ej att översiktsplanen beslutades vara aktuell 
(Vellinge kommun 2017:3, 10). Aktualiseringen anger även att det finns vissa motsättningar 
mellan tidigare fördjupningar och rådande översiktsplan, i vilket fall översiktsplanen ska styra 
(Vellinge kommun 2017:11). Vidare lyfter underlagsrapporten för aktualiseringen att de 
markreserver som pekades ut i översiktsplanen för fördröjningsdammar inte nödvändigtvis 
stämmer överens med de behov som identifierats sedan dess i dagvattenutredningen eller den 
då kommande skyfallsplanen, vilket behöver åtgärdas i kommande skeenden av 
översiktsplaneringen (Vellinge kommun 2017:26). 

 Omnämns ej Omnämns Undersökning Åtgärder 
Översvämningar  Översvämning 

som följd av 
havsnivåer och 
höga flöden i 
vattendrag samt 
grundvattennivåer 
lyfts – där 
havsnivåer är i 

Kontinuerlig 
uppdatering av 
kunskap om 
havsnivåer genom 
att följa forskning, 
teknikutveckling 
och praktisk 
tillämpning runt 

Redovisning av 
ett flertal 
alternativa 
åtgärder, samt 
begränsad 
motivering till 
varför vissa 
åtgärder 
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fokus. Nederbörd 
lyfts som en 
påverkande faktor 
till översvämning. 

om i världen. 
Behov av att 
undersöka 
dagvattenfrågor 
för att införskaffa 
ett bättre 
kunskapsunderlag. 

uteslutits. 
Åtgärder 
redovisas för alla 
typer av 
översvämningar 
med varierande 
detaljeringsgrad 
kring omfattning 
och lokalisering 
av åtgärder. 

Ras och skred Varken ras eller 
skred omnämns i 
översiktsplanen. 

   

Erosion 
 
 
 
 
 
 
 

 Stranderosion 
lyfts som en 
konsekvens av 
höjda havsnivåer. 
Lyfts i bilaga att 
frekventa 
högvattenstånd 
kan leda till 
erosion som hotar 
infrastruktur. 

Fortsatt 
analyserande av 
behov av 
strandskydd lyfts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kusterna ska 
skyddas genom 
strandfodring – 
vilket redovisas 
som tillräckligt. 
Lyfts att 
kompletterande 
vallar eller mur 
kan krävas vid 
vissa delar för att 
skydda en 
vägbank som 
fungerar som 
skydd för 
innanför liggande 
bebyggelse. 

Värmeböljor Värmeböljor 
omnämns ej i 
översiktsplanen. 

   

Tabell 3. Sammanfattande redovisning av Vellinge kommuns översiktsplans hänsynstagande 
till olika effekter av klimatförändringar. 

Geografiska områden 

Det sker en genomgående referering till specifika geografiska områden i översiktsplanen när 
det kommer till förändringar i klimatet och medförda effekter och konsekvenser. 
Översvämningsrisker och klimatanpassningsåtgärder behandlas mer ingående för vissa 
geografiska områden än andra. Detta blir ännu tydligare i redovisningen av karaktärsområdena 
vars redovisning i översiktsplanen skedde bland annat för att just kunna fokusera på att lösa 
utmaningar som är specifika och signifikanta för områdena i fråga (Vellinge kommun 
2013a:137). Detta inkluderar redovisning av såväl behov av undersökningar som behov av 
åtgärder för de olika områdena kopplat till olika aspekter av klimatförändringar och 
klimatanpassning. Behov av skydd för enstaka bebyggelse utanför ramarna för områdesskydden 
lyfts också i översiktsplanen (Vellinge kommun 2013a:14, 111), för dessa skydd sker dock 
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ingen redovisning av åtgärder eller specifik bebyggelse. Markanvändningskartan visar på 
avsättning av mark för fördröjningsdammar, våtmarksområden, reservering av mark för fysiska 
skydd mot stigande havsnivåer samt befintlig och planerad grönstruktur i form av parker, 
rekreation och grönytor inklusive naturområden (Vellinge kommun 2013a:32f). En strategisk 
grönstrukturplan för hela kommunen ska även tas fram enligt översiktsplanen (Vellinge 
kommun 2013a:25). 

Redovisning och motivering 

Hur olika klimatförändringar och dess effekter och konsekvenser redovisas i översiktsplanen 
varierar mycket beroende på vilka förändringar, effekter och konsekvenser man ser till. Där det 
finns beslut om åtgärder finns en viss brist i uttalad motivering bakom besluten i 
översiktsplanen men detta kompletteras till viss del genom en redovisning av nollalternativet i 
Bilaga B Konsekvenser (Vellinge kommun 2013c), och det framgår tydligt vilka åtgärder och 
områden det är fråga om. Detta inkluderar att översiktsplanen (med stöd i bilagor) tar upp att 
även inom ramen för föreslagna åtgärder så behöver det ske ett resonerande kring kostnader, 
risker och konsekvenser av föreslagna åtgärder som bland annat kan påverka andra 
skyddsvärden. För de åtgärder som identifierats som nödvändiga men där det saknas beslut sker 
en mer generell redovisning som utesluter specifik lokalisering och omfattning. Det finns även 
ett antal klimatförändringar och effekter som ej redovisas alls i översiktsplanen. De 
planeringsunderlag som redovisas i översiktsplanen visas hänsyn genom de föreslagna 
åtgärderna, dock saknas det planeringsunderlag för klimatförändringar som ej är relaterade till 
havsnivåer. I vissa fall lyfts ett behov av undersökningar för att inskaffa denna kunskap och 
information medan det ibland saknas omnämning av olika aspekter av klimatförändringar, ras 
och skred samt värmeböljor närmare bestämt. Översiktsplanen lyfter även behov av fortsatt 
utveckling och kontinuerlig uppdatering av strategier för klimatanpassning (Vellinge kommun 
2013a:110) i anslutning till havsnivåer, för vilket kommunen har befintlig information som de 
grundat sina beslut på. Vidare lyfter översiktsplanen ett flertal alternativa åtgärder för att 
hantera enskilda aspekter av klimatförändringar (till exempel översvämning från havet). Detta 
inkluderar, via en av bilagorna, en redovisning av varför vissa åtgärder ej anses vara lämpliga. 
De alternativa åtgärder som redovisas följer lokala förhållanden och varierar till viss del mellan 
olika områden i kommunen.  

Hållbar utveckling 

Översiktsplanen behandlar återkommande begreppet hållbar utveckling, ibland i anslutning till 
klimatförändringar och klimatanpassning. Behovet att beakta negativa konsekvenser av 
klimatförändringar för att kunna säkra en hållbar utveckling lyfts (Vellinge kommun 2013a:13) 
och i en förklarande figur som behandlar begreppet hållbar utveckling lyfts tre pelare, där en av 
pelarna är miljö- och klimatmässig hållbarhet (Vellinge kommun 2013a:16). Någon närmare 
beskrivning eller förklaring av förhållandet mellan hållbar utveckling och klimat görs ej. 
Åtgärder och strategier som relateras till klimatförändringar och klimatanpassning vid ett eller 
ett fåtal tillfällen kopplas inte alltid till klimat varje gång de omnämns. Exempelvis behandlar 
översiktsplanen återkommande en utveckling av grönstruktur i kommunen, där grönstrukturen 
ibland relateras till syftet att motverka negativa effekter av klimatförändringar (Vellinge 
Kommun 2013a:39, 102; Vellinge kommun 2013c:11, 14).  



 

34 
 

Tidsperspektiv 

Kommunen tillämpar ett 100 års perspektiv vid hänsynstagande till klimatförändringar. 
Åtgärder föreslås ske i tre etapper under de kommande 100 åren (Vellinge kommun 2013a:14, 
110f). Etapperna förväntas överlappa varandra och det lyfts att omprioriteringar i vilka områden 
som får en förändrad mark- och vattenanvändning först sannolikt kommer ske med grund i 
oanade förutsättningar, där klimatförändringar lyfts som en sådan förutsättning (Vellinge 
kommun 2013a:23, 75). Översiktsplanen lyfter vilka åtgärder som förväntas ske under vilka 
etapper (Vellinge kommun 2013a:24-29). I Bilaga B Konsekvenser lyfts att ett längre perspektiv 
behövs för klimatförändringar än vad översiktsplanen i sig tillämpar för att säkerställa fysiskt 
utrymme för framtida behov av skydd (Vellinge kommun 2013c:19).  

Översiktsplanens stödkontext 

Översiktsplanens hänsynstagande till klimatförändringar grundar sig på tidigare 
undersökningar och rådande strategier. Dessa strategier behandlar förändringar av havsnivåer 
inklusive högvattennivåer samt förändringar i nederbörd, temperaturer och grundvattennivåer 
(Vellinge kommun 2013a:14). Effekterna som behandlas är framför allt översvämningar, men 
även erosion (Vellinge kommun 2013a:14). Översiktsplanen lyfter att kommunen grundar sina 
beslut på prognoser från IPCC och SMHI samt beprövade tekniker. Vidare lyfts att en 
kontinuerlig uppdatering av kommunens kunskap sker genom att kommunen håller sig 
uppdaterad i forskning, teknikutveckling och praktisk tillämpning runt om i världen. Detta sker 
för att kommunen ska kunna komplettera och förändra strategier och föreslagna åtgärder vid 
behov och förekomst av mer rimliga lösningar (Vellinge kommun 2013a:14, 31). Det lyfts att 
översiktsplanen inte enbart sammanfattat tidigare existerande kunskap utan lett till nya tankar 
och kunskap som lett till planering och genomförande av en mängd nya planer, program, 
utredningar och projekt (Vellinge kommun 2013a:44). Översiktsplanen lyfter ett behov av 
samarbete mellan nivåer (Vellinge kommun 2013a:13, 108) men eventuella förekommande 
samarbeten eller direkta referenser till besluts tagna inom dessa samarbeten behandlas ej inom 
ramen för översiktsplanen, mer än att det lyfts att sådana samarbeten har påverkat kommunens 
arbete med översiktsplanen (Vellinge kommun 2013a:49f). 

6.2.2. Helsingborgs kommun 
Helsingborgs kommuns översiktsplan beskriver kommunens utvecklingsstrategier i tre större 
delar. En sammanfattande del, en del som behandlar så kallade profilområden (inriktningar som 
ska visa hur utveckling ska ske) och en del som konkretiserar profilområdenas 
arbetsinriktningar genom att lyfta så kallade utvecklingsprinciper för fyra olika temaområden. 
Att hantera klimatförändringar lyfts som en utmaning som behöver hanteras (Helsingborgs 
kommun 2010a:16). Redovisning och motivering bakom val angående klimatförändringar och 
klimatanpassning i översiktsplanen är begränsad. Istället behandlas klimatfrågor till stor del i 
andra dokument vilket framgår i översiktsplanen genom hänvisning till andra dokument, både 
i form av existerande dokument och vidare undersökning i kommande dokument. 
Konsekvensbeskrivningen till översiktsplanen kompletterar till viss del redovisningen av 
klimatförändringar och klimatanpassning, men även här är redovisningen begränsad och 
hänvisning till andra dokument sker i många fall för mer information. De klimatförändringar 
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som behandlas till störst utsträckning i översiktsplanen är havsnivåer och nederbörd, men ofta 
nämns klimatförändringar mer generellt. Översiktsplanen lyfter snarare att hänsyn behöver tas 
till klimatförändringar och vad som behöver tas hänsyn till inom ramen för detta, än hur hänsyn 
faktiskt ska visas. Andra program som översiktsplanen har en koppling till förtydligar och 
kompletterar vägledningen som översiktsplanen ger för vad som måste beaktas i den fysiska 
planeringen för att nå en hållbar utveckling (Helsingborgs kommun 2010b:36). 

Översiktsplanens redovisning av riksintressen och allmänna intressen (Helsingborgs kommun 
2010c) behandlar varken klimatförändringar eller klimatanpassning. Översiktsplanens 
konsekvensbeskrivning (Helsingborgs kommun 2010b) utvecklar klimatförändringar och 
klimatanpassning genom att sätta dem i sin kontext, men utvecklar ej detaljeringsgraden av hur 
klimatförändringar och klimatanpassning redovisas och motiveras. 

Klimatförändringar och klimatanpassning 

Stigande havsnivåer och högre temperaturer lyfts som utmaningar som behöver hanteras vid 
planeringen, vilket vidare kopplas till utformning och lokalisering av bostäder, verksamheter 
och infrastruktur (Helsingborgs kommun 2010a:13). Lokalisering av ny bebyggelse i kustnära 
områden, eller snarare att inte tillåta ny bebyggelse i kustnära områden kopplas även till 
tillgänglighet till kusten (Helsingborgs kommun 2010a:33). Dagvattenhantering och utveckling 
av parker och naturområden lyfts som exempel på frågor av betydelse för att minimera 
konsekvenser av klimatförändringar (Helsingborgs kommun 2010a:13). Översiktsplanen lyfter 
att ändrade krav och förutsättningar har medfört att många VA-ledningar för dagvatten är 
underdimensionerade. Här inkluderas även framtida risk för ökad nederbörd (Helsingborgs 
kommun 2010a:43f), vilket vidare poängteras vara en stor påverkan i konsekvensbeskrivningen 
(Helsingborgs kommun 2010b). Behov av att utveckla dessa system lyfts men översiktsplanen 
fokuserar också på att förebygga översvämningar och minska andelen dagvatten som 
transporteras i avloppsledningar. Detta utvecklas som ett fokus på att hantera dagvatten så nära 
källan som möjligt och att arbeta med en öppen dagvattenhantering och ett lokalt och ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten. En förminskning av andelen hårdgjorda ytor, naturliga 
infiltrationsytor, tillämpning av en så kallad grönytefaktor vid planering och bygglovsprövning, 
gröna tak och anläggning av våtmarker och översilningsytor lyfts som möjliga åtgärder 
(Helsingborgs kommun 2010a:43f). Översiktsplanen hänvisar till en dagvattenpolicy som 
föreslås utvecklas till en dagvattenplan/dagvattenstrategi (Helsingborgs kommun 2010a:44). 
Dagvatten kopplas till ökad nederbörd och höga flöden i vattendrag (Helsingborgs kommun 
2010a:44). Vidare kopplas dagvatten, dammar och andra vattenytor till möjligheten att ta upp 
vatten i bostadsmiljöer för att minska trycket på vattennära kustpartier och öka tillgängligheten 
till vattenmiljöer (Helsingborgs kommun 2010a:56).  

Översiktsplanen lyfter ett tidigare taget beslut om en dimensionerade havsnivå, vilket innebär 
vilken framtida havsnivå som bebyggelse bör dimensioneras efter. Den dimensionerande nivån 
som lyfts i översiktsplanen är +3,2 meter enligt tillämpat referenssystem (Helsingborgs 
kommun 2010a:76). Översiktsplanen lyfter att hur denna dimensionerande nivå ska hanteras i 
specifika områden kommer att ske i senare skeden i planeringen, exempelvis fördjupningar av 
översiktsplanen eller större planprogram (Helsingborgs kommun 2010a:76). Vissa 
samhällsviktiga anläggningar som är svåra att flytta eller ersätta föreslås förhålla sig till en 
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något högre dimensionerande havsnivå (Helsingborgs kommun 2010a:76). Vikten av att följa 
och bevaka utvecklingen inom forskning kopplat till stigande havsnivåer som följd av 
klimatförändringar lyfts (Helsingborgs kommun 2010a:33, 76). Vidare lyfts användning av 
realistiska scenarier vid planering i vattennära miljöer, en strävan att minimera konsekvenser 
för kustlinjen och nyttan med tidiga insatser för att hålla en bättre kostnadseffektivitet 
(Helsingborgs kommun 2010a:33, 76). 

Grundvatten och grundvattenmagasinering omnämns och behandlas i översiktsplanen men 
fokus ligger på att säkra och skydda nyttjande av dessa snarare än eventuella förväntade 
förändringar i grundvattennivåer och behov av åtgärder för att hantera detta (Helsingborgs 
kommun 2010a:44, 55). Att exploatering och förtätning påverkar grundvattennivåer lyfts i 
konsekvensbeskrivningen (Helsingborgs kommun 2010b:19, 26), men klimatförändringars 
eventuella påverkan på grundvattennivåer utesluts.  

Grönområden kopplas till förmågan att bistå med ekologiska tjänster i urban miljö, bland annat 
kopplat till att vara en motståndskraft i miljön för att hantera klimatförändringar. Bland annat 
lyfts avkylning under sommartid och grundvattenmagasinering (Helsingborgs kommun 
2010a:54f). Förväntade förändringar i och konsekvenser av höga temperaturer och förändrade 
grundvattennivåer lyfts ej i översiktsplanen. Utveckling av grönstruktur redovisas utifrån flera 
mångfacetterade anledningar inte enbart klimataspekter (Helsingborgs kommun 2010a:26, 28, 
31). 

Översiktsplanen hänvisar till en kartdatabas och lyfter att det i denna sker en redovisning över 
områden där det föreligger risk för översvämning, erosion, ras och skred (Helsingborgs 
kommun 2010a:76). Dessa områden lyfts även i en karta översiktsplanen (Helsingborgs 
kommun 2010a:77), men det sker en hänvisning till karttjänsten för mer detaljerad och 
uppdaterad information (Helsingborgs kommun 2010a:76f). Översiktsplanen redovisar ej 
åtgärder eller behov av utredningar för att hantera ras, skred eller erosion. Föreslagen 
klimatanpassning kopplas till bebyggelse och byggnader med fokus på nybyggnation 
(Helsingborgs kommun 2010a:33, 44). Vidare lyfts att klimatförändringar kan leda till negativa 
folkhälsokonsekvenser (Helsingborgs kommun 2010a:82) men ingen specificering sker om vad 
detta skulle innebära. 

Aktualisering  

Aktualiseringen tydliggör att planeringsunderlag kopplade till klimat och översvämningar 
införlivas i kommande skeenden i planeringen, exempelvis i fördjupningar av översiktsplanen 
(Helsingborgs kommun 2018a:8). Översiktsplanen anses vara aktuell i sin helhet (Helsingborgs 
kommun 2018a:8). Dock lyfts behov av utredningar i vissa fall, exempelvis dagvattenutredning 
för ett specifikt område. Översiktsplanen bedömdes fortfarande vara aktuell och ifall 
utredningen visade på något annat så skulle det hanteras inom ramen för en rullande 
översiktsplanering (Helsingborgs kommun 2018a:14). Vid en rullande översiktsplanering lyfts 
att översiktsplanen behöver ha tydliga och lättolkade principiella ställningstaganden, där vissa 
ställningstaganden fördjupas vid behov med den strategiska översiktsplanen som grund 
(Helsingborgs kommun 2018a:17). En referensgrupp påpekade att det var av vikt att det skedde 
en konkretisering av arbetet med klimatanpassning i det kommande översiktsplanearbetet 
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(Helsingborgs kommun 2018a:17f). Mellankommunalt samarbete kring klimatfrågor kan bli 
aktuellt (Helsingborgs kommun 2018a:26). 

 Omnämns ej Omnämns Undersökning Åtgärder 
Översvämningar  Översvämningsrisker 

lyfts och kopplas till 
nederbörd, 
havsnivåer och 
vattendrag. 

Behov av att 
bevaka 
forskning kring 
framtida 
havsnivåer. 

Exempel på 
generella 
åtgärder för att 
förhindra 
översvämningar 
lyfts. Inga 
specifika 
åtgärder för 
specifika 
områden 
redovisas, men 
behov av 
undersökning för 
upprättande av 
specifika 
åtgärder i 
specifika 
områden lyfts. 

Ras och skred  Planeringsunderlag i 
form av karta 
redovisas. 
Hänvisning till 
karttjänst för mer 
detaljerad och 
uppdaterad 
information. 

  

Erosion  Planeringsunderlag i 
form av karta 
redovisas. 
Hänvisning till 
karttjänst för mer 
detaljerad och 
uppdaterad 
information. 

  

Värmeböljor Värmeböljor 
omnämns ej som 
begrepp i 
översiktsplanen. 

Grönstrukturs 
avkylande effekt vid 
höga temperaturer 
lyfts. 

 Utveckling av 
grönstruktur 
redovisas med 
fokus på de 
urbana 
miljöerna. Ett 
flertal generella 
åtgärder lyfts. 

Tabell 4. Sammanfattande redovisning av Helsingborgs kommuns översiktsplans 
hänsynstagande till olika effekter av klimatförändringar. 
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Geografiska områden 

Översiktsplanen har en viss redovisning av specifika områden där klimataspekter bland annat 
behandlas. Denna redovisning är dock begränsad till att lyfta i vilka områden det finns en behov 
av utredningar och avvägningar i kommande planeringen. Redovisningen av detta behov är 
vidare begränsat till översvämningsrisker. Det sker inte någon redovisning av konkreta åtgärder 
för klimatanpassning i de specifika områdena. Generellt hänsynstagande i kommande planering 
i anslutning till kusten och två större åar angående klimatförändringar redovisas i 
översiktsplanen. Detta inkluderar ett beaktande av stigande havsnivåer och bedömning av vilka 
skyddsåtgärder som behövs samt att beakta ökad nederbörd och behovet av skyddsåtgärder mot 
översvämningar (Helsingborgs kommun 2010a:76). Markanvändningskartan redovisar i stora 
drag var grön- och blåstrukturer finns och ska utvecklas, inklusive var utveckling av vattendrag 
och våtmarker ska ske (Helsingborgs kommun 2010d). 

Hållbar utveckling 

Konsekvensbeskrivningen lyfter att den politiska hanteringen av klimatfrågan får en påverkan 
på utslaget av konsekvenserna (Helsingborgs kommun 2010b:3). Vidare lyfter 
konsekvensbeskrivningen att det finns en utmaning i att inte alla tre aspekter av hållbar 
utveckling behandlas parallellt (Helsingborgs kommun 2010b:11). Klimatförändringar kopplas 
framför allt till ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Där det lyfts som exempel att stora 
investeringar i infrastruktur och bebyggelse hotas av stigande havsnivåer (Helsingborgs 
kommun 2010b:11). Hållbarhet behandlas genomgående i översiktsplanen men det sker ingen 
uttalad koppling mellan hållbar utveckling och klimatanpassning. Dock sker kopplingar mellan 
hållbarhet och exempelvis varaktighet, omgivning och ekonomiska aspekter (Helsingborgs 
kommun 2010a:28). Översiktsplanen hänvisar till en Plan för hållbar utveckling (Helsingborgs 
kommun 2010a:6f). 

Redovisning och motivering 

Översiktsplanen delger varför hänsyn bör tas till olika klimatförändringar, men då det till stor 
grad saknas specifika åtgärder finns det heller ingen motivering bakom några åtgärder. Behov 
av regional hänsyn och helhetstänk lyfts (Helsingborgs kommun 2010a:6; Helsingborgs 
kommun 2010b:11). Konsekvensbeskrivningen lyfter att översiktsplanens styrning mot 
förtätning kan gå i konflikt med möjligheten att hantera dagvatten i urbana miljöer 
(Helsingborgs kommun 2010b:12). Vidare lyfts att vissa åtgärder för att lösa dagvattenproblem 
och översvämningar kan utgöra säkerhetsrisker för människor, fördröjningsmagasin och 
dammar lyfts som exempel (Helsingborgs kommun 2010b:18). Översiktsplanen redovisar en 
del alternativa åtgärder för att hantera vissa klimatförändringar på en generell nivå. För erosion, 
ras och skred redovisas inga uttalade åtgärder. Konsekvenser av klimatförändringar som 
redovisas handlar framför allt om översvämningar och de kostnader som kan komma om 
översvämning sker samt de kostnader som skyddsåtgärder medför. Det förekommer dock även 
redovisning av konsekvenser på exempelvis människors säkerhet kopplat till föreslagna 
klimatanpassningsåtgärder (Helsingborgs kommun 2010b:18) och en kontrastering av 
klimatanpassningsåtgärder och andra föreslagna åtgärder (Helsingborgs kommun 2010b:12).  
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Tidsperspektiv 

Översiktsplanen tillämpar ett tidsperspektiv som sträcker sig till 2035 (Helsingborgs kommun 
2010a:12). Eventuella alternativa tidsperspektiv som använts för exempelvis scenarier och 
prognoser specificeras ej i översiktsplanen. Dock framgår att beslut har tagits baserat på 
utredningar och prognoser från IPCC och den Holländska Deltakommittén (Helsingborgs 
kommun 2010a:76). Översiktsplanen tillämpar inga etapper, prioriteringar eller tidssättning för 
utveckling av olika geografiska områden. Detta motiveras med att översiktsplanen ska vara 
flexibel, möjliggöra en variation och ge beredskap för ett samhälle i förändring (Helsingborgs 
kommun 2010a:47). Det förekommer ingen redovisning av brister i kunskap angående 
klimatförändringar även om det för vissa platser och teman föreslås att vidare utredningar görs 
för att klargöra denna kunskap och därefter fatta beslut. 

Översiktsplanens stödkontext 

Helsingborgs kommuns översiktsplan hänvisar ofta till andra styrdokument, både existerande 
och kommande, vilket inkluderar styrdokument som hanterar klimatfrågor. Helsingborgs 
kommun tillämpar en process där övergången mellan översiktsplaneringen och 
detaljplaneringen sker via så kallade fördjupnings-PM, som behandlar såväl geografiska som 
tematiska områden (Helsingborgs kommun 2010a:84f). Vidare lyfts behovet av fördjupningar 
och tillägg av översiktsplanen samt planprogram för att hantera särskilt komplexa 
planeringssituationer (Helsingborgs kommun 2010a:84f). Trots ett stort fokus på Helsingborg 
i regionen så redovisar översiktsplanen väldigt lite om regionala samarbeten. Fokus ligger på 
Helsingborgs arbete för att ta sin plats i de regioner de befinner sig i. Dock lyfts att nästa 
översiktsplan ska baseras på en gemensam plan för hela Skåne Nordväst (Helsingborgs 
kommun 2010a:8). 

Stadsplan 2017 

Stadsplan 2017 är en digital plan och en fördjupning av översiktsplanen. Referering till 
specifika delar av stadsplanen sker efter den numrering som styr avsnittsindelningen. Planen 
antogs den 21 november 2017 och vann laga kraft den 22 december 2018 (Helsingborgs 
kommun 2018c:1).  

De klimatförändringar som behandlas är översvämningar med fokus på nederbörd och 
havsnivåer (Helsingborgs kommun 2018c:1.2) samt en kort benämning av erosion nedströms 
vid vattenavrinning (Helsingborgs kommun 2018c:8.1.2). I samma stil som översiktsplanen 
sker en kontinuerlig referering till andra dokument och utredningar. Stadsplanen beskriver inga 
klimatanpassningsåtgärder i mer detalj än översiktsplanen, men en mer ingående redovisning 
av specifika områden sker. I markanvändningskartan sker en avsättning av ytor för 
dagvattenanläggningar, grönområden, ytor som ska rymma rening och fördröjning av dagvatten 
samt översvämningsytor vid extrem nederbörd och behovet av plats lyfts (Helsingborgs 
kommun 2018c:2.1). Behov av att förbättra dagvattenhantering i befintliga områden lyfts 
(Helsingborgs kommun 2018c:2.1, 8). Den dimensionerande havsnivån följs (Helsingborgs 
kommun 2018c:2.1), grönstruktur kopplas till ekosystemtjänster, hälsa och hantering av 
dagvatten (Helsingborgs kommun 2018c:2.2., 6.5.1.1). Prioritering av förtätning på hårdgjorda 
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ytor över gröna ytor (Helsingborgs kommun 2018c:6.6) och tillämpning av grönytefaktor lyfts 
(Helsingborgs kommun 2018c:6.5.2). Mer ingående planeringsunderlag för vatten och 
översvämning presenteras (Helsingborgs kommun 2018c:8) jämfört med översiktsplanen. 
Klimatanpassningsåtgärder kopplas till social (Helsingborgs kommun 2018c:10.2), ekologisk 
(Helsingborgs kommun 2018c:10.3) och ekonomisk (Helsingborgs kommun 2018c:10.4) 
hållbarhet och konsekvenser på respektive aspekt av hållbarhet. Behov av samarbete med den 
privata sektorn för att åstadkomma klimatanpassning på privat mark lyfts (Helsingborgs 
kommun 2018c:10.6.2).  

6.2.3. Länsstyrelsen i Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne har producerat och bidragit i ett antal publikationer som ämnar att vägleda 
både det regionala och det lokala arbetet med klimatanpassning. Däremot så finns det väldigt 
få publikationer som riktar sig mot översiktsplanering specifikt. De publikationer som har 
undersökts är 1. Klimatanpassning i fysisk planering – en vägledning från länsstyrelserna, 2. 
Klimatanpassningsatlas för Skåne och 3. Regional handlingsplan för klimatanpassning för 
Skåne 2014 – insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle. Dessa publikationer 
behandlar både hur Sverige och Skåne kommer att påverkas av klimatförändringarna samt 
vägledning för kommunernas klimatanpassningsarbete. Vidare sker en deskriptiv redovisning 
av Länsstyrelsen i Skånes yttranden och vägledning till Vellinge och Helsingborgs 
översiktsplaner som redovisades i ovanstående stycken.  

Klimatförändringar 

Länsstyrelsens vägledning genljuder hänsynstagande till de klimataspekter som det analytiska 
ramverket fokuserar på. Det analytiska ramverket som till stor grad grundar sig på Klimat- och 
sårbarhetsutredningen (2007). Vilka förändringar i klimatet som är att vänta tydliggörs 
(Länsstyrelserna 2012:16-22) och vilka värden och system som kan påverkas och exempel på 
åtgärder för hur dessa värden och system kan skyddas lyfts (Länsstyrelserna 2012:24-29). Här 
behandlas exempelvis höjda temperaturer (där värmeböljor inkluderas), ökad nederbörd (där 
skyfall inkluderas) och förhöjda flöden i vattendrag, vilket kopplas till översvämningar, ras, 
skred och erosion (Länsstyrelserna 2012:16-22). Vidare behandlas konsekvenser för 
exempelvis bebyggelse och byggnader och människors hälsa, säkerhet och trygghet 
(Länsstyrelserna 2012:25ff).  

Generell vägledning om klimatfrågan 

Länsstyrelserna poängterar vikten av ett helhetsperspektiv, samarbete mellan aktörer såväl 
inom och mellan organisationer samt samarbete mellan olika skeenden i plan- och 
byggprocessen (Länsstyrelserna 2012:7, 10f, 44). Vidare lyfts ett mål att klimatanpassning ska 
ses som en naturlig del i hållbarhetsarbetet (Länsstyrelserna 2012:10), att 
klimatanpassningsfrågan är ”högst relevant att behandla för att främja en hållbar utveckling” 
(Länsstyrelserna 2012:90). Det finns en underliggande konflikt i att klimatfrågor har en abstrakt 
natur och långa tidsperspektiv mot att frågorna måste hanteras idag för att infrastruktur och 
bebyggelse ska hålla i lång tid framöver (Länsstyrelserna 2012:10). Behovet av att följa 
klimatforskning allteftersom resultat förfinas och preciseras poängteras (Länsstyrelserna 
2012:16). Länsstyrelsen i Skånes uppfattning är att kommunerna är väl medvetna om de effekter 
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som klimatförändringarna kan innebär medan deras faktiska analyser av förändringarnas 
konsekvenser inte kommit lika långt. Dock uppfattas det som att den ökade kunskapen bidrar 
till vidare arbete (Länsstyrelsen i Skåne län 2011:4). Osäkerheten i klimatfrågan lyfts som 
anledning till att agera då konsekvenserna inte fullt ut kan förutses (Länsstyrelsen i Skåne län 
2011:8). 

Vägledning för kommunalt arbete 

Länsstyrelserna rekommenderar att kommuner arbetar med kommun- och 
förvaltningsövergripande klimatanpassningsplaner/strategier som kan ligga till grund för den 
fysiska planeringen, det vill säga att dessa klimatanpassningsplaner, tillsammans med hämtande 
av fakta och inspiration från myndigheters planeringsunderlag och regionala 
planeringsunderlag, ska utgöra kommunalt klimatanpassningsarbete innan planarbete enligt 
PBL. Detta arbete ska inkludera risk- och sårbarhetsanalyser som i sin tur inkluderar 
riskinventeringar, konsekvensanalyser, sårbarhetsvärderingar och åtgärdsplaner 
(Länsstyrelserna 2012:10, 44ff). Länsstyrelserna redogör för hur kommuner kan driva detta 
arbete, vilket inkluderar bland annat en övergripande analysram som listar övergripande 
kommunala mål och planer, helhetssyn, tidsdimension och rumslig dimension som ett antal 
övergripande aspekter som kan påverka den kommunala planeringens hantering av olika 
klimataspekter (Länsstyrelserna 2012:48-58). Denna analysram ställs mot högre temperaturer, 
ökad nederbörd och översvämningar, stigande havsnivåer och risker för ras, skred och erosion. 
Här utvecklar länsstyrelsen vilka risker som finns och exemplifierar vilka åtgärder som skulle 
kunna implementeras för att hantera dessa risker (Länsstyrelserna 2012:60-75). Länsstyrelserna 
rekommenderar här exempelvis att åtminstone ett 100-årsperspektiv används för alla dessa 
klimataspekter (Länsstyrelserna 2012:60, 64, 68, 72). Resultatet av detta arbete omsätts sedan 
i kommunala fysiska planer där en konkretisering av arbetet sker (Länsstyrelserna 2012:48f). 
Länsstyrelserna (2012:47) rekommenderar även framtagande av andra relevanta underlag som 
kan utgöra stöd i arbetet med klimatanpassning. Här lyfts bland annat dagvattenplaner, 
grönstrukturplaner och VA-planer (Länsstyrelserna 2012:47). Det poängteras att inte alla 
klimatanpassningsåtgärder kan styras eller regleras med hjälp av planinstrument i PBL 
(Länsstyrelserna 2012:78, 81). Brist av utrymme i översiktsplaner att beakta den helhet som 
måste till för att kunna ta ställning om vad, hur och när områden ska skyddas eller ej lyfts 
(Länsstyrelsen Skåne 2014:41). Det rekommenderas att klimatanpassningsfrågor behandlas i 
alla dokument där frågan är relevant (Länsstyrelsen Skåne 2014:48). Länsstyrelserna (2012:92) 
hänvisar till PBL när de lyfter att mellankommunala och regionala förhållanden ska visas 
hänsyn. 

Vägledning för Skånes kommuner 

De rekommenderas att skånska kommuner värnar om deras strandområden och naturmark i 
kustnära områden (Länsstyrelsen i Skåne län 2011:7) där det vidare poängteras att det kan 
finnas behov av att möjliggöra för en flytt av strandlinjen, vilket kräver en reservation av mark 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2011:20f). Det finns problem med att lyckas skydda hela Skånes 
kust och det krävs ställningstaganden till vad som ska skyddas, på vilket sätt och till vilket pris 
(Länsstyrelsen Skåne 2014:6). Länsstyrelsen Skåne (2014:6, 20f, 23) riktar kritik mot 
strandfodring som är den vanligaste åtgärden som tillämpas av skånska kommuner för att 
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skydda stränder. Vidare rekommenderas markreservation och planerad reträtt som åtgärder för 
att skydda strandområden och människors tillgång till dem snarare än kostsamma 
skyddsåtgärder (Länsstyrelsen Skåne 2014:22).  

Vägledning för den fysiska planeringen 

Den fysiska planeringen anses kunna ställa krav på att klimatanpassning sker i planering och 
byggande. Planer kan styra lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse, 
avsätta skyddsavstånd utifrån förväntade klimatförhållanden, samt hantera bland annat teknisk 
infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis, för att möta ett klimat i förändring. Teknisk 
infrastruktur och grönstruktur kan även bistå befintlig bebyggelse och inte enbart ny bebyggelse 
(Länsstyrelserna 2012:10), men överlag finns det brister i befintlig lagstiftning som möjliggör 
hänsynstagande till klimatfrågor kopplat till befintlig bebyggelse (Länsstyrelserna 2012:11). 
Länsstyrelserna rekommenderar att klimatförändringar och klimateffekter fastställs och beaktas 
i planeringen och genomsyrar alla plannivåer. Vidare poängteras vikten av att tidigare 
klimatanpassningsarbete tas tillvara på i översiktsplanearbetet samt att det sedan beaktas i 
senare skeden (Länsstyrelserna 2012:78f). De kommuner som tidigt varit ute med att lyfta 
klimatfrågor i översiktsplanen är nu på gång att ta fram handlingsplaner och åtgärdsstrategier 
som ska tillföras kommande översiktsplan (Länsstyrelsen Skåne 2014:12). Det är inte alltid som 
klimatanpassningsarbete har införlivats i den fysiska planeringen, men det finns ofta planer på 
att göra detta i kommande skeenden, vilket rekommenderas från länsstyrelsens sida 
(Länsstyrelsen Skåne 2014:12).  

”Kommunens översiktsplan ska ge en samlad bild över avsedd mark- och vattenanvändning 
och bebyggelseutveckling, där hänsynen till behovet av klimatanpassning tillgodosetts” 
(Länsstyrelserna 2012:90). Länsstyrelserna poängterar att en tydligare översiktsplan fungerar 
desto bättre som underlag för mer detaljerad planering och lovprövning (Länsstyrelserna 
2012:91). Ett exempel som lyfts är att det anses vara lämpligt att översiktsplaner mer utförligt 
lyfter fram klimataspekter för att öka förståelsen för behov av anpassning till ändrade 
klimatförhållanden. Detta på grund av att översiktsplaner ofta fungerar som informationskälla 
för invånare, exploatörer och större markägare (Länsstyrelserna 2012:91). Vanligt 
förekommande behov att fördjupa underlag i översiktsplanearbetet för att närmare klargöra 
förutsättningar i olika situationer eller områden som är särskilt berörda lyfts. Detta kan 
exempelvis ske i fördjupningar och tillägg till översiktsplanen (Länsstyrelserna 2012:91f). 
Länsstyrelserna rekommenderar att högre temperaturer, ökad nederbörd och översvämningar, 
stigande havsnivåer och risker för ras, skred och erosion behandlas i översiktsplaner, dock i 
omfattning efter behov (Länsstyrelserna 2012:93f). Översiktsplanen ska ange förutsättningar 
för eventuella skydd och andra åtgärder som krävs på kort och lång sikt för att hantera 
klimatförändringar. Vidare ska kommunens ställningstaganden framgå, exempelvis angående 
befintlig bebyggelse och var det kan bli aktuellt med skyddsåtgärder och vilka områden som ej 
avses skyddas. Alternativa strategier bör beaktas och funderas över i översiktsplanen 
(Länsstyrelsen Skåne 2014:49f).  
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Vellinge kommuns översiktsplan 

Länsstyrelsen i Skåne tog i sitt yttrande upp att Vellinge kommuns översiktsplan inte redovisar 
hur den byggda miljön ska tas tillvara på och utvecklas i tillräckligt stor utsträckning (Vellinge 
kommun 2013d:37). Det ansågs att kommande dokument och utredningar av vikt för 
planförslaget samt befintliga fördjupningar av översiktsplanen skulle arbetas in i 
översiktsplanen innan den antogs (Vellinge kommun 2013d:37). Länsstyrelsen godtog inte 
planförslagets utformning för att skydda ett specifikt geografiskt område från stigande havs- 
och grundvattennivåer på lång sikt. Det fanns en uppfattning att genomförandet av planen kunde 
medföra att bebyggelsen blev olämplig med hänsyn till översvämning och behov att visa på 
tekniskt och ekonomiskt rimliga lösningar lyftes (Vellinge kommun 2013d:38). Länsstyrelsen 
ansåg inte att planförslaget gav tillräcklig vägledning för tillståndsgivning (Vellinge kommun 
2013d:38, 45). Beskrivning av översvämningsrisker från förhöjda havs- och grundvattennivåer 
ansågs vara tillräckliga, medan beskrivning av översvämningsrisker vid vattendrag saknades 
(Vellinge kommun 2013d:43). Alternativ till valda skyddsåtgärder saknades och åtgärderna i 
frågor skulle kräva tillstånd, vilket ej kunde eller hade garanteras (Vellinge kommun 2013d:43). 
Länsstyrelsen bedömer att det inte bör byggas på marknivåer lägre än 3 meter över havet även 
innanför ett område som planförslaget föreslår skydda med fysiska skyddsvallar (Vellinge 
kommun 2013d:44). Inga andra klimataspekter behandlas av länsstyrelsen. I länsstyrelsens 
yttrande om aktualiseringen av översiktsplanen påpekades att det skett förändringar i 
översiktsplanen mellan det yttrande som länsstyrelsen då lämnade och antagande samt vidare 
fram till när länsstyrelsen nu lämnar sitt yttrande om aktualiseringen. Dock anges också att de 
synpunkter som då lämnades i granskningsyttrande fortfarande i stora drag är aktuellt 
(Länsstyrelsen Skåne 2017:2), där de ovan nämnda synpunkterna även tas upp i stora drag i det 
nya yttrandet. Översiktsplanen anses fortfarande försvåra kommande planering och prövningar 
och sakna hänsynstaganden och riktlinjer för exploateringar avseende klimatförändringar 
(Länsstyrelsen Skåne 2017:2). Samma område omnämns ha samma problem med 
översvämningar (Länsstyrelsen Skåne 2017:5). Kommande strategisk vattenplan ansågs vara 
viktig att väga in i översiktsplanen (Länsstyrelsen Skåne 2017:5).  

Helsingborgs kommuns översiktsplan 

När det kommer till Helsingborgs översiktsplan lyfte Länsstyrelsen Skåne att de inte kan uttala 
sig där det saknas ställningstaganden och där det hänvisas till framtida fördjupningsarbeten men 
att de ser fram emot en fortsatt fördjupad dialog i samband med dessa arbeten (Helsingborgs 
kommun 2010a:90). Länsstyrelsen pekar på viktiga frågor att beakta i kommande planskeenden 
angående översvämningsrisker (Helsingborgs kommun 2010a:94). Inga uttalande sker om 
andra klimataspekter. Vid aktualiseringen gör länsstyrelsen bedömningen att det övergripande, 
strategiska upplägget medfört att översiktsplanen inte förts ner på en nivå som ger tydlig 
vägledning för eller tydliga riktlinjer inför kommande planläggning. Länsstyrelsen menar att 
översiktsplanen därmed inte visar om marken är lämplig för föreslagen markanvändning utan 
snarare visar en önskad utveckling (Helsingborgs kommun 2018a:35). Vidare poängterar 
länsstyrelsen att detaljplaneläggning som ej är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande numera enligt gällande plan- och bygglag kräver ett utökat planförfarande, 
vilket leder till en tidsmässigt längre process (Helsingborgs kommun 2018a:35). Länsstyrelsen 
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lyfter generella hänsynstaganden som behöver ske vid hantering av översvämningsrisker och 
erosion i kommunen, och poängterar att dessa bör hanteras i mellankommunala samarbeten 
(Helsingborgs kommun 2018a:43). 

Länsstyrelsens yttrande för Stadsplan 2017 tar upp att utmaningar och behov av åtgärder 
redovisas på ett bra sätt, men att det är oklart i vilket sammanhang eller i vilka processer som 
redovisade åtgärder ska förverkligas (Helsingborgs kommun 2018c:11.5). Länsstyrelsen anger 
att kommunen bör klargöra när planerade åtgärder senast behöver vara klara för att uppfylla sin 
funktion (Helsingborgs kommun 2018c:11.5). Det framgår att länsstyrelsen anser att de inte 
kan uttala sig om många av de punkter de ska beakta då kommunen hänvisar till kommande 
skeenden i planeringen i många frågor (Helsingborgs kommun 2018c:11.5). 

6.2.4. Boverket 
Boverkets publikationer om klimatanpassning har ett antal år på nacken. Mycket av den 
vägledning som Boverket ger till kommuner och andra aktörer kan idag hittas på Boverkets 
webbplats PBL kunskapsbanken. De publikationer som har granskats är 1. Bygg för 
morgondagens klimat – Anpassning av planering och byggande, 2. Klimatanpassning i 
planering och byggande – analys, åtgärder och förslag och 3. Mångfunktionella ytor – 
Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur. Dessa 
publikationer behandlar hänsyn till klimatförändringar och hur klimatanpassning kan ske inom 
kommunal verksamhet och fysisk planering. Vidare har publikationerna 4. Framgångsfaktorer 
för översiktsplanering och 5. Kännetecken på bra översiktsplanering undersökts. Dessa 
publikationer tittar på översiktsplaner som dokument och översiktsplanering som process och 
lyfter vad som kan anses vara en bra plan och en bra process. Även temana Översiktsplanering, 
Hälsa, säkerhet och risker och Ekosystemtjänster i den byggda miljön som presenteras på 
webbplatsen PBL kunskapsbanken har undersökts. Information som finns på PBL 
kunskapsbanken delges i ett separat stycke nedan. Boverkets publikationer håller en koppling 
till PBL och även annan lagstiftning som styr planering och byggande. Den vägledning som ges 
kopplas till vad som ska och kan göras enligt lag samt vad lagen inte ger utrymme för att göra. 

Klimatförändringar och klimatanpassning i fysisk planering 

Förväntade förändringar i klimatet och behov av anpassning lyfts. Detta inkluderar förändringar 
i temperaturer, nederbörd och havsnivåer, vilket kopplas till bland annat översvämningar och 
höga flöden i vattendrag som i sin tur kopplas till erosion, ras och skred (Boverket 2009a:13f; 
Boverket 2010a:46-66). Det mest effektiva sättet att hantera översvämningsrisker på anses vara 
att minska samhällets utsatthet genom att undvika lokalisering i riskområden, dock kan 
sårbarheten även minskas genom andra åtgärder (Boverket 2010a:47). Boverket redovisar 
exempelåtgärder och kommunexempel på klimatanpassning i fysisk planering för vatten 
(Boverket 2010a:46-54), stabilitetsförhållanden (Boverket 2010a:59-63) och temperatur och 
fukt (Boverket 2010a:64ff). På en översiktlig nivå handlar de exempel som ges framför allt om 
att behandla klimatfrågor i ett helhetsperspektiv, att identifiera utsatta områden och områden 
som är viktiga för att hantera problemen, att föreslå mer generella lösningar för kommunen som 
helhet eller specifika områden samt att reservera och avsätta mark för 
klimatanpassningsåtgärder (Boverket 2010a:46, 59, 64). Att arbeta helhetsorienterat med gröna 
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och blå strukturer lyfts fram som en förutsättning för att kunna tillgodose tätorters och städers 
framtida behov kopplat till klimat (Boverket 2010b:11f). Ökad nederbörd och värmeböljor är 
två frågor som uttalat med fördel hanteras på översiktlig nivå. Det är viktigt att en vision om att 
arbeta mot en klimatanpassad stadsutveckling uttrycks tydligt redan i översiktsplanen 
(Boverket 2010b:16). 

Plan- och bygglagen, PBL, anses kunna vara ett effektivt redskap för att införliva 
klimatanpassning i ny bebyggelse, ännu mer så på oexploaterad mark, medan det saknas 
utformning för att effektiv införliva åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse (Boverket 
2009a:7, 24ff). PBL behöver anpassas så att förutsättningar för att hantera klimatförändringar 
och dess effekter ges kommuner (Boverket 2010a:19). Klimatanpassningsbrister i befintlig 
bebyggelse anses dock inte vara ett skäl för att fortsätta att planera på fel sätt (Boverket 
2009a:45). Klimatanpassningsåtgärder som kan användas för att visa riskhänsyn i den fysiska 
planeringen kategoriseras efter lokalisering, skyddsavstånd, utformning och tekniska åtgärder 
(Boverket 2009a:45). Klimatanpassning lyfts som en viktig förutsättning i strävan mot en 
hållbar bebyggd miljö och det lyfts att klimatanpassning måste börja nu trots osäkerheter i 
prognoser och scenarier (Boverket 2009a:7).  

Vägledning och rekommendationer för olika planeringsnivåer 

Det är viktigt att utifrån ett hållbarhetsperspektiv tidigt identifiera och medvetandegöra 
riskkällor och konflikter utifrån riskaspekter. Redan i översiktsplanen bör således underlag om 
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning och mark och vatten ha tagits 
fram. För att kunna ta beslut om vad ett markområde är bäst lämpat för behöver underlagen 
vara tillförlitliga och konsekvenser av olika beslutsalternativ behöver vara utredda (Boverket 
2009a:31, 44). Vid tillåtelse av bebyggelse i riskutsatta områden kan det krävas åtgärder för att 
säkra bebyggelsen eller att bebyggelsen utförs på ett visst sätt. Detta bör planeras i tidigt skede, 
vid detaljplanering bör enbart finjusteringar återstå (Boverket 2010a:27). Den kommunal 
översiktsplanen och kommunala risk- och sårbarhetsanalyser bör vara varandras underlag och 
de kan vidare relateras till regionala analyser för klimatanpassning (Boverket 2010a:20). 
Tillhandahållandet och utnyttjandet av kunskapsunderlag om klimatförändringar som kan 
användas vid planering och byggande behöver bli bättre, vilket är ett ansvar som delas av 
statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner (Boverket 2009a:7). Vidare vore det en 
fördel om det fanns gemensamma planeringshorisonter och uttalade samarbeten som grund för 
fortsatt arbete på regional och lokal nivå, då klimatförändringarnas effekter inte stannar vid 
kommungränserna (Boverket 2009a:15; Boverket 2010a:19). Behovet av ett helhetsperspektiv 
poängteras, att alla skeenden i plan- och byggprocessen måste samarbeta och att relevant 
information överförs mellan aktörer och planskeenden för att minska negativa effekter av 
klimatförändringar (Boverket 2009a:7f, 32; Boverket 2010a:27). Kommunen har ett tydligt 
ansvar för klimatanpassning genom sitt ansvar för den fysiska planeringen (Boverket 
2010a:19), däremot så aktualiserar klimatförändringarna behovet av ett ökat statligt och 
regionalt ansvar i planeringssystemet. Klimatfrågorna kan helt enkelt inte lösas inom den egna 
kommunen. De komplexa planeringsfrågor som är kopplade till klimatförändringar kräver en 
tydlig ansvarsfördelning mellan nationella, regionala och lokala aktörer (Boverket 2010a:28).  
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I arbete med klimatanpassning av befintlig bebyggelse är det angeläget att synliggöra grön- och 
blåstrukturens avgörande betydelse. Sådana planerade ytor kallas av Boverket för 
mångfunktionella ytor och kan bestå av exempelvis träd, grönområden, vattendrag och dammar 
(Boverket 2010b:6f). Översiktsplanen lyfts som exempel där ett samlat grepp kan tas om de 
mångfunktionella ytorna och strategiskt utveckla dem för klimatanpassning, där uppföljning 
kan ske i kommande planering eller andra planer, program eller strategier. Översiktsplanen lyfts 
också som lämplig nivå att identifiera områdens förmåga att bistå exempelvis 
dagvattenhantering och temperaturreglering i staden. Det är på den översiktliga nivån som en 
överblick över hur grönblå områden hänger samman och var sammanhang behöver utvecklas 
kan erhållas (Boverket 2010a:51f). Vikten av att beakta förutsättningarna för 
dagvattenhantering vid val av exploateringsområden i översiktsplanen lyfts (Boverket 
2010a:55). Likaså vid förtätning kan det vara viktigt att beakta frågor om vilka områden som 
är strategiskt viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagandet av dagvatten (Boverket 
2010b:35f). Boverket rekommenderar inte enbart minimering av nya hårdgjorda ytor utan en 
omvandling av existerande (Boverket 2010b:8). Den övergripande strukturen av 
avrinningsområden samt var in- och utströmningsområden är belägna redovisas lämpligen i 
översiktsplanen, vilket kan bidra till identifierande av behov av avsättning av mark (Boverket 
2010b:36f). Samarbeten sker rimligen efter avrinningsområden (Boverket 2010b:42). Utöver 
hantering av risker till följd av klimatförändringar lyfts investering och förvaltning av 
grönstruktur fram som bidragande till förbättrad hälsa, välmående, livsmiljö och ekonomiska 
vinster (Boverket 2010b:12). Att klara av alla väderhändelser är sällan samhällsekonomiskt 
rimligt. Däremot kan det vara rimligt att veta till vilken grad det är möjligt att minska 
konsekvenserna genom planering (Boverket 2010b:36f). Det finns en svårighet i att avgöra 
grönstrukturs kvantitativa kapacitet att fördröja vatten, vilket kan vara en anledning till att 
tekniska lösningar ofta föredras då dess effektivitet kan beräknas mer exakt. Ett tvärsektoriellt 
hanterande av vattenfrågan kan vidare försvåra helhetsorienterade lösningar. Vidare kräver 
lösningar med öppen dagvattenhantering och infiltration tillgång till tillräckligt stora ytor i rätt 
läge (Boverket 2010b:37). Prioriteringar och tänkbara åtgärder utifrån en analys av 
dagvattenfrågan redovisas med fördel i en fördjupning av översiktsplanen eller i detaljplan 
(Boverket 2010b:39). Områden som kan avsättas för möjlig översvämning kan markeras i en 
dagvattenutredning eller ingå i en fördjupning till översiktsplanen (Boverket 2010b:42). 

Vikten av hänsyn till kommande klimatförändringar lyfts, där beaktande av byggnader och 
infrastrukturs livslängder poängteras (Boverket 2009a:8, 19, Boverket 2010a:83). De områden 
som anses vara olämpliga för bebyggelse med hänsyn till detta bör framgå i översiktsplanen 
(Boverket 2010b:44). Anpassningsåtgärder lyfts även som relevanta för att hantera samtida 
variationer såväl som framtida behov (Boverket 2010b:7). Översiktsplanens viktiga funktion i 
att styra lokalisering av bebyggelse poängteras (Boverket 2009a:15; Boverket 2010a:28). Såväl 
översiktsplaner som detaljplaner lyfts i deras roll som viktiga instrument för att undvika att ny 
bebyggelse kommer till stånd inom områden som är hotade eller med tiden kommer att bli 
hotade av risk för ras, skred, erosion, översvämningar med mera (Boverket 2010a:67). Vidare 
lyfts att det inte är möjligt att omlokalisera all befintlig bebyggelse (Boverket 2010b:6). Det 
lyfts även att lokaliseringsprövningar med fördel görs i fördjupningar eller tillägg till 
översiktsplanen (Boverket 2009a:44). Att klimatanpassningsfrågan spänner över ett flertal av 
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de huvudfrågor som ska behandlas i en översiktsplan gör det olämpligt att hantera den i ett 
tillägg till översiktsplanen. Dock kan delar av klimatanpassningsproblematiken som 
översvämningsrisker, högre temperaturer eller strandskydd behandlas som tillägg (Boverket 
2010a:29). Vikten av att beakta strandskydd i översiktsplanen kopplas till strandskyddets 
biverkan som buffertzon för översvämningar, där eventuellt behov av markreserver bör 
diskuteras (Boverket 2010b:16f). I syfte att säkra bebyggelse nedströms från översvämningar 
bör lämpliga markområden för våtmarksanläggningar och möjliga områden för öppna diken 
pekas ut i översiktsplanen (Boverket 2010b:22, 24). Vidare definition av lämplig yta kan ske i 
fördjupning till översiktsplanen eller i detaljplan (Boverket 2010b:44). Det poängteras att det 
oftast är mer lönsamt att arbeta förebyggande mot naturolyckor än att ta konsekvenserna när de 
inträffar (Boverket 2010a:35). Klimatanpassningsåtgärder bör utformas med hänsyn till 
långsiktighet och flexibilitet, möjligheter till variation och marginaler för oförutsedda händelser 
bör finnas (Boverket 2010a:45). Åtgärder och beslutsfattande måste beaktas för olika 
tidsintervaller (Boverket 2010b:7). Det finns utmaningar i att klimatanpassning ska få ett 
avtryck i den fysiska planeringen. Klimatanpassning måste samspela med utveckling och inte 
bara hindra, beslut måste tas med bristfällig kunskap om nya medelnivåer och extremnivåer 
(Boverket 2010b:9). 

Strategier, planer eller program för klimatanpassning som tas fram i en tvärsektoriell process 
för att hantera komplexiteten i frågan, och skapa stöd och tillräcklig prioritet inom den 
kommunala verksamheten, lyfts som ett bra sätt att hantera klimatanpassning. Dessa dokument 
kan ligga till grund för framtida planering och utveckling av samhället i stort (Boverket 
2009a:36f; Boverket 2010b:16-19). Dock poängteras att det inte finns ett behov av en 
klimatanpassningsplan i alla kommuner (Boverket 2010b:19). Boverket rekommenderar att 
klimatfrågor i fysisk planering primärt hanteras på översiktlig nivå, då detta tillåter den 
helhetssyn som behövs för att överblicka konsekvenserna av klimatförändringarna (Boverket 
2009a:44). Översiktsplanen ger möjligheten att skapa en helhetsbild av 
planeringsproblematiken som kan resultera i rekommendationer för såväl befintlig som 
planerad bebyggelse, strategiska överväganden och vidare utredningar. Detta kan bidra till 
positiva synergieffekter på flera planeringsnivåer. Strategiska avväganden för befintlig 
bebyggelse är av särskild vikt då marken den står på ofta redan är detaljplanelagd (Boverket 
2010b:16). Översiktsplan kan lämpligen innehålla relevanta planeringsunderlag för 
klimatförändringar, skyddsområden, redovisning av hur underlag och förhållanden styr 
strategiska val av markanvändning och rekommendationer för hur frågor bör beaktas i 
kommande planering (Boverket 2010b:17). Översiktsplanen kan även redovisa mer fysiska 
strukturer än tidigare undersökningar som föregått översiktsplanen gjort (Boverket 2010b:21). 
Fysisk planering är inte ensam i att styra klimatsäkerhet. Exempelvis tekniska, mänskliga och 
organisatoriska faktorer spelar också en stor roll. Klimatanpassningsåtgärder som regleras i 
planbestämmelser kan samverka med andra insatser både inom och utanför planering (Boverket 
2009a:45). Boverket poängterar att planering inte garanterar att alternativen blir genomförda 
(Boverket 2009a:44). 
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PBL kunskapsbanken 

Behov av analysing av och hänsynstagande till risker för översvämning, ras, skred och erosion 
lyfts, där specifika utsatta områden ska identifieras och hänsynstagande till klimatförändringars 
påverkan på risker ska beaktas, framför allt vid lokalisering av bebyggelse (Boverket 2019b:14, 
30-33, 37, 73; Boverket 2019c:12, 31ff, 99, 101). Ett sådant hänsynstagande kan kräva ett 
hänsynstagande på mellankommunal och regionala nivåer (Boverket 2019b:66; Boverket 
2019c:12). Vidare är bebyggelses förväntade livslängd och markens lämplighet viktig att beakta 
vid lokalisering och lämplig lokalisering bör vara en grundläggande princip (Boverket 
2019c:33). Att anpassa bebyggelse utifrån förväntade klimatförändringar är ett allmänt intresse 
enligt PBL (Boverket 2019b:7). Samtidigt går det inte att skydda sig mot alla risker utan en 
rimlig nivå av acceptans för risker måste hittas (Boverket 2019b:24). I översiktsplanen bör en 
översiktligt analys av möjliga strategiska åtgärder för att förebygga allvarliga risker ske 
(Boverket 2019b:73). Grön- och blåstrukturs roll i reglering av temperaturer, omhändertagande 
av dagvatten, minskande av risker och främjande av god hälsa lyfts (Boverket 2019a:6, 33, 54-
62, 78-82; Boverket 2019c:16, 18, 35, 101). Detta görs genom att lyfta vikten av 
ekosystemtjänster i samhället och grön- och blåstrukturers roll som ekosystemtjänster 
(Boverket 2019a:6, 19ff, 31, 41, 50; Boverket 2019c:18, 119). Översiktsplanen pekas ut som 
det viktigaste planinstrumentet för att styra en mark- och vattenanvändning som främjar 
ekosystemtjänster (Boverket 2019a:169). Hantering av ekosystemtjänster i översiktsplanen bör 
handla om en kartläggning av förutsättningarna och utredning och analysering av nyttor, värden 
och brister. Detta bör ligga till grund för avvägningar mellan intressen. Därefter bör 
ekosystemtjänster säkerställas i kommunala utvecklingsstrategier och i den avsedda mark- och 
vattenanvändningen (Boverket 2019a:169-193). Eventuella behov av markreservationer för 
framtida skydd eller planerad reträtt ska identifieras och säkerställas vid behov (Boverket 
2019c:49, 99, 102). Skyddsåtgärder kan vara relevanta att peka ut i översiktsplanen beroende 
på omfattningen (Boverket 2019c:99f). Hur skyldigheten att ta hänsyn till klimataspekter ska 
tillgodoses ska framgå i översiktsplanen (Boverket 2019b:15; Boverket 2019c:101) även om 
åtgärderna ej presenteras där. Områden som ej bör bebyggas med hänsyn till risk- och 
säkerhetsperspektiv redovisas lämpligen i översiktsplanen (Boverket 2019c:101). Ifall framtida 
skyddsåtgärder krävs utanför detaljplaneområden för att marken ska vara lämplig för sitt 
ändamål måste det ställas höga krav på kommunen att visa att skydden kommer att uppföras 
och att de är genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv (Boverket 
2019c:102). Möjligheten att åstadkomma skyddsåtgärder som rör hälsa och säkerhet är fler och 
mer flexibla i tidiga skeden, för sen uppmärksamhet kan leda till kostsamma och utdragna 
processer. I vissa fall är det inte möjligt att säkerställa ett områdes lämplighet utifrån hälsa, 
säkerhet och risk för olyckor, översvämningar och erosion enbart genom åtgärder inom området 
för detaljplan (Boverket 2019b:19, 65, 74). Översiktliga undersökningar kan vara fullt 
tillräckligt i tidiga skeden då de ofta är kostsamma. Eventuella behov av djupare utredningar 
och kartläggningar bör dock framgå (Boverket 2019b:19, 74). För att hantera riskfrågor med 
tillräckligt detaljeringsgrad kan det ibland vara nödvändigt att upprätta fördjupningar eller 
tillägg till översiktsplanen. Översiktsplaner ska vara tillräckligt tydliga för att ge vägledning till 
kommande planering och för att länsstyrelsen ska kunna ta ställning till planen i sitt yttrande 
(Boverket 2019b:74). Ställningstaganden som har betydelse för bebyggelseutvecklingen ska 
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redovisas, medan allt underlag som ligger till grund för dessa ställningstaganden inte behöver 
redovisas i översiktsplanen (Boverket 2019b:75). 

Framgångsfaktorer i översiktsplanering 

Boverket lyfter några aspekter som de anser är framgångsfaktorer för översiktsplanering och 
översiktsplaner. Här redogörs för de aspekter som har en koppling till klimatanpassning. Det är 
viktigt att planen bygger på kunskap och aktuella planeringsunderlag (Boverket 2009b:5). 
Fokus ska vara på ställningstaganden mellan olika allmänna intressen, medan omfattande 
underlag kan få en mer undanskymd plats (Boverket 2004:59; Boverket 2009b:5). Planen ska 
hålla över lång tid samtidigt som den ska vara flexibel (Boverket 2009b:5). Fokus ska vara på 
angelägna utvecklingsfrågor, problem och konflikter snarare än riktlinjer för hela kommunens 
markanvändning (Boverket 2004:60). Det är viktigt att planen sätter spelreglerna efter den 
kommunala situationen så att inte andra aktörer tar på sig att sätta spelreglerna (Boverket 
2009b:7). Det ska finnas en tydlig målmedvetenhet i planeringen, slumpmässig utveckling ska 
undvikas (Boverket 2009b:7). Det är av stor vikt att planen uppdateras så att den kan behålla 
sig roll som vägledning för beslut. Fördjupningar och tillägg kan bidra till detta (Boverket 
2009b:13). Mellankommunala och regionala planeringsfrågor bör beaktas i översiktsplanen 
(Boverket 2009b:15). Översiktsplanen ska ha en enkel och tydlig form så att den är lätt att 
överblicka och förstå så att användandet av översiktsplanen blir enkelt och dess roll som 
informationsgivande dokument uppfylls (Boverket 2004:59; Boverket 2009b:17). 
Översiktsplanen ska ge stöd för att sätta enskilda beslut i större sammanhang (Boverket 
2009b:17). 
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7. Analys 
I detta kapitel sker analysen av det empiriska materialet. Kapitlet återkopplar till det analytiska 
ramverket och utgår ifrån de teman som presenterades där. Den komparativa delen av 
innehållsanalysen mellan de olika fallen, översiktsplanerna och de vägledningsgivande 
aktörerna sker här. Vidare sker kopplingar mellan studiens empiriska material, det teoretiska 
perspektivet och forskningsöversikten. Strukturen följer det analytiska ramverket och det 
teoretiska perspektivet där kopplingar till forskningsöversikten och jämförelser sker löpande. 
Det är genom denna analys som studien kan bemöta sitt syfte och sina frågeställningar.  

7.1. Klimatförändringar 
Översiktsplanerna håller olika fokus på de olika kategorierna av klimatförändringar och 
medföljande effekter. Störst fokus för båda översiktsplanerna ligger på översvämningar, där 
framför allt havsnivåer behandlas men även nederbörd. Kommunerna är således medvetna om 
riskerna med klimatförändringar men det finns antingen en begränsning i kunskap om riskerna 
för olika aspekter av klimatförändringar eller en skillnad i prioritering, där de 
klimatförändringar som anses vara viktigast att hantera hamnar i fokus. En sådan prioritering 
kan vara mer eller mindre berättigad. Noterbart är att vissa klimatförändringar inte omnämns 
alls i Vellinge kommuns översiktsplan. Boverket lyfter att fokus bör vara på angelägna 
utvecklingsfrågor, problem och konflikter (Boverket 2004:60) samtidigt som det bör framgå i 
översiktsplanen hur skyldigheten att ta hänsyn till klimataspekter tillgodoses, oavsett om 
åtgärder föreslås inom ramen för översiktsplanen eller ej (Boverket 2019b:15; Boverket 
2019c:101). Huruvida skyddsåtgärder i sig bör redovisas i översiktsplanen beror på 
omfattningen (Boverket 2019c:99f). Översiktsplanerna tillämpar i högre grad allmänna än 
specifika åtgärder, och skyddsåtgärder i högre grad än förebyggande åtgärder. Framförallt 
Boverket men även Länsstyrelsen Skåne håller ett större fokus på höga temperaturer och 
värmeböljor i sin vägledning och rådgivning än Vellinge kommun och Helsingborgs kommun 
gör i sina översiktsplaner. Detta är även sant för ras, skred och erosion. En påverkande faktor 
kan vara en skillnad i vägledning om potentiella, hypotetiska problem och hantering av faktiska, 
situationsberoende problem. Det skulle även kunna vara ett tecken på att kommuner inte har 
kommit lika långt i sitt arbete med hantering av alla aspekter av klimatförändringar. Det framgår 
ej i översiktsplanerna om eller varför vissa kategorier skulle anses av mindre vikt att hantera i 
översiktsplanen utifrån de specifika kommunala situationerna. Detta är dock en möjlig 
bidragande anledning till att dessa aspekter inte behandlas. En annan möjlig förklaring kan vara 
skillnaden mellan insikt om vikten av klimatanpassning som en reaktion efter extrema 
väderhändelser och insikt med grund i undersökningar och lutar sig på trender och prognoser. 
Insikt om vikten att agera påverkar sedan det arbete som sker. Denna studie ger ej svar på hur 
kommunernas klimatanpassningsarbete förhåller sig till tidigare extrema väderhändelser som 
drabbat kommunerna. Länsstyrelsen i Skåne län (2011:8) anser att osäkerheter om 
klimatförändringar är anledning att agera, även om det ej framgår vad ett agerande i detta fall 
skulle innefatta. Boverket (2009a:7) stödjer detta och menar att klimatanpassning måste 
påbörjas trots osäkerheter.  
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Alla offentliga aktörer som undersökts är överens om att det finns osäkerheter i vad vi kan 
påstås veta om framtida klimatförändringar. Vidare delas en insikt om vilken omfattning 
konsekvenser av klimatförändringar potentiellt kan få på samhället. Detta har medfört en insikt 
hos aktörerna att det är av stor vikt att följa och hålla sig uppdaterad i samtida forskning om 
klimatfrågor. Det finns däremot en större klyfta mellan vad vägledande aktörer anser bör ske 
och vad kommunala aktörer faktiskt gör. Samtidigt finns det indikationer på att denna klyfta 
eventuellt håller på att minska genom identifierande av behov av undersökningar, utredningar 
och tematiska planer (Helsingborgs kommun 2018a:14; Vellinge kommun 2013a:14, 31, 50, 
107, 110f, 158), och det faktum att det ibland nämns att dessa utredningar och planer ska arbetas 
in i översiktsplanen (Helsingborgs kommun 2018a:8, 17f; Vellinge kommun 2017:26). 
Kommuner arbetar därmed i riktning mot vad vägledande aktörer rekommenderar. Huruvida 
detta kommer att få ett nämnvärt genomslag i översiktsplanen, vilket till stor del 
rekommenderas, återstår att se.  

Underlag för miljö- och riskfaktorer bör vara tillgängliga vid upprättande av översiktsplaner 
enligt Boverket, då dessa är viktiga att beakta vid beslut om användning av mark, vatten och 
den byggda miljön (Boverket 2009a:31, 44). Studien visar att sådana planeringsunderlag inte 
finns för alla kategorier av klimatförändringar och dess effekter, eller i alla fall att de inte 
redovisas och uttalat förhålls till. När det kommer till nödvändiga åtgärder för att tillåta 
bebyggelse är det i stor utsträckning översvämningar som kan orsaka skador på bebyggelse, 
vilket översiktsplanerna tar viss hänsyn till och redovisar planeringsunderlag för. Ras och skred 
är dock knappt behandlat i översiktsplanerna, vilket potentiellt medför att bostäder planeras på 
områden som är olämpliga. Detta kan leta till att översiktsplanen missvisar prioriterade 
områden eller antal bostäder som kan byggas med hänsyn till bostadsförsörjning, vilket kan 
komma att upptäckas i detaljplaneskede. Utformning av den fysiska miljön får även 
konsekvenser på människors hälsa och säkerhet. En väl utformad grön- och blåstruktur kan 
bidra till att bland annat sänka temperaturer, hantera dagvatten och rena vatten och luft 
(Boverket 2019a:6, 33, 54-62, 78-82; Boverket 2019c:16, 18, 35, 101). Vellinge kommuns 
översiktsplan bidrar i denna fråga inte till vägledning för hur den fysiska miljön ska utformas 
med undantag för vissa markreserver för fördröjningsdammar och vårmarker samt generell 
vägledning om plantering (Vellinge kommun 2013a:32f). Dock lyfts behovet av att ta fram en 
grönstrukturplan för kommunen (Vellinge kommun 2013a:25). Helsingborgs kommuns 
översiktsplan går ett steg längre och lyfter generell vägledning, vilket inkluderar grönytefaktor, 
vilket säkrar en viss mängd grönstruktur i specifika områden (Helsingborgs kommun 
2010a:43f). Hur detta ska tillämpas, i vilken utsträckning och hur det påverkar utformningen 
av den fysiska miljön framgår ej.  

7.2. Klimatanpassning 
Det kommunala arbetet med att visa hänsyn till klimatförändringar och klimatanpassning sker 
inom en mycket bredare kontext än översiktsplaneringen och hanteras inom flera dokument än 
översiktsplanen. Vilket också Länsstyrelserna och Boverket stödjer och rekommenderar vid 
behov (Boverket 2009a:36f; Boverket 2010b:16-19; Länsstyrelserna 2012:10, 44ff). Dock 
poängterar Länsstyrelserna att översiktsplaner mer utförligt bör lyfta fram klimataspekter för 
att öka förståelsen för behov av anpassning till ändrade klimatförhållanden, på grund av att 
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översiktsplaner ofta fungerar som informationskälla för invånare, exploatörer och större 
markägare (Länsstyrelserna 2012:91). Boverket lyfter återkommande hur översiktsplanen kan 
utgöra en rimlig nivå för hänsynstagande till klimatanpassning (Boverket 2009a:31, 44; 
Boverket 2010a:27, 51f; Boverket 2010b:16; Boverket 2019b:73). Den empiriska 
undersökningen tyder på att översiktsplaneringen inte är den process där ställningstaganden 
görs, men att översiktsplanen till viss del är ett dokument där ställningstaganden redovisas. Det 
sker ofta en hänvisning till tidigare producerade dokument eller kommande dokument när det 
gäller klimatfrågor. Översiktsplanerna visar inte på existerande organisatoriskt agerande för 
klimatanpassning i översiktsplaneringen, men det finns aspekter som pekar på att kommunernas 
översiktsplanering rör sig åt det hållet. Tidigare ställningstaganden redovisas i 
översiktsplanerna och eventuella kommande ställningstaganden hänvisas till kommande 
skeenden i planeringen. Det finns dock antydningar om att vissa frågor kommer att arbetas in i 
översiktsplanen när en ny plan arbetas fram för att ersätta den gamla. Detta kopplas ofta till att 
kommande undersökningar, utanför ramen av översiktsplaneringen, kommer att inkluderas och 
redovisas i den nya översiktsplanen. I vilket skeende ställningstaganden kommer att göras 
framgår ej. Då översiktsplanen ska beakta såväl allmänna som enskilda intressen samt 
hållbarhetsfrågor som kopplas till såväl ekologiska som ekonomiska och sociala frågor, kan 
översiktsplaneringen vara en rimlig nivå att göra ställningstaganden och ta beslut. Framför allt 
när det kommer till förändringar i den fysiska miljön. Möjligheten för andra nivåer utanför den 
fysiska planeringen att ta hänsyn till ett sådant helhetsperspektiv och bidra till en faktisk 
implementering redogörs ej för inom denna studie.  

Det är möjligt att en mer omfattande hantering och implementering av klimatförändringar och 
klimatanpassning i översiktsplaneringen och översiktsplanen kräver nya organisations- och 
styrformer, då det skulle innebära en förändring policyhantering (Frederickson et al. 2018:228). 
Detta skulle kunna medföra ett behov av en specifik governance-struktur där översiktsplanens 
innehåll och roll ändras. Detta medför i sin tur ett behov av annan kompetens inom 
översiktsplaneringen och andra delar där klimatanpassning tidigare hanterats. Det är vidare 
möjligt att det saknas viljor och intressen att genomföra sådana förändringar i den rådande 
governance-strukturen. Förändringar av denna natur skulle potentiellt kräva en större 
omställning, och hur resultatet av den sådan omställning skulle se ut kan vara svårt att förutse. 
Att hålla fast vid en form av policyhantering kan dock bidra till en inlåsning i en form av 
governance-regim. En sådan inlåsning kan i sin tur påverka organisationers möjlighet att 
hantera utmaningar, problem och möjligheter. Samtidigt finns det risker i att ändra en 
existerande form av policyhantering då detta kan medföra behov av ändringar i organisationer 
och den mer generella governance-regimen och governance-strukturen. På samma sätt kan även 
aktiva förändringar i governance-strukturer och organisationer påverka policyhanteringen, 
vilket kan leda till såväl önskvärda som mindre önskvärda förändringar och resultat. En 
förändring inom dessa institutionella och organisatoriska strukturer som sker i syfte att hantera 
faktiska eller förväntade klimatförändringar är en form av klimatanpassning. Detta är sant 
oavsett om förändringen lyfter eller minskar översiktsplanens roll. En förändring inom 
strukturer kan alltså göra uttryck för klimatanpassning, medan översiktsplanens uttryck för 
klimatanpassning minskas, vilket kan förlängas till översiktsplanens möjlighet att bistå med 
vägledning.  
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För de klimatfrågor där det framgår att det sedan tidigare finns ställningstaganden är 
redovisningen i översiktsplanerna relativt tydlig. Kontinuerlig hänvisning till andra dokument 
och brist på motivering tyder på att översiktsplanerna verkar ge vägledning för kommande 
planering och lovgivning genom att genljuda ställningstaganden i andra dokument, snarare än 
att delge nya ställningstaganden. Hur skillnaden i detaljeringsgrad ser ut mellan översiktsplanen 
och dessa dokument framgår ej av denna studie, och därmed framgår det ej om 
översiktsplanerna förtydligar eller sammanfattar tidigare ställningstaganden. Översiktsplanerna 
ger därutöver vägledning för behov av utredningar, alternativt så är de intetsägande om vissa 
klimataspekter i kommande skeenden. I detta fall kan vägledning ske genom andra dokument. 
Helsingborgs kommun har valt att arbeta fram en samling dokument som tar plats på nivån 
mellan översiktsplanen och detaljplaner, där olika teman behandlas (Helsingborgs kommun 
2010a:84f). Detta medför att informationen som går att hämta i översiktsplanen är mer 
begränsad och förskjuten till andra skeenden och dokument, vilket påverkar planens möjlighet 
att vara vägledande för kommande planering och lovgivning. Vidare dämpas det uttryck som 
översiktsplanen ger för klimatanpassning och ersätts av ett uttryck om behov av 
klimatanpassning, vilket ska hanteras i kommande skeenden. Att flytta vägledning och 
ställningstaganden till mer inofficiella dokument kan potentiellt bidra till en ökad flexibilitet 
genom att mer officiella krav undviks (Lau 2013:1943f). Exempelvis så kan behov av utökade 
förfaranden i detaljplaner som avviker från översiktsplanen undgås ifall översiktsplanen håller 
en väldigt generell karaktär, medan mer inofficiella dokument bidrar med mer detaljerad 
styrning. Dock krävs att detaljplanerna även går i linje med Länsstyrelsens granskningsyttrande 
för att ett utökat förfarande inte ska krävas (Helsingborgs kommun 2018a:35). Länsstyrelsen i 
Skåne har varit sparsam med att yttra sig om aspekter som inte behandlas i översiktsplanerna, 
exempelvis uteslutna aspekter av klimatförändringar. Huruvida ett yttrande från Länsstyrelsen, 
om att ett uttalande ej kan ske för en fråga som inte behandlas i översiktsplanen, innebär att ett 
utökad förfarande behöver ske ifall denna fråga är av vikt för detaljplanen är oklart. Ifall ett 
utökat förfarande inte behöver ske i detta fall kan det finnas incitament för kommuner att inte 
behandla frågor alltför ingående eller överhuvudtaget i sin översiktsplan. Vidare kan det 
diskuteras huruvida en mer inofficiell vägledning som till större grad än officiell vägledning 
inte behöver tas hänsyn till, faktisk beaktas vid kommande planering och lovgivning, samt hur 
en sådan mer inofficiell hantering av klimatfrågan påverkar ett kommunalt ansvarstagande i 
samhällsutveckling (Lau 2013:1944; Nuissl & Heinrichs 2011:51). Att beakta privata aktörers 
intressen kan också vara lättare ifall kommunens tidigare ställningstaganden som potentiellt går 
emot dessa intressen skett i mer inofficiella sammanhang. Eller ifall ställningstaganden för 
klimatanpassning inte görs förrän i detaljplaneringen, där det finns en större benägenhet att 
driva politiska kompromisser (Nilsson, Gerger Swartling & Eckerberg 2012:757f). En alltför 
stor flexibilitet mot privata intressen för kommunal expansion kan bidra med att 
klimatanpassning bortses från i högre grad eller helt och hållet. Samtidigt kan en alltför fast 
styrning i klimatanpassning göra att privata intressen ej kan visas hänsyn, vilket kan hindra den 
kommunala utvecklingen.  

Motiveringen bakom ställningstaganden och beslut är begränsad i översiktsplanerna. 
Alternativa klimatscenarier och variation i planeringsunderlag behandlas ej och det sker ingen 
motivering till varför vissa planeringsunderlag har valts att användas före andra. En generell 
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beskrivning av åtgärder för vissa klimataspekter inkluderar alternativa åtgärder inom båda 
översiktsplanerna. Åtgärderna lyfts upp som såväl föreslagna som potentiella lösningar. 
Redovisning om hur åtgärderna kompletterar varandra eller eventuellt ersätter varandra finns 
ej. Vellinge kommun har exempelvis lagt mycket fokus på en specifik åtgärd för att skydda 
bebyggelse mot översvämningar från stigande havsnivåer (Vellinge kommun 2013a:112). Ett 
resonerande om alternativa lösningar förkommer inte i översiktsplanen. Åtgärden i fråga kräver 
dock bland annat tillstånd för att upprättas, vilken Länsstyrelsen i Skåne i sitt yttrande menat 
inte är givet att det kommer godkännas (Vellinge kommun 2013d:43). Vellinge kommuns 
översiktsplan redovisar därmed enbart ett alternativ, vilket i sig ger uttryck för 
klimatanpassning, men om det av någon anledning inte kan implementeras saknar 
översiktsplanen uttryck för klimatanpassning och kan inte längre fungera som vägledning för 
kommande planering och lovgivning. Detta är ett tecken på ett rådande stigberoende som 
potentiellt kan resultera i ett ohållbart utvecklingsmönster. Vidare uttrycker Vellinge kommuns 
översiktsplan att kunskap om klimatförändringar, stigande havsnivåer och åtgärder ska 
kontinuerligt uppdateras (Vellinge kommun 2013a:14, 31, 110). I kombination med en 
tillämpning av enbart ett alternativ finns det en möjlighet att kommun i framtiden uppfattar att 
det alternativ som föreslås i nutid inte längre anses vara rimligt i framtiden, i vilket fall stora 
investeringar redan kan vara gjorda. Båda översiktsplanerna har en avsättning av markreserver 
för dagvattenhantering och Vellinge har även avsatt markreserver för fysiska skydd mot 
stigande havsnivåer (Helsingborgs kommun 2010d; Vellinge kommun 2013a:32f). 
Översiktsplanerna ger därmed till viss del uttryck för klimatanpassning samt vägledning för 
kommande planering och lovgivning. Dessa uttryck och vägledningen de ger är dock begränsad 
såväl i sitt innehåll som efter specifika aspekter av klimatförändringar. Helsingborgs 
översiktsplan är mer heltäckande när det kommer till olika aspekter av klimatförändringar, men 
Vellinges översiktsplan är mer tydlig i vad som ska ske, var det ska ske och när det ska ske, när 
det kommer till klimatanpassning med hänsyn till stigande havsnivåer. 

Den klimatanpassning och hänsyn till klimatförändringar som finns i översiktsplanerna beaktas 
ej ur ett större juridiskt perspektiv än det kommunala. Alltså mellankommunala och regionala 
perspektiv. Detta går inte i linje med vad vägledande aktörer förespråkar, men det är inte heller 
en skyldighet hos kommunen. Översiktsplanen är ett kommunalt styrdokument, men i 
rekommendation av Boverket och Länsstyrelsen Skåne så bör större perspektiv vägas in vid 
klimatanpassning då detta kan krävas för att beakta ett helhetsperspektiv, vilket anses vara 
önskvärt (Boverket 2009a:15; Boverket 2010a:19; Länsstyrelserna 2012:92). Ett sådant 
hänsynstagande kräver dock arbete inom dessa frågor innan upprättande av översiktsplanen. 
Att inte upprätta en översiktsplan innan sådant förarbete har skett kan gå emot kravet på att 
kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, samt leda till att kommunen inte har ett 
styrdokument för den fysiska miljön för en markant framtid. Båda översiktsplanerna ger uttryck 
för att det anses vara viktigt att beakta större perspektiv även om det inte görs i de rådande 
översiktsplanerna (Helsingborgs kommun 2010a:6; Helsingborgs kommun 2010b:11; Vellinge 
kommun 2013a:13, 108). 
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7.2.1. Governance – alternativ och flexibilitet 
Med undantag från Vellinge kommuns hantering av klimatanpassning i svar på stigande 
havsnivåer så har båda kommunerna en viss flexibilitet genom en utforskning av alternativa 
handlingsvägar. De alternativ som presenteras ställs dock inte mot varandra i ersättande eller 
kompletterande relation och det finns en tendens hos alternativen att vara generella lösningar 
snarare än situationsanpassade. Detta kan bidra till ökad flexibilitet (Lau 2013:1947), men går 
emot tidigare forskning som visat på ett behov av situationsanpassning när det kommer till 
klimatanpassning (Biesbroek, Swart & van der Knaap 2009:232). I de lägen när klimataspekter 
utesluts helt kan det hävdas att det finns en väldigt stor flexibilitet då alla möjligheter 
fortfarande finns på bordet. Dock saknas all form av styrning, vilket innebär att den flexibilitet 
som idag kan hävdas existera kan försvinna i och med att samhället och den byggda miljön 
utvecklas utan att hänsyn tas till klimatförändringar i ett helhetsperspektiv. Mark som behövs 
för vissa åtgärder kan försvinna med ny exploatering, och detaljplaner kan upprättas efter 
principer som ej inkluderar viktiga aspekter för att säkra hänsyn till klimatförändringar. Båda 
kommunerna tillämpar förtätning i befintliga orter för att spara på jordbruksmark (Helsingborgs 
kommun 2010:3, 10-15; Vellinge kommun 2013a:6, 8), vilket gör det viktigt att ta hänsyn till 
relevanta klimataspekter, hur dessa ska hanteras och eventuella behov av mark. Detta görs 
rimligen i översiktsplanen, där ett helhetsperspektiv kan beaktas. Det finns dock problem i att 
styra för mycket i översiktsplanen, framför allt utan tillgång och hänsyn till trovärdiga 
planeringsunderlag och utredningar. Både för mycket styrning och för lite styrning kan bidra 
till ohållbara stigberoenden, beroende på syrningens utformning och underliggande kunskap. 
En flexibel översiktsplan kan bidra till att effektiva och relevanta beslut tas, men en 
översiktsplan som inte styr tillräckligt mot klimatanpassning riskerar att gå miste om effektiva 
och relevanta lösningar då utveckling i annat syfte äger rum. Att undvika att ta beslut kan få 
indirekta konsekvenser som hindrar framtida möjliga åtgärder att besluta om. 

Att minska på demokratiska skyldigheter i form av att utesluta något från översiktsplanen kan 
bidra till en ökad flexibilitet (Lau 2013:1943f). Översiktsplanen är visserligen inte juridiskt 
bindande i sitt innehåll men det är ett kommunalt styrdokument som har beslutats och antagits 
av kommunpolitiker och där det krävs motivering bakom beslut att avvika från översiktsplan. 
Att undvika att ta tydliga beslut och ställningstaganden i översiktsplanen kan bidra till en 
flexibilitet och effektivitet i kommande beslutstaganden när det uppstår nya möjligheter eller 
utmaningar. Samtidigt kan förutsättningarna för att tillämpa olika åtgärder ha ändrats och att 
undvika att ta beslut i ett tidigt skede kan resultera i en minskad möjlighet till flexibilitet i 
valmöjligheter, även om flexibilitet i snabba, situationsanpassade och effektiva val vid ett 
specifikt tillfälle ökar (Lau 2013:1947). Att ha alternativa klimatscenarier och en mer generell 
policy om klimataspekter i översiktsplanen kan bidra till att det finns utrymme för tolkningar 
ifall det sker en påverkan från externa aktörer. Exempelvis ifall nya undersökningar visar på ny 
kunskap eller ifall privata aktörer blir intresserade av mark som egentligen avsatts för 
skyddsåtgärder eller annan användning. Slutligen kan en mer öppen översiktsplan bidra till att 
resurser kan placeras efter var de gör mest nytta (Lau 2013:1947), medan en alltför styrd 
översiktsplan kan tvinga resurser i en oönskad riktning. Vellinge kommuns översiktsplan 
innebär en viss låsning i sina fysiska skyddsvallar som behöver upprättas för att skydda mot 
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stigande havsnivåer. Samtidigt finns det en flexibilitet i att utbyggnaden föreslås ske i etapper 
där resurser kan tilldelas allteftersom de behövs.  

7.2.2. Governance – aktörer och relationer 
Länsstyrelsen i Skåne och Boverket rekommenderar ett bredare, och med hänsyn till vissa 
aspekter ett djupare, hänsynstagande till klimatförändringar i översiktsplaner än vad 
översiktsplanerna som undersökts tillämpar. Samtidigt så finns det omständigheter som tillåter 
ett mindre omfattande hänsynstagande. Däribland brister i kunskap och behov av utredningar 
samt ifall några klimataspekter är mindre viktiga utifrån kommunens situation. Länsstyrelsen 
Skåne har ett intresse av att större fokus läggs på helhetsperspektiv med bredare och mer 
strategiskt hänsynstagande samt mer mellankommunala och regionala hänsynstaganden.  

Boverket och Länsstyrelsen i Skånes vägledning är till stor del beståendes av exempel och 
förslag. Framför allt Boverket men även länsstyrelserna har även en tydlig koppling till PBL, 
vilket till större grad tar upp krav på vad kommuner behöver göra. Eftersom översiktsplanen 
inte är juridiskt bindande är det inte möjligt att överklaga dess innehåll (processen är 
lagstadgad), vilket i praktiken innebär att hänsynstagande enligt lag, i form av innehåll i 
översiktsplanen, kan kontinuerligt förskjutas till senare skeenden. Länsstyrelsen i Skåne lyfter 
i sin yttranden för båda översiktsplanerna att de inte anser att planerna uppfyller sin funktion 
som vägledning för beslut (Helsingborgs kommun 2018a:35; Vellinge kommun 2013d:38, 45), 
vilket inkluderar fördjupningen av Helsingborgs översiktsplan (Helsingborgs kommun 
2018c:11.5). Trots detta har båda översiktsplanerna antagits och är därför gällande i deras 
funktion som vägledning för beslut. Länsstyrelsen grundar dessa yttranden på kvaliteten i de 
hänsynstaganden som görs. Länsstyrelsen yttrar sig inte om aspekter som inte behandlas, även 
om det är aspekter som ska beaktas enligt PBL.  

Den vägledning som ges av Boverket och Länsstyrelser behöver ej beaktas och skilda åsikter 
om översiktsplanernas innehåll mellan länsstyrelsen och kommunerna har inte hindrat att 
planerna antagits. Vägledande aktörers intressen och kunskap får således mindre utrymme. Det 
finns såväl överensstämmelser som stridigheter mellan kommunala aktörer och vägledande 
aktörer när det kommer till översiktsplanerna och klimatanpassning. Men de vägledande 
aktörernas intressen och synpunkter får inga tydliga genomslag i översiktsplanerna. Detta är en 
indikation på att det är kommunens intressen och kunskap som är i fokus för 
översiktsplaneringen. Det finns en skillnad i aktörernas tolkningar för vad en översiktsplan bör 
vara och innehålla. Kommunerna sköter översiktsplaneringen själva och tar hjälp och stöd av 
vägledande aktörer och utgiven information, planeringsunderlag och rådgivning i den grad de 
själva väljer att göra. Utifrån lagar och förordningar kan det hävdas att kommunerna inte 
uppfyller sina roller och sitt ansvar. Exempelvis så framgår det inte i översiktsplanerna vad 
kommunernas syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följas av ras och skred 
är. Inte heller hur sådana risker kan minskas eller uppgöra. Boverket uppfyller sina uppdrag och 
sitt ansvar, men deras uppdrag är samtidigt ritade med breda drag. Länsstyrelsen har för 
översiktsplanerna i fråga haft svårt att uppfylla sin tillsynsroll då de inte kan uttala sig om något 
som inte behandlas. 
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7.2.3. Governance – institutionella ramverk och 
beslutsprocessen 
Kommunerna agerar efter sina egna intressen och situationer. Detta inkluderar till viss del en 
uteslutning av vad konstitutionella regler förmedlar och vägledande aktörer rekommenderar. 
Med grund i tidigare forskning är detta dock inte utöver förväntan. Tidigare forskning visar att 
kommuner tenderar att ta sina egna beslut om innehåll i planer (Nilsson, Gerger Swartling & 
Eckerberg 2012:757f). Detta är en konsekvens av det styrsystem för fysisk planering som gäller 
i Sverige med det kommunala planmonopolet, som säkerställer kommuners självstyre när det 
kommer till planering. Kommunerna verkar då inte för ett samstyre i någon governance-form 
och översiktsplanerna utvecklas till stor grad inom government-aspekten av governance. 
Därmed råder inte något mer omfattande governance-samarbete där ett större antal aktörer 
inkluderas, vilket ofta efterfrågas för att lösa mer komplexa problem. 

Vidare finns det begränsningar även i samarbetet mellan offentliga aktörer. Huruvida 
vägledning och rekommendationer från andra offentliga aktörer når de kommunala aktörerna 
eller inte framgår inte av denna studie. Detta gör det omöjligt att svara på om de kontraster som 
visat sig beror på att kommunerna inte tagit del av vägledningen eller ifall de valt att inte följa 
den. Det finns även en viss otydlighet i strukturen av den vägledning som ges och det kan vara 
svårt att i skriftliga källor enkelt hitta vägledning för en specifik aspekt inom ett specifik 
skeende i planeringsprocessen. När det kommer till det planeringsunderlag som kommunerna 
använt sig av angående klimatförändringar så framgår det inte att detta underlag skulle ha 
kommit från Länsstyrelsen eller Boverket. Länsstyrelsen har skyldighet att bistå med underlag 
men studien visar inte på om detta skett eller inte, utan enbart att det inte står uttryckt i 
översiktsplanen att underlaget kommer från länsstyrelsen. Kommunerna har heller ingen 
skyldighet att använda underlag som ges av länsstyrelsen. 

7.3. Hållbar utveckling 
Det finns en insikt om kopplingen mellan hållbar utveckling och klimatanpassning hos 
kommunerna. Dock är denna koppling ej uttalad i innebörd och det går att enkelt utläsa 
begreppen ifrån varandra i översiktsplanerna. Förtätning lyfts som en viktig aspekt av hållbar 
utveckling av olika anledningar, inom båda översiktsplanerna (Helsingborgs kommun 2010:3, 
10-15; Vellinge kommun 2013a:6, 8). I behandlingen av förtätning i översiktsplanerna utesluts 
klimatanpassning, medan begränsning av klimatpåverkan får större utrymme. Därmed utesluts 
till stor del en vägledning för klimatanpassning i de områden där förtätning ska implementeras. 
Förtätning kan leda till ökade risker med klimatförändringar i form av exempelvis svårigheter 
i hantering av dagvatten. Risker med klimatförändringar kan underminera framsteg med att 
främja hållbar utveckling, exempelvis i form av hälsorisker vid höga temperaturer, 
säkerhetsrisker vid översvämning och ekonomiska kostnader till följd av översvämningar och 
ökat behov av avkylning av byggnader (Smit el al. 2001:899). För att initiativ för att främja en 
hållbar utveckling inte ska underminera sig själva inom andra aspekter av begreppet är det 
viktigt att risker med klimatförändringar beaktas. Detta görs inte i sådan utsträckning att det ger 
uttryck för klimatanpassning i översiktsplanerna när det kommer till förtätning. Detta hade 
delvis kunnat hanteras genom tydliga riktlinjer för grön- och blåstruktur i översiktsplanerna 
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(Boverket 2010b:6f, 51f), vilket hade kunnat bidra med synergieffekter i form av 
rekreationsmiljöer och vad som ofta anses vara attraktiva livsmiljöer. Därmed hade en strävan 
efter att öka samhällets anpassningsförmåga kunnat förbättra möjligheten att uppnå andra mål 
med hållbar utveckling som ej relaterar till klimat såväl som att förbättra åtgärder som ämnar 
att begränsa klimatpåverkan. Klimatanpassning behöver anpassas efter sin kontext (Biesbroek, 
Swart & van der Knaap 2009:232), vilket gör det nödvändigt att ofta gå bortom generella 
riktlinjer. De vägledande aktörerna pekar också på vikten att inkludera klimatanpassning som 
en naturlig del i hållbarhetsarbetet i strävan mot en hållbar utveckling och en hållbar byggd 
miljö (Boverket 2009a:7; Länsstyrelserna 2012:10, 90). Att implementera grönstruktur i 
befintliga miljöer kan kräva revideringar av detaljplaner och eventuellt nya detaljplaner. Detta 
görs dock rimligen samtidigt som arbete med förtätning sker då förtätning troligtvis också 
kommer att kräva en del revideringar av planer och upprättande av nya planer. Att revidera och 
upprätta nya planer för förtätning utan att ta hänsyn till grönstruktur, både inom 
detaljplaneområden och i dess helhet i staden kan försätta kommuner i ohållbara stigberoenden 
en tid framöver.  

Översiktsplanerna visar på en insyn i klimatförändringars påverkan på såväl ekologiska som 
sociala och ekonomiska aspekter. Ekologiska och sociala aspekter behandlas dock mer 
sparsamt, medan ekonomiska tar större plats (Helsingborgs kommun 2010a:28; Vellinge 
kommun 2013c:17). Det är översvämningar som behandlas i störst utsträckning i 
översiktsplanerna, för vilket det finns en tydlig koppling till ekonomiska kostnader både i form 
av konsekvenser och åtgärder. Sociala konsekvenser är svårare att mäta och ekologiska 
konsekvenser kan kräva omfattande utredningar för att kunna besvaras. Hanteringen av 
klimatförändringar och klimatanpassning, eller utesluten hantering, tyder inte på att fokus har 
hamnat på någon specifik aspekt av hållbar utveckling utan snarare på brister i behandling och 
redovisning samt interna skillnader mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 
Vellinge kommuns översiktsplan tar upp att även de åtgärder som föreslås i planen måste vägas 
utifrån förhållandet mellan effekter och kostnader (Vellinge kommun 2013c:20). Med koppling 
till tidigare forskning om risken att hänsyn till klimatförändringar kan bidra till ett större fokus 
på ekologiska aspekter av hållbarhet (Davoudi, Crawford & Mehmood 2009:7f, 12-16), tyder 
studien på att kommunerna har bibehållit ett övergripande fokus på hållbar utveckling i deras 
klimatanpassning. Dock är kommunernas redovisning av klimatförändringars och 
planförslagets påverkan på sociala, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling inte 
heltäckande. På samma sätt som att den klimatanpassning som redovisas i översiktsplanerna 
inte är heltäckande i form av behandlade aspekter och omfattning.  

7.4. Tidsperspektiv 
Genom tillämpning av aktuell forskning, scenarier och prognoser har klimatförändringarna fått 
längre tidsperspektiv än de båda översiktsplanerna egentligen avser. Vellinge kommuns 
översiktsplan har en uttryckt anledning till att tillämpa ett längre tidsperspektiv för 
klimatförändringar i att säkra markområden för framtida skyddsåtgärder (Vellinge kommun 
2013c:19), medan Helsingborgs kommuns översiktsplan får det indirekt genom det 
kunskapsunderlag som används. Dock finns det begränsningar i hur hänsyn till 
klimatförändringar behandlas i översiktsplanerna som inte väg upp av ett längre tidsperspektiv 
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på vilka förändringar som är att vänta. Vellinge kommuns översiktsplan utvecklar även sitt 
tidsperspektiv med att lyfta etapper som redovisar vad som behöver ske när för att täcka upp 
den kontinuerliga förändringen och det förväntade tillståndet i kommunen i slutet av 
tidsperspektivet (Vellinge kommun 2013a:14, 23-29, 110f). Vidare tas samtida 
klimatvariationer upp, vilket kopplas till framtida extremnivåer, det största klimathotet för 
kommunen (Vellinge kommun 2013a:13f, 108, 110f). Länsstyrelsen i Skåne lyfter att 
översiktsplanen ska ange förutsättningar för eventuella skydd och andra åtgärder som krävs på 
kort och lång sikt för att hantera klimatförändringar (Länsstyrelsen Skåne 2014:49f). 
Klimatvariationer omnämns ej i Helsingborgs kommuns översiktsplan och inte heller finns det 
ett tidsperspektiv för åtgärder och handling, vilket motiveras med att planen ska vara flexibel, 
möjliggöra variation och ge beredskap för ett samhälle i förändring (Helsingborgs kommun 
2010a:47). Denna koppling är till samhällsutvecklingen på en generell nivå och inte specifikt 
för klimatanpassning. Länsstyrelserna (2012:60, 64, 68, 72) rekommenderar ett 100-
årsperspektiv för alla kategorier av klimatförändringar som behandlats i denna studie. Detta 
sker till stor del enbart genom det kunskapsunderlag som används, medan agerande därefter är 
inte tillämpat till samma grad, med skillnad mellan översiktsplanerna. Vidare utesluts en del av 
kategorierna från översiktsplanerna helt, och ibland sker bara en omnämning om behov av 
hänsynstagande, vilket hänvisas till kommande skeende i planeringen eller utredningar. 
Länsstyrelserna och Boverket rekommenderar att klimatanpassning ska behandlas i 
översiktsplanen, till vilken grad beror på situationen. Det lyfts dock att mycket av arbetet med 
klimatanpassning lämpligen sker utanför översiktsplanen då inte all form av klimatanpassning 
kan styras i översiktsplaner och att översiktsplanen har en begränsning i omfattning som inte 
alltid lämpar sig för den helhetssyn som krävs för vissa klimataspekter. Översiktsplan bör inte 
heller vara alltför omfattande i innehåll (Boverket 2009a:45; Länsstyrelsen Skåne 2014:41, 48; 
Länsstyrelserna 2012:78, 81). Länsstyrelsen i Skåne anser att Helsingborgs översiktsplan inte 
uppfyller sin vägledande funktion då en tidsram för föreslagen utveckling utesluts. Detta anses 
hindra en försäkring om att klimatanpassning sker i tid (Helsingborgs kommun 2018a:35; 
Helsingborgs kommun 2018c:11.5). 

Det finns en större koppling mellan tidshorisonterna för planering och klimatförändringar när 
det kommer till ny bebyggelse. Där lyfts en del generella regler om hur planeringen genom 
lokalisering bör ta hänsyn till klimatförändringar i ett längre perspektiv som närmar sig 
bebyggelses livslängd. Det saknas riktlinjer för utformning av bebyggelse i översiktsplanerna, 
både generella och områdesspecifika riktlinjer. Då den befintliga bebyggelsen inte kan 
omlokaliseras utan vidare, vilket heller ej förespråkas i översiktsplanerna, så finns det lite 
styrning för den befintliga bebyggelsen. Även försök att främja hållbar utveckling genom 
förtätning bidrog inte med en delad tidshorisont med klimatförändringars effekter. Den hållbara 
aspekten hos förtätning inom kommunerna kopplades till begränsning av klimatpåverkan 
snarare än klimatanpassning.  

7.5. Sammanfattning 
Vad analysen landar i är att det finns en stor variation i hanteringen av klimatanpassning mellan 
olika aspekter av klimatförändringar. En variation i behandlingen av de olika kategorierna är 
att vänta och inte nödvändigtvis något negativt. Däremot bör det framgå varför vissa aspekter 
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inte behandlas i större utsträckning och hur de ämnas visas hänsyn, vilket ej görs i större 
utsträckning eller överhuvudtaget i översiktsplanerna. Det finns en klyfta mellan vägledande 
aktörers syn på översiktsplaner och kommuners syn på översiktsplaner i form av dess funktion. 
De vägledande aktörernas rekommendationer har en tydligare koppling till konstitutionella 
regler än kommunernas översiktsplaner, vilket har medfört att den vägledning som efterfrågas 
i dessa regler inte uppnås av kommunerna. I alla fall inte i tillräcklig omfattning när det kommer 
till uttryck för klimatanpassning, även om sådana uttryck inte är icke-existerande. Denna studie 
har identifierat begränsningar hos översiktsplanerna sett till deras roll som vägledning för 
beslut. Översiktsplanerna, och framför allt klimatanpassningsarbetet, relaterar dock till en större 
kontext där frågan behandlas. Hur styrning inom dessa andra dokument och processer relaterar 
till och kompletterar den vägledning som översiktsplanen ger eller inte ger har ej undersökts i 
denna studie. En förändring i policyhanteringen i översiktsplaner kan få en påverkan på hur 
klimatanpassningsarbetet sker inom organisatoriska processer, vilket får en direkt påverkan på 
översiktsplanens roll att bistå med vägledning i koppling till klimatanpassning. Att lämna mer 
utrymme för flexibilitet i översiktsplanen medför både för- och nackdelar. Kopplingar mellan 
hållbar utveckling och klimatanpassning är förekommande men skapandet av denna koppling 
uppfattas som något som försöker eftersträvas snarare än att klimatanpassning skulle vara en 
naturlig del av hållbar utveckling. Denna koppling förloras inom vissa delar av 
översiktsplanerna. Planeringsunderlagen för klimatförändringar bidrar med ett längre 
tidsperspektiv, men detta tidsperspektiv införlivas inte genomgående i översiktsplanens samtida 
ställningstaganden.  
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8. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som dras angående studiens frågeställningar. Dessa slutsatser 
kompletteras av en diskussion och exempel på fortsatt, kompletterande forskning redovisas.   

Trots viss samstämmighet finns det en markant skillnad mellan de uttryck för klimatanpassning 
som finns i översiktsplanerna och vad länsstyrelsen och Boverket rekommenderar när det 
kommer till klimathänsyn i översiktsplaner. Detta får ett tydligt utfall i den vägledning för 
beslut som översiktsplanerna ger när det kommer till klimatanpassning och hänsyn till 
klimatförändringar.  

1. Hur ger hänsynstagande till effekter av klimatförändringar uttryck för 
klimatanpassning i kommunala översiktsplaner? 

Uttryck för klimatanpassning ges genom reservation av mark för skyddsåtgärder samt generella 
skyddsåtgärder, där såväl föreslagna som potentiella lösningar tas upp. Uttrycken för 
klimatanpassning som ges i översiktsplanerna är fokuserade på översvämningar. En av 
kommunerna tar även en generell skyddsåtgärd i form av grönytefaktor, vilket relateras till höga 
temperaturer såväl som översvämningar medan den andra kommunen lyfter generella 
skyddsåtgärder för att motverka stranderosion. För övriga aspekter av klimatförändringar är 
uttrycken för klimatanpassning nästintill obefintliga.  

2. Med utgångspunkt i konstitutionella regler som behandlar hänsynstagande till 
klimatförändringar, ger översiktsplaner vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras? 

Vägledning för kommande skeenden i planeringen och lovgivning ges genom den utpekning av 
mark som ska sparas för skyddsåtgärder. Vidare ger de generella skyddsåtgärderna möjligen 
grund för vad som kan byggas, förutsatt att dessa åtgärder implementeras. Alternativt så ger de 
vägledning om för vilka skyddsåtgärder som ska beaktas vid fortsatt utredning. Slutligen 
identifieras även behov av utredningar i vissa områden och för vissa klimataspekter, där 
kunskapsutveckling är målet. 

Översiktsplanerna behandlar inte den bredd av effekter som kommer till följd av 
klimatförändringar som konstitutionella regler menar ska behandlas. Det sker ett urval av 
effekter som behandlas och det finns ingen redovisning för varför vissa aspekter utesluts eller 
hur de ämnas visas hänsyn. Detta uteslutande av hänsynstagande och redovisning om hur 
kommunerna förhåller sig till vissa aspekter och effekter av klimatförändringar leder till att 
översiktsplanen inte bidrar med vägledning för beslut i ett flertal situationer. Studien visar alltså 
att kommuner generellt sett inte tar tillräcklig hänsyn till klimatanpassning i sina 
översiktsplaner för att bistå med vägledning för beslut. Det finns en variation mellan olika 
aspekter av klimatförändringar där mer vägledning ges för vissa aspekter än andra. Ett 
uteslutande av ställningstaganden är vanligt förekommande. Där ställningstaganden görs är det 
vanligt att det saknas motivering bakom ställningstaganden, resonerande kring alternativa 
lösningar eller en utsatt tidsram som ämnar säkra att implementering sker i tid. 
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3. Vilken syn på översiktsplaners roll som vägledning för beslut förmedlar vägledning och 
rekommendationer från länsstyrelser och myndigheter angående klimatfrågor? 

Boverket och Länsstyrelsen i Skåne förmedlar en syn beträffande översiktsplanens roll som 
lutar sig på konstitutionella regler hittade i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Det anses 
således att översiktsplanen ska ha en tydlig roll i att bistå med vägledning för beslut angående 
klimatanpassning. Dock ges en acceptans till uteslutande av hänsyn för vissa aspekter av 
klimatförändringar i översiktsplanen utifrån relevans för den kommunala situationen, samt 
förskjutning till kommande skeende. I dessa fall ska det dock redovisas hur hänsyn ämnas visas 
även om hänsynstagandet inte görs i översiktsplanen. Det finns således en skillnad mellan 
länsstyrelsers och myndigheters syn på översiktsplanen och kommuners syn på översiktsplanen. 

8.1. Diskussion 
De vägledande aktörerna likställer till stor grad olika effekter av klimatförändringar. Höga 
temperaturer, översvämningar, ras, skred och erosion behandlas alla till stor utsträckning i den 
vägledning som ges via publicerade skriftliga källor. Samtidigt poängteras det att fokus i 
översiktsplanen bör vara på det som anses vara av störst vikt att hantera. Översiktsplanen 
uppfattas inte som ett heltäckande dokument utan ett urval. Specifika kommunala situationer 
kan vara av sådan karaktär att det är av vikt att hantera alla kategorier av klimatförändringar 
som behandlas i denna studie eller enbart några av dem. Hur detta behov av hänsynstagande ser 
ut för de kommuner som undersökts inom ramen för denna studie kan ej besvaras. Det som 
framgått är att det finns en skillnad mellan de olika kategorierna i hur de behandlas i 
översiktsplanen. Där vissa inte behandlas alls, vissa omnämns och ibland lyfts ett behov att ta 
hänsyn till just den kategorin. Slutligen är det vissa kategoriers hantering som faktiskt ger 
uttryck för klimatanpassning. Denna studies omfattning kan inte bidra med att svara på om detta 
är ett resultat av reaktionärt agerande på verkliga klimathändelser, vilket tidigare forskning visat 
varit en tendens hos kommuners agerande för klimatanpassning. Det gemensamma 
prioriteringsfokuset för klimatförändringar i översiktsplanerna är översvämningar. Huruvida 
denna skillnad i fokus beror på situationsanpassad utsatthet för olika effekter av 
klimatförändringar eller brister i information och kunskap om risker och konsekvenser av vissa 
effekter kan ej besvaras inom ramen för denna studie. Osäkerheter i kunskap om 
klimatförändringars omfattning har dock inte hindrat att översvämningar behandlas. Studien 
kan inte utesluta att osäkerheter inte är en faktor som påverkar hur andra effekter av 
klimatförändringar hanteras. Översiktsplanerna ger uttryck för klimatanpassning för vissa 
aspekter av klimatförändringar. Detta tar form i markreservation för åtgärder i den fysiska 
miljön samt generella riktlinjer. Vidare identifieras behov av utredningar, vilket kan hävdas 
vara en form av klimatanpassning. Om denna kunskap sedan kommer att leda till vidare 
klimatanpassning kan denna studie inte svara på. 

Det finns en påtaglig skillnad mellan vad de vägledande aktörerna anser att kommunerna bör 
hantera i sina översiktsplaner och vad kommunerna faktiskt hanterar. Kommunerna har, med 
visst stöd hos de vägledande aktörerna, hanterat mycket av sin hänsyn till klimatförändringar 
och klimatanpassning i andra dokument och processer än översiktsplanen. Uttalanden om 
framtida hantering av vissa frågor tyder på att det potentiellt pågår en förändring där 
klimatanpassning i större utsträckning kommer att hanteras inom översiktsplanerna. Hur olika 
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aspekter i ett sådant fall hanteras inom översiktsplanerna kommer att påverkar resultatet som i 
slutändan blir utfallet av implementering, men även olika former av flexibilitet som 
kommunerna får i sin planering och byggande. En mer omfattande hantering av 
klimatanpassning i översiktsplanerna kan öka spridningen av information angående 
klimatförändringar och därmed öka förståelsen för behov av anpassning, vilket i förlängningen 
kan gynna arbete med att begränsa mänsklig klimatpåverkan. Vidare kan en begränsad 
hantering av klimatanpassning lägga en grund för att frågan beaktas i den dagliga verksamheten 
och på sikt öka chansen att det sker mer omfattande hänsynstaganden och implementeringar. 
Studien tyder på att översiktsplaneringen inte är den process där arbete med klimatanpassning 
äger rum. Översiktsplanerna är begränsade i sin redovisning av ställningstaganden och de ger 
uttryck för klimatanpassning i mindre omfattning. Uttrycken som kan utläsas tar form i breda 
generaliseringar om vad som kan vara möjliga lösningar eller redovisning av tidigare 
ställningstaganden. En ökad hantering av klimatanpassning inom översiktsplaner och 
översiktsplanering skulle kunna bidra med att sätta en mer officiell prägel på 
ställningstaganden, på både gott och ont. Policyhantering kopplat till klimatanpassning och de 
governance-strukturer som policyhanteringen sker inom påverkar och påverkas av varandra. 
Detta får en direkt påverkan på hur klimatanpassning hanteras inom översiktsplaner, vilket 
påverkar vilket uttryck för klimatanpassning som översiktsplanerna ger. Hur detta förhållande 
ter sig för kommunerna i fråga kan ej besvaras utifrån denna studie. Kommunerna kan välja att 
göra medvetna val av förändringar i policyhantering för att förändra deras arbete med 
klimatanpassning på olika sätt. Sådana förändringar kan både gynna och missgynna 
säkerställandet av klimatanpassning i den fysiska miljön, men medvetna val tillåter en högre 
grad av kontroll. Alternativet är att fortsätta att arbete med klimatanpassning inom rådande 
strukturer och policyhantering, inom vilka översiktsplanerna är begränsade i sin roll att vägleda 
kommande planering och lovgivning när det kommer till klimatanpassning. Förändringar i 
policyhantering bör dock vägas mot olika former av legitimitet och flexibilitet för att balansera 
intressen hos aktörer såväl som intressen om vad översiktsplanens funktion ska vara. En 
hantering av klimatanpassning separat från översiktsplanen riskerar att bli mer resultatlös än 
den annars kunde ha varit, då översiktsplanen har en sådan central roll som den har. 

Studien visar även på hur bristen på alternativa lösningar och åtgärder för att uppnå 
klimatanpassning kan påverka planernas uttryck för klimatanpassning. Det tydligaste uttrycket 
för klimatanpassning i översiktsplanerna som studerats är Vellinge kommuns beslut om att 
reservera mark för fysiska skyddsvallar för att hantera översvämningar från havet. Samtidigt 
står denna åtgärd som ensamt skydd för de områden de fysiska skyddsvallarna avser. 
Kommunen har således identifierat ett hot som är av stor vikt att hantera men samtidigt 
begränsat sig till en lösning. Detta har orsakat ett stigberoende i kommunen där resultaten kan 
variera drastiskt. De fysiska skyddsvallarna kan potentiellt fungera utan problem vilket löser 
hotet med översvämningar från havet för en längre tid framöver. Samtidigt kan det bli så att de 
fysiska skyddsvallarna aldrig byggs på grund av att tillstånd inte ges. Eller att det efter att de 
har byggts visar sig att de inte ger det skydd som förväntats eller andra oanade konsekvenser. 
Hur ställningstaganden gjorts i tidigare processer i kommunens klimatanpassningsarbete 
framgår inte av denna studie. Det som framgår är att översiktsplanen ger en tydlig, men 
stigberoende vägledning. Där uttrycket för klimatanpassning är tydligt, men riskerar att 
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försvinna helt. Ifall det fysiska skyddsvallarna inte byggs är det enda uttryck för 
klimatanpassning, när det kommer till översvämningar från havet, en lägsta marknivå för 
etablering. En marknivå som egentligen avser övriga områden som inte skyddas av de fysiska 
skyddsvallarna. Vidare är de alternativ som faktiskt redovisas i översiktsplanerna ofta i form av 
potentiella lösningar där ställningstaganden ej görs eller begränsad redovisning där flera 
handlingsvägar fortfarande är öppna. Att använda alternativ på detta sätt bidrar dock till att 
vägledning till stor del uteblir, vilket kan få konsekvenser på vilka åtgärder som sedan kan 
upprättas, vilket i sin tur påverkar samhällets anpassningsförmåga.  

Studien visar på en skillnad i aktörers syn på vad en översiktsplans roll är. Länsstyrelsen och 
Boverket är mer i linje med Plan- och bygglagen i mening att de förespråkar ett brett 
hänsynstagande där alla klimataspekter inkluderas, samt att de ställningstaganden som görs ska 
vara vägledande för kommande planering och lovgivning. Kommunerna är mer försiktiga i sin 
hantering av klimatanpassning i översiktsplanerna. Anledningarna till detta framgår inte i denna 
studie, men en aspekt som tycks påverka är att kommunerna upplever att de behöver mer 
kunskap innan de är beredda att ta beslut. De institutionella strukturerna är ordnade så att 
kommunerna driver översiktsplaneringen som de anser är bäst där de kan förvänta sig stöd från 
vägledande aktörer. Det stöd och den kunskapsspridning som kommer från länsstyrelsen och 
Boverket kan dock inte förväntas inkorporeras i översiktsplanerna. En skillnad i uppfattningen 
av översiktsplanens roll blir en del av det institutionella ramverket, vilket bidrar till att 
aktörernas agerande blir lättare att förutse, men att deras agerande angående klimatanpassning 
i översiktsplaner drar åt olika håll. Varken Boverket eller länsstyrelsens råd och tillsyn tvingar 
kommunalt hänsynstagande och agerande och det finns en påtaglig skillnad mellan de olika 
aktörernas syn på översiktsplanens funktion.  

En insikt om kopplingen mellan hållbar utveckling och klimatanpassning delas av de offentliga 
aktörerna. Denna insikt får dock inte genomslag i de ställningstaganden som görs och den 
utveckling som föreslås i översiktsplanerna. Hållbar utveckling handlar om att samspela 
sociala, ekologiska och ekonomiska intressen, där klimatanpassning är en central aspekt för att 
uppnå detta. Den klimatanpassning som föreslås i översiktsplanerna relateras till viss del till 
hållbar utveckling, men arbete med att främja hållbar utveckling kopplas inte alltid till 
klimatanpassning, vilket försvårar samspelet mellan sociala, ekologiska och ekonomiska 
intressen i dessa fall. Ett arbete med att främja hållbar utveckling riskerar att motverka sig själv 
ifall klimataspekter inte beaktas och säkras genom klimatanpassning.  

Ett beaktande av klimatförändringar har bidragit med ett hänsynstaganden till längre 
tidsperspektiv i översiktsplanerna, oavsett om detta tidsperspektiv uttalat beaktats eller inte. 
Brister i ställningstaganden gör dock att hänsynstagandet till längre tidsperspektiv blir mer vagt. 
En brist på ställningstaganden kan resultera i att hänsynstagande till ett längre tidsperspektiv 
försvinner då ställningstaganden istället görs i senare skeende när det inte längre är fråga om 
ett längre tidsperspektiv. Att göra ställningstaganden utifrån planeringsförutsättningar som 
förväntas råda om hundra år tar med stor sannolikhet olika form beroende på om de tas i nutid 
eller om femtio år. Tidigare ställningstaganden har möjligheten att säkra mer optimala lösningar 
utifrån resultat och resurser, men det finns en större osäkerhet om vilka 
planeringsförutsättningar som kommer att råda. Vidare behöver en tidsram etableras för 
åtgärder för att säkra att de implementeras i tid, vilket saknas för Helsingborgs översiktsplan. 
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Vellinges översiktsplan sätter till viss del upp en tidsram för sina fysiska skyddsvallar och vissa 
aspekter av en förbättrad dagvattenhantering. Tidsramen presenteras i få detaljer och breda drag 
om när åtgärder ska vara på plats.  

8.1. Fortsatt forskning 
En central aspekt i studier om översiktsplaners vägledande funktion för kommande planering 
och lovgivning är vilken roll och funktion som översiktsplaner upplevs inneha. Här finns det 
en skillnad i olika aktörers uppfattning, vilket direkt påverkar vilken vägledning som 
överhuvudtaget eftersträvas i översiktsplanering. Vilken funktion översiktsplaner bör ha i 
koppling till vägledning för beslut samt hur olika aktörer ser på denna fråga är grund för vidare 
forskning. Detta inkluderar hur översiktsplaneringen förhåller sig till mer inofficiella initiativ 
från kommuners håll. Även hur vägledning för olika aspekter av samhällsutveckling sker i 
översiktsplaner bör fortsätta att studeras. I denna studie undersöktes vägledning för 
klimatanpassning. Vidare studier bör se till andra aspekter samt hur olika aspekter samspelar 
med varandra; huruvida fokus på vägledning av en aspekt påverkar hur vägledning av andra 
aspekter behandlas. Slutligen bör även vägledning för klimatanpassning i översiktsplaner 
fortsättas studeras. Här kan olika teorier bidra med olika perspektiv och möjlighet att dra 
generella slutsatser, annorlunda avgränsningar kan inkludera andra aktörer, processer med 
mera. Likaså kan andra fall av olika karaktärer bidra med andra och mer nyanserade slutsatser. 
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