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SAMMANFATTNING
Jordens klimat har kontinuerligt förändrats under lång tid, vilket inneburit
variation mellan kalla och varma perioder. Från industrialismens framväxt har
dock klimatet snabbt blivit varmare på grund av den globala uppvärmningen,
vilket föranlett till en rad effekter som ökad nederbörd och stigande havsnivåer.
Översvämningar inträffar idag allt oftare och blir mer omfattande som följd av
klimatförändringarna (SMHI 2015; IPCC WG1 2013: 28-29, 72).
En problematik som finns idag är att flera kommuner ej upplever
översvämningsriskerna som allvarligare hot, vilket leder till att
översvämningsfrågan inte beaktas i den mån den borde. IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) fastställer i sin femte rapport
sannolikheten i klimatförändringarnas fortsatta förändring. Det finns dock
svårigheter att förutspå hur haven kommer stiga eller hur nederbörden
kommer att förändras i framtiden. Anledningen är att det ej går med säkerhet
säga hur klimatet kommer påverkas om jordens medeltemperatur fortsätter
stiga. I framtiden kan isarna på Antarktis och Grönland smälta fortare än
beräknat, vilket innebär att vattennivån stiger snabbare (IPCC WG1 2013:
8-20, 290).

Fortsätter den globala uppvärmningen öka kommer fler områden drabbas
av översvämningsrisker, vilket ställer högre krav på kommunerna att
uppmärksamma översvämningsfrågan mer i planeringsarbetet. För att
reducera städernas uttsatthet gentemot framtida översvämningsrisker behöver
kommunerna även börja klimatanpassa sina städer i större omfattning.
Uppsatsen innefattar en undersökning av Blekinge läns fyra kustkommuners
senaste antagna översiktsplaner, som påvisar hur kommunerna i olika grad
har beaktat översvämningsproblematiken. Länsstyrelsen har en ledande roll
att tillhandahålla kommuner med underlagsmaterial. Underlagsmaterialet
ökar möjligheterna för kommunerna att kartlägga områden som utgör risk för
översvämningar. Att beskriva översvämningsrisker och klimatförändringar
i översiktsplanen kan ge ökad kontroll vid nybyggnation (Länsstyrelsen
Skåne & Blekinge län 2008: 6-10). För att minska städernas utsatthet mot
översvämningar kan fysisk planering som verktyg användas. Till följd av det
förändrade klimatet kan översvämningsriskerna öka och av den anledningen
kan komplement i form av olika strategier behövas för att reducera städernas
sårbarhet gentemot framtida översvämningsrisker (Länsstyrelsen Skåne &
Blekinge län 2008: 10-14).
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FÖRORD
I mer än 12 års tid har klimatförändringar och risken för översvämningar
varit en passion för mig, vilket gjorde valet att bestämma ämne till
kandidatuppsatsen enkelt. Då översvämningsriskerna idag utgör en
problematik och påverkas av klimatförändringarnas effekter ville jag diskutera
översvämningsriskernas inverkan på kustnära städer för att få en ökad kunskap
i ämnet. Översvämningsriskerna ökar till följd av att klimatet blir varmare. Av
denna anledning är det väsentligt att belysa problematiken och finna åtgärder
som kan reducera städernas sårbarhet.
Jag vill tacka min handledare Lena Petersson Forsberg som kommit med flera
råd och tips under arbetets gång.
Jag vill även tacka min familj som varit ett stöd under hela arbetets process.
Avslutningsvis vill jag rikta ett speciellt tack till Länsstyrelsen Blekinge län,
SMHI, Lantmäteriet samt Naturvårdsverket som gav mig tillstånd att använda
samtliga bilder och kartor som finns med i min kandidatuppsats.
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1. INLEDNING

Klimatet har ständigt varit i förändring, men IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) har identifierat att snabba förändringar i klimatet har
inträffat sedan industrialismens framväxt. Förändringarna är ett resultat av de
ökade växthusgaserna som inneburit att jordens medeltemperatur stigit. Ett
varmare klimat innebär både en stigning av havsnivån och ökad nederbörd,
vilka är faktorer som medför att översvämningsriskerna ökar i utsatta
områden. Översvämningar ger upphov till skador på bebyggelse, infrastruktur
och natur, vilket både är kostsamt och tidskrävande att återställa (IPCC WG1
2013: 4-11, 24-28; SMHI 2015).

I takt med klimatförändringarna ställs det högre krav på kommunerna
att anpassa ny bebyggelse och skapa mer klimatanpassade städer för
att bemöta förändringarna. Av den anledningen bör kommunerna
uppmärksamma klimatfrågorna och översvämningsriskerna mer i
stadsplaneringen. Översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt hjälpmedel
gällande olika planeringsfrågor. Att behandla översvämningsriskerna och
klimatförändringarna i ett tidigt skede kan öka möjligheten att kommunerna
kan beakta dessa vid senare planeringsskede (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge
län 2008: 4-9, 28).

Den problematik som råder idag är att det kan förekomma flera kommuner
som inte anser att översvämningsriskerna utgör hot och väljer följaktligen inte
att prioritera dessa frågor i planeringsarbetet. Det finns idag flera områden
som är översvämningshotade medan vissa områden inte har problem med
översvämningar, vilket dock ej innebär att samma förhållanden kommer
kvarstå i framtiden. IPCC framhäver att klimatförändringarna väntas förvärras
inom en 100 års period, vilket medför att områden som idag inte är under
översvämningsrisk kan bli drabbade i framtiden (IPCC WG1 2013: 4-11, 2428).

I Sverige finns flera utsatta områden, varav Skåne län är ett av dessa som
har tillämpat olika tillvägagångssätt för att reducera översvämningsriskerna.
Längsmed Blekinge läns kust finns fyra kommuner som ligger i riskzonen
för framtida översvämningar och förhöjda havsnivåer (Länsstyrelsen Skåne
& Blekinge län 2008: 4-8). Om inte större beredskap kommer tillämpas står
kommunerna inför flera problem som kommer behöva hanteras.
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1. INLEDNING
1.1 Problemformulering

1.3 Frågeställningar

Det är ett faktum att översvämningsrisker utgör ett hot gentemot utsatta städer.
Flera områden ligger idag i farozonen inför risken att bli översvämmade, vilket
inkluderar Blekinge läns kust. Fortsätter klimatet förändras är det sannolikt att
översvämningsriskerna ökar och fler områden kommer att drabbas. Därav bör
ämnet uppmärksammas mer och belysas i tidigt stadium i stadsplaneringen
för att bygga upp ett större kunskapsunderlag för hur översvämningsriskerna
bör hanteras. Hur kan fysisk planering som verktyg tillämpas för att reducera
städernas sårbarhet gentemot framtida översvämningsrisker?

Utifrån uppsatsens syfte har ett antal frågeställningar formulerats. För att ge
läsaren en inblick i hur klimatet har förändrats över tid presenteras en första
frågeställning som ska fungera som en inledande fråga i arbetet.

1.2 Syfte
Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa hur Blekinge läns
kustkommuner har beskrivit översvämningsproblematiken i sina respektive
översiktsplaner. Vidare kommer det utredas om Länsstyrelsen Blekinge
län har tagit fram riktlinjer över hur översvämningsriskerna bör hanteras.
Uppsatsen syftar till att ge en fördjupad kunskap i anknytning till riskerna
med översvämningar och visa vikten av att i tidigt skede beakta dessa. Av den
anledningen bör större hänsyn tas vid nybyggnation i områden som kan utgöra
risk för översvämningar.

1. Vad innebär klimatförändringarna och hur påverkar de
översvämningsriskerna?
Vidare följer tre frågor som kommer att ligga till grund för uppsatsens ena
metod som är en kvalitativ innehållsanalys och kommer att behandlas i
arbetets diskussionsdel.

2. Hur har Blekinge läns kustkommuner beskrivit översvämningsriskerna i sina
översiktsplaner? Har Länsstyrelsen Blekinge län tagit fram riktlinjer för hur
översvämningsriskerna kan hanteras?
3. Hur kan fysisk planering som verktyg tillämpas för att minska
översvämningsriskerna för kustnära städer?
4. Vilka strategier skulle kunna tillämpas i Blekinge läns fyra kustkommuner
för att minska framtida översvämningsrisker?
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1. INLEDNING
1.4 Avgränsning
Blekinge läns kust är idag utsatt för översvämningsrisker och står inför flera
kommande problem. Av denna anledning har de fyra kommunerna Sölvesborg,
Karlshamn, Ronneby samt Karlskrona valts att undersökas i uppsatsen. Enligt
IPCC kommer haven fortsätta stiga, vilket innebär att översvämningsriskerna
kommer att öka (IPCC WG1 2013: 50, 72, 105). Av den anledningen ställer
det högre krav på kommunerna att beakta översvämningsfrågan mer i
sitt planeringsarbete och klimatanpassa sina städer för att bemöta dessa
förändringar. Av denna anledning är det väsentligt att undersöka om Blekinge
läns kustkommuner har hanterat översvämningsriskerna i sina översiktsplaner.
Arbetet undersöker även om Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram
riktlinjer gällande hur översvämningsriskerna bör hanteras. Uppsatsen
kommer ge en översiktlig bild av klimatförändringarnas effekter, men i första
hand är fokus att diskutera översvämningsriskerna och deras inverkan på
kuststäder. Stigande medeltemperatur och höjda havsnivåer kommer även
diskuteras i uppsatsen då dessa ökar risken för att översvämningar ska inträffa
(IPCC WG1 2013: 11-25).
Uppsatsen kommer avslutningsvis ta fram olika strategier som kan tillämpas
för de fyra kustkommunerna i Blekinge län. Det kommer dock inte föreslås
nya strategier, utan arbetet kommer undersöka hur andra städer har hanterat
översvämningsrisker. Nederländerna är ett land som är utsatt för g
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översvämningsrisker och stigande havsnivåer. Nederländerna har under
flera år hanterat problematiken med översvämningsrisker på olika sätt,
vilket gör dem till ett intressant exempel att diskutera i arbetet (Holland).
Kristianstad kommun arbetar med olika former av översvämningsskydd för
att säkra stadens utsatthet gentemot översvämningsriskerna. Därav utgör
även Kristianstad kommun ett intressant exempel att belysa i uppsatsen
(Kristianstad kommun 2015).
Det finns flera sätt att se på klimatförändringarna och dess effekter. Det
förekommer varierande åsikter om vad som orsakar klimatförändringarna och
vissa menar att media och tv ger en förvrängd bild av dessa. Det finns även
flera som förespråkar att människor ska minska klimatförändringarnas effekter
och värna klimatet genom att ändra sina levnadsvanor (IPCC WG1 2013: 1520). Dessa aspekter kommer inte djupgående beskrivas utan enbart kortfattat
beröras i uppsatsen. Det kommer även diskuteras med avseende på hur den
fysiska planeringen kan användas som verktyg samt vilka olika strategier som
skulle kunna kompletteras för att minska framtida översvämningsrisker.

1. INLEDNING
gg

1.5 Disposition

Till följd av den tidsram som varit utsatt för uppsatsen har intervjuer som
metod uteslutits. Förarbete, formulering av frågor, finna möjliga personer som
vill och har tiden att bli intervjuade samt att transkribera materialet efteråt är
ett tidskrävande arbete. Till arbetet har tillräckligt med material funnits från
början för att ha möjligheten att fullfölja arbetet utan användande av intervjuer
som metod.

Arbetet är uppdelat i tio kapitel, där första kapitlet presenterar syfte,
problemformulering, frågeställningar samt avgränsning. I uppsatsens andra
kapitel kommer forskningsdesign, de valda metoderna samt det empiriska
materialvalet att behandlas, medan de teoretiska utgångspunkterna
presenteras i arbetets tredje kapitel. I uppsatsens fjärde kapitel kommer
forskningsöversikten för det valda ämnet beskrivas. Här kommer IPCC:s
arbete med klimatförändringarna och organisationens fokusområde
att beskrivas. I forskningsöversikten kommer även innebörden av vad
översvämningar är och vilken inverkan de kan ha mer djupgående förklaras. I
uppsatsens femte kapitel behandlas två referensexempel, vilka är Kristianstad
och Nederländerna.
Den kvalitativa innehållsanalysen kommer att genomföras i uppsatsens
sjätte kapitel som innefattar arbetets resultat- och analysdel. I sjunde kapitlet
följer en diskussion angående resultatet samt en djupare återkoppling till
frågeställningarna. De teoretiska utgångspunkterna och forskningsöversikten
kommer även tillsammans med diskussionen att beskrivas. I uppsatsens
åttonde kapitel kommer avslutningsvis slutsatserna för hela arbetet att
framföras. Källförteckningen finns i uppsatsens nionde kapitel medan en bilaga
finns presenterad i arbetets sista kapitel.
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2. FORSKNINGSDESIGN OCH METOD
2.1 Forskningsdesign

2.2 Metod

Till uppsatsen har en fallstudie valts som forskningsdesign, vilket innebär
att en eller ett antal få undersökningsenheter efterforskas och analyseras. I
arbetet kommer fyra kustkommuner inom Blekinge län att undersökas och
då är valet av fallstudie lämpligt eftersom fokus ligger på ett antal få utvalda
undersökningsenheter. Denscombe framhäver att fallstudier kan i detalj
beskriva vissa förhållanden, händelser eller processer (Denscombe 2009: 5972).

Till uppsatsen har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats som metod, vilket
innebär en analys och tolkning av texters innebörd. Att undersöka hur olika
begrepp används av författarna i texten är ett sätt att lyfta fram texternas
budskap. Att i användande av kvalitativ innehållsanalys undersöks även vilka
värderingar författarna själva lägger i de olika begreppen. En av uppsatsens
frågeställningar innebär att undersöka hur de kustnära kommunerna i
Blekinge län i sina respektive översiktsplaner har beskrivit problematiken med
översvämningsriskerna. Därav utgör en kvalitativ innehållsanalys ett lämpligt
tillvägagångssätt att applicera för analysdelen. De kategorier som metoden har
utgått från är följande: klimatförändringar, havsnivå, scenario, strategier och
översvämningar (Grønmo 2006: 188-193).

Att välja fallstudie som forskningsdesign innebär att flera metoder och källor
kan användas till arbetet. Fallstudiens svårigheter är avgränsningen av vilka
dokument som ska inkluderas i arbetet. Det kan finnas en problematik
angående valet av antalet källor eller vilka olika texter som uppsatsen
tänker inrymma, vilket kan resultera i att väsentliga källor omedvetet
utesluts ur arbetet. Att använda fallstudie som strategi baserar resultatet på
generaliseringar och kan av den anledningen skapa en problematik i dess
trovärdighet menar Denscombe (Denscombe 2009: 61-72).
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Den kvalitativa innehållsanalysen har tillämpats genom att texter och
dokument har valts ut för att finna relevant information till ämnet och
frågeställningarna. Texterna har sedan lästs igenom och granskats, för att
därefter kontrollerats om det har funnits begrepp som kan kopplas till de
olika kategorierna. Om klimatförändringar är en kategori kan klimat och
väderförhållanden vara begrepp som författarna använder. Begreppen förklaras
mer djupgående i uppsatsen genom att undersöka hur dessa har använts
av de olika författarna. Analysen har även inneburit en granskning av vilka
värderingar författarna lagt i begreppen (Grønmo 2006: 188-193).

2. FORSKNINGSDESIGN OCH METOD
d

d

Då uppsatsen bygger på en fallstudie, nämndes det tidigare att vissa källor kan
omedvetet uteslutas. Samma förhållande gäller när kvalitativ innehållsanalys
används som metod. Olika texter granskas för att finna relevant information
som kan användas för tillämpning av metoden, vilket innebär att vissa
dokument inte inkluderas. Uppsatsen behöver dock begränsas för att inte bli
för omfattande. Att använda kvalitativ innehållsanalys som metod innebär
att forskaren har en inverkan på tolkningen av texternas innehåll, vilket kan
medföra att ett ensidigt perspektiv framhävs i arbetet. Grønmo framhåller att
det finns en problematik att se hela författarnas perspektiv av vad de egentligen
vill förmedla med sina texter när forskaren väljer att tyda ett antal utvalda ord.
När ord tas ut ur texten för att analyseras kan tolkningen av dess innebörd bli
felaktig, vilket är en ytterligare svaghet med metoden (Grønmo 2006: 188-193;
Denscombe 2009: 308).

att inte analysen och tolkningen av orden ska bli för omfattande. Källorna kan
vara hämtade från webbsidor eller olika litteraturer (Bryman 2011: 507-511).
Till arbetet har vetenskapliga texter, dokument från offentliga myndigheter,
kommuner, organisationer samt olika litteraturer i form av böcker använts.
Denscombe menar att det är väsentligt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det
material som används till arbeten. Grønmo poängterar även han att källkritik
är grundläggande vid användning av en kvalitativ innehållsanalys. Båda
författarna framhåller att källor inte ska accepteras som de är, utan ett kritiskt
förhållningssätt krävs gentemot dessa. Denscombe och Grønmo lägger även
tonvikt vid att kontrollera texters autenticitet och trovärdighet. Dessa aspekter
bör beaktas när dokument, litteraturer och material hämtas från webbsidor
(Grønmo 2006: 191; Denscombe 2009: 299-304).

Till uppsatsen har även en dokument- och litteraturstudie använts. Den har
främst tillämpats för att beskriva fakta i exempelvis forskningsöversikten,
metodavsnittet och teoretiska utgångspunkter. Enligt Bryman innebär en
dokument- och litteraturstudie att samla in olika texter eller dokument som
därefter tolkas. Metoden liknar en kvalitativ innehållsanalys, men skillnaden är
att inga kategorier används. Antalet källor får vara obegränsat i jämförelse med
en kvalitativ innehållsanalys där det behöver vara ett antal utvalda källor för
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2. FORSKNINGSDESIGN OCH METOD
2.3 Empiriskt materialval
Till uppsatsens undersökning har ett antal dokument använts som underlag
för möjligheten att genomföra den kvalitativa innehållsanalysen. Det empiriska
materialet innefattar kommunerna Sölvesborg, Ronneby, Karlshamn samt
Karlskronas senaste antagna översiktsplaner. Ronneby kommuns översiktsplan
är den äldsta av de fyra kommunerna. Denna togs fram år 2006 medan
Karlshamns översiktsplan framställdes år 2007 (Ronneby kommun 2006a;
Karlshamn kommun 2007). Både Sölvesborg och Karlskrona kommuns
översiktsplaner framställdes år 2010, vilket innebär att deras översiktsplaner
är mer aktuella (Sölvesborg kommun 2010; Karlskrona kommun 2010).
Då uppsatsens ämne handlar om klimatförändringarnas effekter som
stigande havsnivåer och översvämningsrisker har fokus varit att utreda om
kommunerna redogör för dessa faktorer.
Analysen undersöker även om Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram
riktlinjer gällande hur översvämningsriskerna bör beaktas. Av denna
anledning har fyra dokument inkluderats i analysdelen. Dokumentet
”Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering” har Länsstyrelsen
Blekinge län tillsammans med Skåne län framställt. Här redogörs för hur
de olika förutsättningarna och topografiska förhållandena är i respektive
län. Dokumentet ger en djupgående beskrivning av vilka konsekvenser
översvämningsrisker och stigande havsnivåer kan medföra i utsatta områden g
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och behöver av den anledningen hanteras (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge
län 2008: 5-15). Det andra dokumentet ”Anpassning till ett förändrat
klimat - Blekinges regionala handlingsplan” togs fram år 2014, vilket är ett
handlingsprogram för hur framtida klimatförändringar kan hanteras på
lokal samt regional nivå (Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 3-7). De sista
dokumenten som har analyserats är ”Framtida högvatten scenarier för
havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100” samt ”Ett hållbart
Blekinge som är ett regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 20132016”, som är framtagna år 2012 respektive år 2013 (Länsstyrelsen Blekinge län
2012; Länsstyrelsen Blekinge län 2013). För att ge en överskådlig bild över det
empiriska materialvalet finns samtliga dokument presenterade i ett schema på
kommande sida.

2. FORSKNINGSDESIGN OCH METOD
Författare

Dokument

År

Ronneby kommun
Karlshamn kommun
Sölvesborg kommun
Karlskrona kommun

Översiktsplan
Översiktsplan
Översiktsplan
Översiktsplan

2006
2007
2010
2010

Länsstyrelsen Skåne &
Blekinge län

Stigande havsnivå konsekvenser för
fysisk planering

2008

Länsstyrelsen Blekinge län

Framtida högvatten scenarier
för havsnivå och
översvämningsområden i
Blekinge år 2100

2012

Länsstyrelsen Blekinge län

Ett hållbart Blekinge som är
ett regionalt åtgärdsprogram
för miljökvalitetsmålen
2013-2016

2013

Länsstyrelsen Blekinge län

Anpassning till
ett förändrat klimat - Blekinges
regionala handlingsplan

2014
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

3.1 Rationell planering
Allmendinger och Strömgren redogör för olika planeringsdiskurser och
beskriver innebörden av rationell planering. De framhåller ett liknande
synsätt rörande hur rationell planering fungerar och klargör för hur den kan
användas i sina texter (Allmendinger 2009: 63; Strömgren 2007: 29). Strömgren
framhäver att Sverige präglas av ett rationellt planeringstänk, han uttrycker
dock att andra planeringsdiskurser har influerat den svenska planeringen
under olika tidpunkter. Strömgren skriver vidare att planeringen har influerats
av både kommunikativ och liberal planering, men framhåller att den rationella
planeringen är den planeringsdiskurs som dominerat mest inom Sverige
(Strömgren 2007: 19, 29, 193, 238).
Strömgren beskriver att planeraren intar en expertroll där han eller hon har
den kunskap som krävs för att förstå vilka beslut som behöver fattas. Inom
det rationella synsättet behövs ett analytiskt och reflekterande tankesätt för att
avgöra vilka beslut eller medel som kan vara i behov av att tillämpas för att få
fram ett resultat. Strömgren menar även att fokus ska vara på att planeraren ska
argumentera för besluten som tas (Strömgren 2007: 29, 238).
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Allmendinger framhäver liknande perspektiv som Strömgren att det är upp
till planeraren att överväga vilka val han eller hon anser är rätt för att få ett
resultat som den tycker främjar planeringen. Inom den rationella planeringen
kan planeraren använda sin egen kunskap och rationellt tänkande för att uppnå
olika resultat, men det är politikerna som har det sista ordet (Allmendinger
2009: 63-72).

3.2 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som oftast används inom
stadsplaneringen och i samband med klimatförändringarna. För att minska
klimatförändringarnas effekter eftersträvas ofta en hållbar utveckling. Hållbar
utveckling är dock ett otydligt begrepp att definiera. Författarna De Roo &
Porter menar att hållbar utveckling innebär olika beroende på hur situationen
ser ut och kan bli tydligare alltmer det används (De Roo & Porter 2007:
1-9). Hållbar utveckling kommer inte ha ett centralt fokus i arbetet på grund
av begreppets omfattning, utan det kommer enbart beröras i uppsatsens
diskussionsdel.

4. FORSKNINGSÖVERSIKT
För att skapa en ökad förståelse gällande översvämningsrisker, förhöjda
havsnivåer och stigande medeltemperatur ges en bakgrundsbeskrivning till
begreppen. Forskningsöversikten ska ge en djupgående beskrivning av vad
som menas med klimatförändringarna och växthuseffekten. Därefter övergår
en redogörelse av jordens medeltemperatur, havsnivåernas stigning samt
översvämningsriskernas inverkan och hur de förväntas öka i framtiden. I
forskningsöversikten behandlas uppsatsens första frågeställning, som ska ge
läsaren ökad kunskap angående klimatsystemets funktion och vilka faktorer
som har inverkan på översvämningsriskerna.

4.1 IPCC
IPCC är en så kallad mellanstatlig organisation vilket innebär att olika stater är
medlemmar. Begreppet står för Intergovernmental Panel on Climate Change
och är FN:s klimatpanel. Organisationen bildades år 1988 av FN:s miljöorgan
samt Världsmeteorologiska organisationen. IPCC ansvarar för framtagande
av aktuell information och data beträffande jordens klimat. Informationen
utvärderas och analyseras för att senare identifiera om eventuella förändringar
har förekommit, avslutningsvis sammanställs resultatet i rapporter (IPCC a;
IPCC b).
IPCC har sedan 1990-talet sammanlagt framställt fem rapporter i anknytning
till klimatförändringarna och dess inverkan världen över. Den senaste

rapporten framställdes under åren 2013 och 2014, vilket innebär att den
nyligen är lanserad. IPCC:s arbete har resulterat i flera utmärkelser, som
inkluderat ett nobelpris vilket togs emot år 2007 (IPCC a; IPCC b).

4.2 SMHI
Är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institution och ansvarar för
upprättande av kontakten med IPCC. SMHI förmedlar kunskap om Sveriges
väderförhållanden och klimat (SMHI).

1. Vad innebär klimatförändringarna och hur påverkar de
översvämningsriskerna?

4.3 Klimatförändringar
IPCC har som uppgift att analysera och rapportera klimatets förändringar över
tid. Det är angeläget att information utgives gällande förändringar som sker
i klimatet för att reducera klimatförändringarnas effekter (IPCC WG1 2013:
5-8). Klimatförändringarna har satts i ett allt större perspektiv sedan IPCC
påbörjade sitt arbete under 1980-talet. I samband med att miljön skulle få ett
större fokus etablerades Kyotoprotokollet under 1990-talet. Kyotoprotokollets
främsta syfte är att fungera som ett bindande avtal för länder att reducera sina
utsläpp av växthusgaser. Klimatförändringarna fick även en allt större innebörd
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när Al Gore lanserade sin dokumentär ”En obekväm sanning” år 2006. I denna
förklarar han vikten av vad människors livsstilar har inneburit för jordens
klimat. Han poängterar att klimatet har förändrats radikalt under en kort
period samt att det nu finns behov av att göra förändringar för att reducera
effekterna (IPCC WG1 2013: 161; Bio 2015).
Klimatförändringarna är idag ett globalt problem och har som begrepp
fått en allt mer betydande roll de senaste 20 åren. Klimatförändringarna
diskuterades redan under 1800-talet av en svensk forskare som hette Svante
Arrhenius. Arrhenius teorier och forskning om klimatförändringarna finns
dokumenterade i vetenskapliga skrifter från denna tid (Arrhenius 1896: 237245). Arrhenius såg att förändringar hade skett i klimatet och noterade även
att koldioxidhalten ökade i luften.Vidare publicerade Joseph Fourier år 1824
sina tankar och idéer om hur atmosfären värmer upp jorden, vilket han kom
att kalla för växthuseffekten. Arrhenius diskuterar i sin rapport från år 1896
om klimatförändringarnas betydelse och utvecklade vidare Fouriers ideér.
Arrhenius beräknade hur människans utsläpp av koldioxidhalter skulle ha
för inverkan på jordens temperatur och skriver i sin rapport hur han kommer
fram till att växthusgaser orsakar stigande medeltemperatur. Han tog hjälp av
en astronom vid namn Langley som beräknade månens värmestrålning och
använde sig av denna information till sin forskning. Arrhenius utvecklade idén
ytterligare genom att beräkna om koldioxidhalten exempelvis fördubblas kan
jordens medeltemperatur öka med upp till 5-6 grader. Dessa uträkningar blev
grunden för hans teorier om global uppvärmning och kommer att diskuteras
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mer under rubriken Växthuseffekten, vilket kommer senare i uppsatsen
(Arrhenius 1896: 237-255, 276).
Väder och klimat är två begrepp som bör skiljas på. Vädret är något som
kan förändras snabbt och plötsligt. En plats kan ha hög temperatur med
ihållande regn, medan ett annat område kan skifta mellan solsken och hagel.
Klimatet har en annan precisering och kan definieras som ett genomsnittligt
värde för hur väderförhållandena har ändrats över tid. Värdena som mäts är
faktorer som jordens atmosfär, lufttryck, temperatur, luftfuktighet, nederbörd
samt vindförhållanden med flera. I Sverige finns så kallade väderdata som
har samlats in över flera hundra år. Dessa har senare analyserats och ett
medelvärde har kunnat beräknats. När klimatet förändras påverkas vädret olika
beroende på plats (SMHI).
Jordens klimat har kontinuerligt förändrats och påverkats av faktorer som
avstånd till solen, den kemiska processen i atmosfären, samt av kontinenternas
rörelsemönster. Dessa faktorer har inneburit en variation mellan kalla och
varma perioder för jordens klimat. En ytterligare faktor som har inverkan
på klimatets förändringar är områdens topografiska förhållanden. När solen
värmer upp jordytan fördelas solenergin olika beroende på hur de topografiska
förhållandena ser ut, vilket kan kopplas till de inlandsisar som har förekommit
under jordens levnadstid (IPCC WG1 2013: 5-7, 15-17, 121). De topografiska
förhållandena kan ha påverkats av hur inlandsisarna formade jordytan när
de bildades samt retirerade. Jorden har påverkats av flera istider, vilket kan
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urskiljas ur mätningar och insamlade data. Mätningarna är baserade på
inhämtade data och prover tagna från isarna på Antarktis och Grönland (IPCC
WG1 2013: 5, 50-51, 121).

klimatförändringarnas inverkan och hur dessa bör hanteras. I samband med
klimatförändringar används ofta begreppet antropogena krafter eller effekter.
Dessa processer står enligt IPCC människan för och innefattar exempelvis
utsläppet av koldioxid (IPCC WG1 2013: 661-665).

Klimatsystemet innefattar atmosfären, kryosfären, hydrosfären samt landyta
och mark. För att få en djupare förståelse angående klimatsystemets funktion,
används klimatmodeller, satelliter och olika plattformar. Den data som samlas
in observeras och analyseras där de avslutningsvis utvärderas. Resultaten visar
om förändringar skett (IPCC WG1 2013: 4-5, 14-18). Olika modeller kan
användas för att ta fram hur atmosfärens rörelsemönster samt förändringar i
luft och hav ändras över tid. En av modellerna är en så kallad global modell
som undersöker förändringsmönster, medan energibalansmodeller och
regionala cirkulationsmodeller kan tillämpas i ett annat syfte (IPCC WG1
2013: 20-26).

Genom inhämtning av data och olika mätningar går det med säkerhet fastställa
att det är på grund av de ökade växthusgaserna som klimatet har förändrats
menar IPCC. I den femte rapporten framhäver IPCC att växthusgaserna
har ökat med cirka 40 % och framhäver att koldioxidhalten är högre idag än
någonsin tidigare, och att denna snabba förändring tog fart vid cirka mitten av
1800-talet. Industrialismens framväxt kopplas oftast till de ökade koldioxidoch kolutsläppen. IPCC:s femte rapport är en påbyggnad av deras fjärde
upplaga som framtogs år 2007. I den femte rapporten menar IPCC att de nu
kan med 95 % säkerhet istället för 90 % fastställa att de ökade växthusgaserna
är av människans verk. IPCC betonar vikten av att det finns behov av att
Med hjälp av de olika modellerna kan antaganden om hur klimatet kan komma genomföra fler åtgärder för att klimatet inte ska förvärras. De förespråkar en
så kallad mitigration, vilket innebär att människorna behöver förändra sina
att förändras över tid beräknas. När mätningar genomförs på klimatsystemet
livsstilar för att minska klimatpåverkan (IPCC WG1 2013: 11-19, 50, 77, 105).
används olika sorters observationer som har använts vid olika tidpunkter. Det
kan vara prover som utfördes under 1800-talet medan en mer omfattande
observation är den så kallade paleoklimatologiska observationen, som visar
hur förhållandena var för flera tusen år tillbaka. Denna typ av observation
ger ett mer långsiktigt perspektiv för hur olika förhållanden som landmassa,
atmosfär och luftfuktighet har förändrats över tid (IPCC WG1 2013: 4, 1124, 37). IPCC har framställt fem rapporter sedan 1990-talet beträffande
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Klimatet har förändrats drastiskt sedan mitten av 1800-talet till följd av
växthusgaserna. Med de ökade växthusgaserna har klimatet blivit varmare,
vilket även går under benämningen global uppvärmning. IPCC framhäver i
sin senaste rapport att klimatförändringarna har medfört en uppvärmning
av nästan hela jordklotet (IPCC WG1 2013: 11-19, 50, 105). Till följd av att
klimatet varierar från plats till plats påverkar klimatförändringarna områden
olika. Klimatförändringarnas effekter är flera och kan komma i form av förhöjd
temperatur och stigande havsnivåer. En ökad medeltemperatur har orsakat att
isarna på Antarktis och Grönland börjat smälta, vilket inneburit att havsnivån
gradvis börjat stiga (IPCC WG1 2013: 9-12, 50, 290).

Figur 1 Global ökning av medeltemperatur som har orsakats av antropogena
koldioxidutsläpp från år 1870. Figurer visar även scenario för hur temperaturen kan
komma att utvecklas i framtiden Källa: Naturvårdsverket 2013
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Med olika klimatmodeller och beräkningar har IPCC kommit fram till att
medeltemperaturen har ökat med 0.85 grader Celsius sedan år 1880 fram till år
2012. Problematiken som råder idag är att dessa förändringar har skett snabbt
och under en kort period (IPCC WG1 2013: 5-6).
IPCC framhäver i sin rapport att om medeltemperaturen fortsätter stiga är
det sannolikt att isarna fortsätter smälta även i framtiden. Då det inte med
säkerhet går förutspå hur klimatförändringarna kommer utvecklas finns det
en möjlighet att förändringarna kommer ske allt fortare i framtiden. När
snabba förändringar sker i klimatet hinner inte ekosystemen anpassa sig, vilket
kan leda till att djurarter och ekosystem slås ut. Det är med hjälp av IPCC:s
olika rapporter som bidrar till att en samlad och övergripande information
om klimatförändringarna och dess effekter framställs. Rapporterna tillför ett
ökat kunskapsunderlag inom ämnesområdet, vilka senare kan användas och
utvecklas mer (IPCC WG1 2013: 50-58, 77, 105, 295).

Figur 2 Avvikelser för global genomsnittlig yttemperatur för hav och land
mellan åren 1850-2012. Ovan figur visar tre dataserier medan den nedre
visar ett tioårsgenomsnitt. Källa: Naturvårdsverket 2013
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4.4 Växthuseffekten

Ozonskiktet kan kopplas till klimatförändringarna. Sedan slutet av 1990-talet
har tydliga förändringar i ozonskiktet identifierats. Ozonet har tunnats ut på
senare tid genom att ämnet klor så kallade freoner har släppts ut i luften, vilket
bidragit till att ozonlagret har förtunnats över Antarktis. Konsekvenserna därav
har blivit att den ultravioletta strålningen ökat, det är denna form av strålning
som gör människor solbrända (IPCC WG1 2013: 173). I senare rapporter
har det dock påvisats att ozonhålet gradvis minskat, men det är fortfarande
omfattande och behöver tid för att minskas (IPCC WG1 2013: 173).

Joseph Fourier etablerade begreppet växthuseffekt under tidigt 1800-tal.
Han hade teorier om att jordens atmosfär fungerade som ett växthus, vilket
han senare utvecklade år 1824. Växthusgaser är behövande för att jordens
medeltemperatur inte ska sjunka allt för lågt. Om växthusgaser inte funnits
skulle jordens medeltemperatur befinnas runt -18 grader Celsius (Arrhenius
1896: 237-240; Vanek & Albright 2013: 86-87).

Det är inte enbart i områden som Antarktis (sydpolen) och Grönland
(nordpolen) isarna smälter, utan Himalaya består idag av istäcken med snö
och glaciärer. Himalaya transporterar och förser floderna Ganges, Indus,
Brahmaputra, Salween, Mekong, Yangtze och Huang H. med vatten. Vid
stigande medeltemperatur smälter bergskedjans glaciärer och till en början
skulle översvämningar inträffa som senare övergår till att isen försvinner
allt mer. I framtiden kommer det medföra att cirka 500 miljoner människor
riskerar att drabbas av vattenbrist, exemplet visar på vilken inverkan
klimatförändringarna kan ha för vissa områden (Lif 2006: 22-23; IPCC WG1
2013: 334-335).
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I samband med växthusgaser brukar begreppen biogena och antropogena
användas. Biogena finns naturligt i luften medan de antropogena orsakar
människan. Vattenånga, koldioxid, metan och lustgas är exempel
på växthusgaser. Det är när halten av dessa blir för hög som jordens
medeltemperatur stiger. Enligt IPCC, Vanek & Albright är det utsläppet av
koldioxid, kolmonoxid och andra farliga ämnen från transportsektorn och
industrier som ökar växthusgaserna. Det ska dock nämnas att koldioxid finns
naturligt i luften och är något människor andas ut och som växter tar upp för
sin fotosyntes (Vanek & Albright 2013: 86-87; IPCC WG1 2013: 10-25)
Jordens atmosfär fungerar som ett skyddande lager mot att farlig strålning ska
komma in från rymden. Den har även som funktion att absorbera och sprida
värmestrålning. Den så kallade växthuseffekten kan förklaras med att jorden
och dess atmosfär fungerar tillsammans som ett växthus. Solen ger energi
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4.5 Översvämningar

och skickar solstrålar som träffar jorden, men vissa solstrålar stannar inte
kvar utan åker åter tillbaka ut i rymden. I atmosfären finns de så kallade
växthusgaserna och det är dessa som medför att vissa av de utgående
solstrålarna reflekteras tillbaka till jordens yta. Det är växthusgaserna som
absorberar värmestrålningen medan vissa delar passerar åter igen ut i rymden.
När växthusgaserna ökar absorberar atmosfären delar av värmestrålningen och
värmer upp jorden mer. Det är denna process som kallas för växthuseffekt och
ger upphov till global uppvärmning (Vanek & Albright 2013: 86-87).

Människor har bosatt sig nära vattendrag i flera tusen år för att ha nära tillgång
till både mat och vatten. Städer har etablerat sig i närheten av vattendrag
eller hav på grund av dess möjligheter att utnyttjas som transportleder.
Översvämningar är en naturlig process som inträffar med olika mellanrum
och kan åter igen förhöja grundvattennivån. Översvämningar är av den
anledningen i viss mån nödvändiga, men skapar problem om de blir allt
för omfattande (Lif 2006: 11-12). När en översvämning av denna form
inträffar stiger vattennivån och landområden svämmas över. Följderna av
översvämningar innebär oftast omfattande skador på bebyggelse, infrastruktur
samt naturvärden kan gå förlorade. Att återställa översvämningarnas skador är
både kostsamt och tidskrävande (Lif 2006: 6-15).
I Sverige drabbas inte områden av katastrofala översvämningar som flera andra
länder gör, men det innebär dock inte att Sverige är fritt från översvämningar.
Under de senaste 30 åren har det inträffat fler översvämningar runtom Sveriges
kuster än någonsin tidigare (SMHI 2015). IPCC hävdar i sin senaste rapport
att klimatförändringarna har en inverkan på översvämningsriskerna. Faktorer
som är avgörande för hur vissa områden påverkas är markförhållanden och
vilken berggrund olika platser har (IPCC WG1 2013: 5-8, 1139-1145).
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De topografiska förhållandena och markens vegetation har en väsentlig roll för
hur översvämningar kan komma att påverka ett område (IPCC WG1 2013: 2526, 1139-1145). Sverige har tidigare varit täckt av en kilometer hög inlandsis
som medförde att landet trycktes ned flera meter på grund av dess tyngd.
När inlandsisen gradvis försvann höjdes landmassan åter, vilket kallas för
landhöjning. Att vissa områden är mer utsatta än andra för stigande havsnivåer
och översvämningsrisker är till följd av landhöjningen. Landhöjningen är
exempelvis större i mellersta och norra Sverige, medan höjningen inte är
lika tydlig i de södra delarna av landet. För Skånes del innebär det snarare en
landsänkning än en höjning av landmassan, vilket är till nackdel för Skånes
kustområden då flera utsatta områden riskerar att stå inför flera kommande
problem (Lantmäteriet)

Figur 3 Sveriges landhöjning. LMV-rapport 2007:4
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Översvämningstyper varierar från mindre till den mer omfattande storleken
som ger upphov till betydande skador. Översvämningar som är av den mer
omfattande formen kan ge upphov till enorma skador på bebyggelse, vägar,
ledningar, tekniska utrustningar samt fälla träd som kan transporteras
flera kilometer och förstöra allt i sin väg. Påföljderna kan innebära att flera
människor mister sina liv (Lif 2006: 6-15).
Lif talar om översvämningarnas inverkan i sin rapport och redogör för direkta
och indirekta effekter. Översvämningar innebär inte enbart att bebyggelse
skadas och hamnar under vatten, utan människor förlorar även sina hem.
Farliga gifter från industrier och andra verksamheter kan sprida sig ut i
naturen, vilket blir de indirekta effekterna av översvämningar. Skadliga ämnen
kan sprida sig ner i marken och händelsevis komma i kontakt med avlopp
och vatten. Områden som har drabbats av översvämningar blir mer utsatta
för framtida översvämningsrisker samtidigt som människor kan känna en
ökad oro. Det sistnämnda är en faktor som bör beaktas vid planering av
redan utsatta översvämningsområden. De indirekta effekterna kan skapa lika
omfattande följder som de direkta effekterna från översvämningar (Lif 2006:
6-15).

Tidigare berördes ett par av klimatförändringarnas effekter som stigande av
både havsnivåer och nederbörd, vilka ökar översvämningsriskerna för utsatta
områden. Extremväder är en annan effekt av klimatförändringarna. Till följd
av medeltemperaturens stigning kan extremväder förekomma allt oftare, vilket
har inverkan på översvämningsriskerna. Kraftiga vattenflöden kan plötsligt
tillföras i områden som redan är utsatta för översvämningar (IPCC WG1 2013:
50, 72, 105). I figuren nedan kan det tydligt urskiljas att nederbörden har ökat
sedan 1900-talet.

Figur 4 Uppskattat värde för förändringar av
nederbörd Källa: Naturvårdsverket 2013
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IPCC poängterar i sin senaste rapport att utöver isarnas nedsmältning och
havsnivåstigningen har det även skett en uppvärmning av haven. IPCC lyfter
fram att havets djup 0-700 m har blivit varmare sedan 1970-talet. Havets
översta skikt på cirka 75 m har enligt deras beräkningar blivit varmare med
0.11 grader Celsius. Vid uppvärmning av vatten expanderar haven, vilket
medför att havsnivån stiger (IPCC WG1 2013: 8, 19-25).
Utifrån tidigare modeller och beräkningar om hur havsnivån har stigit sedan
1970-talet har IPCC tagit fram olika scenarier om hur den framtida havsnivån
kan komma stiga. IPCC uttrycker att glaciärer, isar och snö kommer att smälta
om medeltemperaturen fortsätter stiga. Enligt scenario RCP2,6 är det sannolikt
att havsnivån kommer öka 0,26 - 0,55 m som minimum till år 2081-2100.
Medan i scenario RCP8,5 är det troligt att den genomsnittliga havshöjningen
kommer bli mellan 0,52 och 0.98 m vilket representerar den största prognosen.
Denna sannolika höjning och uppvärmning av havet kommer innebära att
redan utsatta städer som ligger i farozonen för översvämningsrisker kommer
hamna i större risk i framtiden (IPCC WG1 2013: 8, 19-29).
Medan vissa områden är utsatta för översvämningsrisker finns det områden
som idag inte upplever denna problematik. Fortsätter klimatet bli varmare
är det sannolikt att områden som inte är utsatta idag kan drabbas av
översvämmningar i framtiden (IPCC WG1 2013: 23-25, 290, 422).
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Figur 5 Genomsnittlig höjning av havsytan, inklusive scenarier för hur
havsnivån antas höjas i framtiden. Källa: Naturvårdsverket 2013
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Kunskapen angående översvämningar har blivit större med åren och det
finns mer information idag om vilken inverkan dessa har på områden.
Denna kunskap har inte alltid funnits då tekniken inte var lika utvecklad
tidigare. En fullständig kunskap kommer dock aldrig uppnås eftersom
väderförhållanden och översvämningar är komplexa system. De påverkas av
olika processer som människan inte kan styra över (IPCC WG1 2013: 141).
Då översvämningsriskerna ökar av stigande havsnivåer och extremväder
finns det ett behov av att skaffa större kunskapsunderlag inom ämnet.
Anledningen är att lära sig mer om hur processerna fungerar och påverkas
av klimatförändringar. Med ökad kunskap angående översvämningar
ökar möjligheterna att vidta åtgärder i tid. Att bo i strandnära lägen är
på flera sätt en tillgång och väl värt att bevara. Kunskapen kan av den
anledningen vara underlag vid utveckling av ny bebyggelse intill närliggande
översvämningsområden (IPCC WG1 2013: 50-58, 123).

Figur 6 Figuren illustrerar hur havsnivån har stigit sedan år 1886 till år
2014. Källa: SMHI 2014
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4.6 Hantering av översvämningsrisker

g

Klimatförändringarna har enligt IPCC förändrats snabbare sedan
1800-talet än det någonsin har gjort tidigare. IPCC kan se en ökad tillväxt
av växthusgaser som värmer upp jorden fortare. Den ökade temperaturen
har medfört att isarna på Antarktis och Grönland börjat smälta, vilket har
medfört att havsnivån börjat stiga (IPCC WG1 2013: 340, 1141-1145).
Klimatförändringarnas effekter är flera och det finns olika tillvägagångssätt
som kan tillämpas för att minska dessa.

Då denna uppsats har fokus på översvämningsrisker och olika kusters
utsatthet gentemot dessa är det lämpligt att nämna två personer som har
sina fokusområden i anknytning till miljö och kustplanering. Personerna
är Matthew M. Linham och Robert J. Nicholls. Nicholls är professor i
kustplanering och utvecklar idéer för hur utsatta och känsliga kustområden
kan bli mer motståndskraftiga mot översvämningsrisker och höjda havsnivåer
(Linham & Nicholls 2010: 152).

Christian Parenti är professor i hållbar utveckling och klimatförändringar är
ett av hans fokusområden. Han skriver att det finns olika tillvägagångssätt
att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Han talar om en så
kallad adaption, vilket innebär att människorna försöker anpassa sig till
klimatförändringarna genom att leva med dem på ett eller annat sätt (Dissent
2013). Tillvägagångssättet har sitt största fokus på att finna olika lösningar eller
anpassningar för att minska konsekvenserna. Parenti skriver att skyddsvallar
kan utformas för att minska riskerna för framtida översvämningar. Det kan
även innebära att skapa mer plats för djurliv samt att utveckling av mer
hållbara lösningar för exempelvis jordbruk eller vatten kan tillämpas (Dissent
2013).

Linham och Nicholls diskuterar klimatförändringarnas inverkan på kustnära
zoner och presenterar olika tillvägagångssätt som kan tillämpas för att minska
områdens sårbarhet gentemot stigande havsnivåer, extremväder och potentiella
översvämningar. De ger en ingående beskrivning av ett antal tekniska olika
lösningar som kan användas för erosionsutsatta och översvämningshotade
områden. Samtliga anpassningar kan tillämpas på både lokal, regional samt
nationell nivå (Linham & Nicholls 2010: 1-2, 39-45).

g
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Skyddsvallar är en teknisk åtgärd som kan tillämpas såväl på nationell som på
lokal nivå. Skyddsvallar är stabila och minskar risken för att översvämningar
ska inträffa i utsatta områden. En av dess främsta styrka är att de minskar även
erosionen mot kusterna (Linham & Nicholls 2010: 11-15). Skyddsvallarna är
ett tillvägagångssätt som har implementerats flera gånger i stadsplaneringen för
att minska städers utsatthet mot översvämningshot. De har dock en tendens att
skärma av och bilda barriärer, vilket innebär att miljöerna kan upplevas som
mindre attraktiva (Linham & Nicholls 2010: 39-45).
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5. INTRESSANTA EXEMPEL
5.1 Kristianstad

g

Skåne är beläget i södra Sverige och ligger i låg nivå förhållande till havsnivån.
Av den anledningen är Skåne idag utsatt för översvämningsrisker och förhöjda
havsnivåer. Kristianstad är en stad som ligger i direkt anslutning till vatten och
har drabbats av flera översvämningar under åren. Som resultat har omfattande
skador medförts på bebyggelse, infrastruktur och natur. Kristianstad
har valt att möta problemen och strävat efter att minska utsattheten för
översvämningsrisker. Kristianstad har genom tillämpning av olika åtgärder
klarat av att minska översvämningsriskerna. De har använt sig av både
översvämningsalarm och skyddsvallar som ska skydda staden mot framtida
översvämningar (Kristianstad 2015).

omfattande skador uppstår när havsnivån stiger eller översvämningar inträffar.
Havsnivån förväntas stiga 59 cm det kommande århundrandet. Nederländerna
har hanterat översvämningsriskerna med skyddsvallar, skyddsbarriärer,
dammar och styrsystem som har till uppgift att hålla vattennivån på en stadig
nivå (Holland).

5.2 Nederländerna
Nederländerna är ett land som under lång tid varit utsatt för översvämningar
och har av den anledningen anpassat sin planering för att minska framtida
översvämningsrisker. År 1953 drabbades landet av en katastrofal översvämning
som innebar att fler än 2000 människor miste sina liv. Efter denna
översvämning har landet tillämpat åtgärder för att minska risken att liknande
katastrofer ska inträffa igen (Deltawerken 2004). För Nederländernas del är
stigande havsnivåer mer omfattande än för exempelvis andra områden. Det är
idag ett låglänt land och har en ¼ landmassa under havsnivå, vilket innebär att
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Nederländerna har valt att utveckla sin planering gällande hur
översvämningsriskerna bör hanteras och har funnit ett sätt som integrerar
vattnet som en del av stadsplaneringen. Istället för att hålla vattnet borta
från bebyggelse har de utarbetat en design som innebär att byggnader skapas
ovanpå vattenytan. Eftersom delar av landet redan ligger under havsnivå
finns det mindre plats för ny bebyggelse. Genom att utnyttja denna form
av planering skapas nya former av boende samtidigt som de är havsnära.
Nederländerna har inte enbart skapat byggnader som flyter ovan havsytan, de
har tagit steget längre och framställt hela bostadskvarter. IJburg i Amsterdam
infattar åtta öar skapta ovanför havsytan. Området är idag utformat med
bostäder i varierande former, gator, hamnar, vägar samt konstgjorda stränder
(Dac & Cities 2014).

6. RESULTAT/ANALYS
I analysdelen kommer den kvalitativa innehållsanalysen att tillämpas,
vilket innebär att dokumenten som presenterades i uppsatsens empiridel
kommer granskas. Därefter redogörs hur eller om respektive kommun
har hanterat översvämningsriskerna eller belyser klimatförändringarna i
sina respektive översiktsplaner. Sedan kommer samma tillvägagångssätt
genomföras för dokumenten som Länsstyrelsen Blekinge län tagit fram och
undersöka om de har utvecklat riktlinjer för hur översvämningsriskerna
bör hanteras. En diskussion gällande analysen kommer att föras i en
avslutande diskussionsdel för uppsatsen, vilket en djupare förklaring och
återkoppling till frågeställningarna 2-4 kommer att redogöras för. De
teoretiska utgångspunkterna och forskningsöversikten kommer även tas upp i
diskussiondelen.

6.1 Ronneby
I Ronneby kommuns översiktsplan från år 2006 diskuteras riksintressen och
mellankommunala intressen. Under rubriken mellankommunala intressen
behandlas vattenfrågor och kommunen lägger fokus på att vattenkvalitén ska
vara god inom kommunen (Ronneby kommun 2006a; Ronneby kommun
2006e: 86; Ronneby kommun 2006i: 166).

”Kommunen har antagit en strategi för att planera för ett hållbart
samhälle” (Ronneby kommun 2006l: 180)
Ronneby kommun har en tydlig framtidsvision att eftersträva en hållbar
utveckling i planeringen. Det innebär att stadsplaneringen ska balansera
de tre dimensionerna sociala, ekologiska samt ekonomiska aspekterna.
Ronneby kommun behandlar begreppet miljö och betonar att de vill skapa
en god livsmiljö för framtida generationer (Ronneby kommun 2006c: 14).
Kommunen diskuterar att en god bebyggd miljö ska upprätthållas med tanke
på ekologisk hållbarhet. De talar snarare att värna om miljön än att diskutera
klimatförändringarnas effekter och dess inverkan på översvämningsriskerna
(Ronneby kommun 2006b: 6; Ronneby kommun 2006c: 11-12; Ronneby
kommun 2006f: 132-135).
Det finns inga direkta kopplingar till stigande havsnivåer, utan vatten
behandlas generellt som begreppet miljö. Kommunen lägger tonvikt vid att
vattenkvalitén ska vara god samt att det inte ska förekomma farliga utsläpp
eller sura ämnen i vattenmiljöerna. Därav finns inga strategier angående
hur stigande havsnivåer ska hanteras utan fokus ligger på skyddande av
havsområden såväl som rekreationsområden, men även att olika fisksorter som
exempelvis havsöringen ska trivas (Ronneby 2006e: 92-104, 113-120).
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Ett par gånger i översiktsplanen beskrivs att en begränsad klimatpåverkan
ska upprätthållas. Det finns dock ingen djupare förklaring för vad en
begränsad klimatpåverkan innebär. Det nämns enbart i samband med
energihushållningen att människor ska minska energiförbrukningen inom
hushållen samt att koldioxidutsläppen ska reduceras. Det finns ingen tydlig
förklaring eller beskrivning i anknytning till vad kommunen själva lägger i
begreppet klimatförändringar (Ronneby 2006e: 116; Ronneby kommun 2006h:
157, 166).
Den koppling som går att finna till havsnivåer är i översiktsplanens andra
kapitel. Där det framställs att havsbaserade vindkraftverk inte tänker skapas
i nuläget, men att möjligheten finns i framtiden inom Ronneby kommun. En
av kategorierna är strategier, vilket innebär att leta efter strategier som har en
koppling för hur exempelvis översvämningsrisker eller stigande havsnivåer
ska hanteras. I Ronnebys översiktsplan går det ej att finna kopplingar gällande
översvämningshantering, utan strategier finns för att kommunikationer ska
finnas tillgängliga till nya bebyggelseområden samt åtgärdsstrategier för
folkhälsa och livskvalité. (Ronneby kommun 2006c: 13; Ronneby kommun
2006f: 132-135; Ronneby kommun 2006h: 156).
Efter genomgående granskning av Ronnebys översiktsplan nämns
översvämningsrisker endast ett par gånger. Översvämningsriskerna
skrivs i den kontexten att de inte utgör större hot eller upplevs som
problem för kommunen. I översiktsplanens sjunde kapitel nämns det att
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översvämningsrisker eller skredrisker inte ännu har karterats, men bedöms av
kommunen att det är liten risk för området. Om översvämningar skulle inträffa
är det Ronnebyån och andra mindre vattendrag som kan utgöra potentiell risk
menar kommunen. I översiktsplanens avslutande kapitel framhäver Ronneby
kommun att fördjupningar gällande översvämningsrisker eventuellt behöver
framställas inför kommande framtid (Ronneby kommun 2006h: 162; Ronneby
kommun 2006i: 176).

6.2 Karlshamn
År 2007 tog Karlshamn kommun fram sin senaste översiktsplan, dock är
kommunen under process med en aktuell översiktsplan som antas vinna
laga kraft år 2015. På grund av att den aktuella översiktsplanen ännu inte
blivit antagen kommer översiktsplanen från år 2007 vara som grund för den
kvalitativa innehållsanalysen (Karlshamn kommun 2015).

”Vi vill att Karlshamns kommun ska kännetecknas av att ha ett gott
näringslivsklimat” (Karlshamn kommun 2007: 80)
Kommunen beskriver begreppet klimat från två olika perspektiv. Den ena
innebär att kommunen ska eftersträva att klimatet ska vara på en god nivå
för såväl nyetablerade företag som för naturliv. Klimatet beskrivs även i den
meningen att kommunen är medveten om växthusgasernas inverkan samt
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att koldioxidutsläppen bidrar till luftföroreningar i miljön. Generationsmålet
innebär att eftersträva en giftfri miljö före år 2050, vilket framhävs av
kommunen att de vill uppnå inom den utsatta tidsramen (Karlshamn kommun
2007: 132, 154).

6.3 Sölvesborg

I översiktsplanen beskrivs översvämningsriskerna i mindre omfattning och
kommunen poängterar att inga karteringar gällande översvämningsriskerna
ännu har utförts. I översiktsplanens sista delar lyfts det dock fram
att två vattendrag, Mörrumsån samt Mieån, kan medföra potentiell
översvämningsrisk. Vidare beskriver Karlshamn kommun att det kan behövas
fördjupningar gällande översvämningsriskerna i dessa åar (Karlshamn
kommun 2007: 169-171).

Översiktsplanen redovisar olika analysdelar där en genomgående beskrivning
av flera frågor tas upp. Analysdelen för översvämningsrisker och havsnivåer
är väl genomförda och tar upp flera aspekter angående hur dessa bör
hanteras inom kommunen. Kommunen betonar vikten av vilken inverkan
översvämningar kan ha och framhäver att risken för dödsfall är minimal. Det
handlar snarare om att bebyggelse översvämmas och kan gå förlorad. Det finns
även erosionskänsliga områden längsmed kusten där översvämningsriskerna
kan orsaka påtaglig skada. I översiktsplanen redogörs dessa områden i form av
kartmaterial (Sölvesborg kommun 2010: 63-64).

”Ev. kan den förväntade växthuseffekten spela en viss roll för
översvämningars omfattning och frekvens i framtiden”
(Karlshamn kommun 2007: 169)
Kommunen påpekar att förändringar av växthuseffekten kan medföra att
översvämningsriskerna kan öka i framtiden, därav kan det behövas vidare
utredningar angående dessa menar kommunen (Karlshamn kommun 2007:
169-170). Utifrån översiktsplanen går det urskilja att kommunen anser att
översvämningsriskerna bör tas på allvar då dessa kan utgöra framtida hot.

Sölvesborg kommuns översiktsplan vann laga kraft år 2011 men antogs av
Kommunfullmäktige år 2010 (Sölvesborg kommun 2010).

”Sölvesborgs kommun anser att kustzonen bör behandlas som ett
särskilt planeringsområde i ett regionalt perspektiv där en fördjupning
av kustområde föreslås upprättas.” (Sölvesborg kommun 2010: 31)
Kommunen belyser vikten av att åtgärdsstrategier bör framställas för
enbart kustzonen, vilket visar att kommunen beaktar de faktorer som
kan komma att föra negativ inverkan längsmed Sölvesborgs kustområde.
Översvämningsriskerna har kartlagts för hur dessa kan komma påverka
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6.4 Karlskrona

Sölvesborgs kust. Illustrationerna ger en översiktlig bild för kommunen och
byggherrar att ta del av i senare planeringsarbete. I översiktsplanen framgår att
vissa områden ligger under havsnivån och till dessa har pumpar använts för att
minska översvämningsrisken (Sölvesborg kommun 2010: 45, 63-64).

I Karlskrona kommuns översiktsplan visas en medvetenhet till
klimatförändringarna och översvämningsriskerna. Problematiken med
klimatförändringarna beskrivs flera gånger och ska enligt kommunen beaktas i
hög grad (Karlskrona kommun 2010: 20, 33, 72, 155).

”Som följd av förväntade klimateffekter bör särskild hänsyn tas till
höjda havsnivåer när beslut om markanvändning tas.” (Sölvesborgs
kommun 2010: 64)
Översiktsplanen visar en medvetenhet i anknytning till klimatförändringarnas
inverkan och hur de kan komma att utvecklas i framtiden. Kommunen lyfter
fram att klimatförändringarna kan leda till att nederbörden ökar och havsnivån
stiger i framtiden, vilket i sin tur ökar översvämningsriskerna för Sölvesborg
kommun. Dessa aspekter bör av den anledningen beaktas mer i den fysiska
planeringen menar kommunen. Sölvesborg kommun framhäver att kunskapen
angående översvämningsrisker är betydelsefull för myndigheter och politiker
att ta del av för att få en djupare förståelse gällande hur dessa processer
fungerar (Sölvesborg kommun 2010: 63-64).
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”Att beakta riskerna av en stigande havsnivå är en ny viktig faktor att ta
hänsyn i planeringen” (Karlskrona kommun 2010: 155)
Utifrån citatet ovan kan det urskiljas att kommunen inte tagit hänsyn till
klimatförändringarna och översvämningsriskerna i samma omfattning
tidigare. De skriver vidare om havsnivåerna och lyfter fram att stigningen kan
utgöra risk för Karlskronas kust (Karlskrona kommun 2010: 20, 33, 155).

”Detta kan resultera i en brist på byggbara marker i strandnära lägen,
men även att befintliga hus drabbas” (Karlskrona kommun 2010: 155)
Kommunen visar en medvetenhet att översvämningsriskerna kan öka av de
stigande havsnivåerna och i samband med att Karlskronas befolkning växer
sätts ett allt större fokus på att hantera bostadsfrågan. Förutsättningarna i
staden förändras på grund av klimatförändringarna, vilket behöver beaktas
menar kommunen. Karlskrona kommun poängterar att översvämningsriskerna
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6.5 Länsstyrelsen Blekinge län

behöver reduceras för att exempelvis skapa fler bostäder i strandnära lägen
(Karlskrona kommun 2010: 155-156).
Översiktsplanen täcker även in de båda kategorierna scenario och strategier
gällande hur översvämningar kan hanteras. Kommunen har utarbetat och
presenterar egna strategier hur de tänker sig att översvämningsriskerna
bör behandlas. Karlskrona kommun framhäver att fler fördjupningar bör
framställas. Det finns även ett behov av karteringar gällande topografi från
myndigheter som SMHI, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och SGI
(Sveriges geotekniska institut), vilka ska tas fram till kommunen att ha som
aktuellt underlag att arbeta med (Karlskrona kommun 2010: 33, 155-156).

De fyra dokumenten från Länsstyrelsen Blekinge län täcker in kategorierna
klimatförändringar och havsnivåer då samtliga generellt beskriver
klimatförändringarnas innebörd och vilka effekter som kan bli därav.
Tonvikt läggs vid att klimatförändringarna bör beaktas i större omfattning
på grund av de effekter som blivit. Länsstyrelsen Blekinge län upplever att
stigande havsnivåer idag utgör ett problem för erosionsutsatta områden
samt att översvämningsriskerna ökar allt mera. Av denna anledning har
Länsstyrelsen Blekinge län valt att ta fram material och belysa dessa frågor mer
för att framhäva vilken problematik översvämningriskerna kan innebära för
kommunerna (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 8-15; (Länsstyrelsen
Blekinge län 2012: 2-8).

Kommunen poängterar att fysisk planering som verktyg kan användas för
att minska översvämningsriskerna. Karlskrona kommun har även utformat
egna mindre mål för hur framtida översvämningsrisker bör hanteras. Det
framförs att restriktioner gällande nybyggnation kan genomföras, vilket ska
tillämpas genom att sätta en lägsta grundläggningsnivå för att minska risken
att bebyggelse blir översvämmade. Är underlaget aktuellt och preciserat
kan kommunens arbete bli mer effektivt vid utmarkering av riskzoner där
översvämningar kan inträffa (Karlskrona kommun 2010: 75-76, 155-156).

Utifrån de fyra dokumenten går det utläsa att en grundläggande anledning
till varför Länsstyrelsen Blekinge län tar fram dessa dokument är att göra
aktörer, kommuner och myndigheter mer medvetna om klimatförändringarna
och översvämningsfrågan. Att ta fram material och belysa vikten av
översvämningsriskerna ökar möjligheterna för kommunerna att belysa
frågorna mer i den fysiska planeringen menar Länsstyrelsen (Länsstyrelsen
Blekinge län 2014: 5-7; Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 4-8;
Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 2-6; Länsstyrelsen Blekinge län 2013: 5-10).
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Dokumentet ”Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering” är
framtaget i syfte av det förändrade klimatet. Texten är framställd genom
ett samarbete mellan Blekinge och Skåne län under åren 2006-2007 och
beskriver vilken inverkan översvämningsriskerna kan ha för den fysiska
planeringen (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 3-6). Länsstyrelserna
lyfter problematiken med översvämningsriskerna och hur de påverkas av
klimatförändringarna. Dokumentets främsta fokus är dock en djupgående
redogörelse för hur förutsättningarna är i de båda länen och vilken inverkan
översvämningar eventuellt kan ha. Informationen är relevant då den förser
med aktuell information hur förhållandena ser ut i anknytning till kusterna.
Underlaget fungerar både som riktlinjer och kunskapsunderlag för kommuner
vid hantering av översvämningsriskerna (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län
2008: 8-15).
Det dokument som lägger minst vikt vid översvämningsriskerna och hur
dessa ska hanteras är”Ett hållbart Blekinge - Regionalt åtgärdsprogram
för miljökvalitetsmålen 2013-2016”. I ett kortfattat stycke framhävs hur
översvämningar kan påverka infrastruktur, men texten övergår sedan till en
beskrivning av klimatförändringarnas inverkan på ekosystem och hälsa. Till
skillnad från de övriga tre dokumenten som framhäver problematiken med
översvämningsriskerna utförligt och tar fram flera riktlinjer för hur dessa bör
hanteras (Länsstyrelsen Blekinge län 2013). Det som framkommer vid ett
tillfälle är att underlag bör tas fram gällande översvämningsriskerna. Riskerna
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beskrivs mestadels som fakta där en mer djupgående förklaring om ämnet
saknas (Länsstyrelsen Blekinge län 2013: 20, 26. 30).
I ”Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan”
framgår tydligt flera riktlinjer hur översvämningsriskerna bör hanteras inom
länet av både kommuner och andra involverande aktörer. Den tydligaste
riktlinjen framhävs i dokumentets kapitel ”Bebyggelse & byggnader”
(Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 28-31). Länsstyrelsen uttrycker att de har
som uppgift under åren 2014-2015 att ta fram riktlinjer gällande minskning av
riskerna för att bebyggelse ska översvämmas. De menar även att kommunerna
har som ansvar att identifiera områden som kan påverkas av översvämning
eller ökad nederbörd inom tätorten. Länsstyrelsen Blekinge län lyfter även fram
att kommunerna har som uppgift att utforma bestämmelser om erosionsskydd,
höja upp mark vid nybyggnation samt besluta hur stor del av marken som får
bebyggas (Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 30-31).
I dokumentet ”Framtida högvatten scenarier för havsnivå och
översvämningsområden i Blekinge år 2100” tar Länsstyrelsen
översvämningsriskerna och de stigande havsnivåerna ett steg längre
och framhäver i olika kartillustrationer hur de kan komma att påverka
kustkommunerna (Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 2-4). Att kommunerna
kan sätta en lägsta grundläggningsnivå är den koppling som går att finna till
hur översvämningsriskerna kan hanteras, men det framgår inte i större
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utsträckning huruvida översvämningriskerna bör hanteras
ytterligare. Dokumentet presenterar en genomgripande bild över hur
översvämningsriskerna kan komma att utvecklas i de fyra kustkommunerna
i Blekinge län, vilket presenteras i form av ett kartmaterial som Länsstyrelsen
Blekinge län tagit fram med hjälp av Lantmäteriet. De framtagna kartorna
visar tydligt hur ett max- och minimumscenario kan se ut för respektive
område, dock kan det föras kritik till bilagorna i dokumentet. Det saknas
en detaljerad beskrivning över vilka områden kartorna illustrerar, vilket
gör det problematiskt att navigera sig i vilka områden som kartorna visar
(Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 6-9, 25-48).
I kartmaterialet för Karlskrona kommun framgår en klar bild över vilka
områden som kan komma att översvämmas. Minimumscenariot visar att
Trossö kan komma att delas upp i flera områden, vilket innebär att flera
byggnader, infrastruktur och platser kommer att översvämmas (Se bilaga;
Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 12-18). Länsstyrelsen Blekinge län använder
sig av ordet scenario, vilket ska tas i beaktning för de som läser dokumentet.
Den innebörd scenario har i dokumentet baseras på en form av antagande. Det
går inte med direkta siffror säga hur högt vattennivån kan komma att stiga,
utan det är uppskattade siffror för att skapa en bild till kommunerna att arbeta
med (Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 6-9).
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7. DISKUSSION
I diskussionsdelen kommer en mer djupgående redogörelse för
frågeställningarna och dess koppling till uppsatsens syfte att beskrivas.
Frågorna kommer även diskuteras utifrån forskningsöversikten samt de
teoretiska utgångspunkterna.

2. Hur har Blekinge läns kustkommuner beskrivit översvämningsriskerna i sina
översiktsplaner? Har Länsstyrelsen Blekinge län tagit fram riktlinjer för hur
översvämningsriskerna kan hanteras?
Utifrån analysen går det urskilja att de fyra kommunerna beskriver
översvämningsriskerna, men i varierad omfattning. Ronneby kommun
beskriver översvämningsriskerna minst av de samtliga kommunerna. De
nämner översvämningsrisker ett fåtal gånger och lyfter fram att de inte utgör
större hot för kommunen. Samtidigt belyser de hur miljö och vatten- och
avloppsfrågor bör tas hand om. Det går dock inte finna konkreta förslag
hur översvämningsrisker eller klimatförändringar bör hanteras (Ronneby
kommun 2006h: 158-162; Ronneby kommun 2006g: 147). Karlshamn
kommun beskriver även dem att översvämningsriskerna inte utgör någon
problematik, men att potentiell risk för översvämningar kan ske i Mieån samt
Mörrumsån. Kommunernas information baseras främst av antaganden då inga
karteringar för vilka områden som utgör risk för översvämningar är framtagna.
Anledningen till varför dessa två kommuners översiktsplaner beskriver
översvämningsriskerna i en mindre omfattning kan antas vara på grund av
översiktsplanernas aktualitet (Karlshamn kommun 2007: 169-171).
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Utifrån undersökningen kan det urskiljas att både Karlskrona och
Sölvesborg har en ambition gällande hur översvämningsriskerna och
klimatförändringarna bör hanteras i vidare planeringsarbete. Kommunerna
framför vilka områden som är mest utsatta för översvämningar och poängterar
att vidare fördjupningar och policys behöver framställas. Karlskrona ligger på
Unescos världsarvslista, vilket innebär att de har ett världsarv att bevara. Med
de kommande klimatförändringarna går det anta att kommunen vill eftersträva
att reducera översvämningsriskerna för att bevara betydelsefulla värden
längsmed kusten (Karlskrona kommun 2010: 20-21, 146-150; Sölvesborg
kommun 2010: 63-65). Karlskronas och Sölvesborgs översiktsplaner är
framtagna år 2010 och det går tydligt urskilja att översvämningsriskerna och
klimatförändringarna har fått större plats i senare antagna översiktsplaner. Det
framkom i forskningsöversikten att klimatförändringarna har fått en större
innebörd efter år 2006 och kan av den anledningen innebära att de beaktas mer
i stadsplaneringen (IPCC WG1 2013: 4-15, 19-29).
Översvämningar kan orsaka omfattande skador på bebyggelse, infrastruktur,
förstörelse av värdefulla objekt, vilket tar lång tid att återställa. Med ett
förändrat klimat ställer det högre krav på att göra städer mer klimatanpassade
för att möta dessa förändringar (IPCC WG1 2013: 362, 1113). Den jämförande
analysen av kommunernas översiktsplaner handlar till viss del att visa
betydelsen av att ha en aktuell översiktsplan. Att föra in översvämningsfrågan
tidigt i planarbetet skapas större möjligheter för kommunerna att kartlägga
områden som utgör risk för att översvämningar ska inträffa. Ur analysen
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går det som tidigare berörts urskilja att Karlskrona och Sölvesborg har tagit
fram vilka områden som är i risk för översvämningar (Karlskrona kommun
2010: 155-156; Sölvesborg kommun 2010: 63-64). Att i tidigt skede veta vilka
områden som är i riskzonen för översvämmningar kan medföra att besluten
förbättras över hur översvämningsriskerna hanteras. Om en kommun har en
äldre översiktsplan kan risken öka att ny bebyggelse uppförs i riskområden,
vilket innebär att kommunerna behöver hantera konsekvenserna som kan
uppkomma (Karlskrona kommun 2010: 155-156; Sölvesborg kommun 2010:
63-64; Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län: 39-40).
Frågans andra del undersöker om riktlinjer har tagits fram av Länsstyrelsen
Blekinge län. Utifrån analysen framgår att flera riktlinjer har tagits fram
angående hur översvämningsriskerna bör hanteras. Dokumentet ”Framtida
högvatten scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge
år 2100” består av tydliga kartillustrationer hur översvämningsriskerna
kan komma att utvecklas för Blekinges fyra kustkommuner och dessa har
tagits fram med hjälp av lantmäteriets höjddata. Det går urskilja att de
samtliga fyra kommunerna kan inom en 100 års period påverkas av framtida
översvämningsrisker, vissa områden mer än andra (Se bilaga; 50-57). Det
framtagna kartmaterialet fungerar som riktlinjer för hur kommunerna ska
hantera översvämningsriskerna inom sitt område (Länsstyrelsen Blekinge län
2012: 14-18). Kommunerna kan med hjälp av kartorna urskilja vilka områden
som kan komma påverkas mest av en framtida havshöjning och kan prioritera
dessa områden vid hantering av översvämningsrisker. Den kritik som kan

ställas till kartmaterialet är siffrorna över max- och minimumscenario för hur
haven kan stiga. Det baseras främst på antaganden, vilket dock framgår ur
dokumenten. Att beräkna hur havsnivåstigningen kan komma att utvecklas
är problematiskt om mätsystemet inte är tillräckligt utvecklat. När kartorna
framställdes fanns ett medelfel på 0.5 m i höjd, vilket innebär att kartorna ger
ett uppskattat värde för hur översvämningsriskerna kan utvecklas. Denna form
av kartunderlag ska av den anledningen varsamt användas, då de inte visar en
fullständig korrekt bild för vilka områden som kan påverkas. Det krävs vidare
fördjupningar i anknytning till områden som utgör risk för översvämningar
(Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 7-13; Sölvesborg kommun 2010: 63-64). Att
utveckla dagens teknologi kan med fördel ge mer precisa siffror och bättre
underlagsmaterial kan framställas åt kommunerna.
I dokumentet ”Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering” tar
Länsstyrelsen Blekinge län och Skåne fram vilka områden som påverkas av
erosion samt beskriver hur de topografiska förhållandena är inom de båda
länen. Länsstyrelsen belyser även vikten av hur stigande havsnivåer kan
påverka kuststräckan, infrastruktur samt markområden. En beskrivning
av nuvarande förhållanden kan användas som underlagsmaterial i
planeringsarbetet (Länsstyrelsen Skåne och Blekinge län 2008: 15-20, 28-33).
I ”Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan”
har Länsstyrelsen utformat flera åtgärdsförslag som ska utformas under olika
tidpunkter. Vissa tidsplaner sträcker sig in under åren 2015 och 2016, vilket
innebär att vissa riktlinjer ännu inte har framställts, men att de är under
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3. Hur kan fysisk planering som verktyg tillämpas för att minska
översvämningsriskerna för kustnära städer?
process. Det är väsentligt att Länsstyrelsen följer upp sitt arbete om hur
översvämningsriskerna och klimatförändringarna bör hanteras, eftersom
förutsättningarna kan förändras med åren. Infrastruktur och topografi kan
påverkas av olika faktorer och behöver framför allt ses över, vilket senare
bör uppdateras med nya åtgärdsprogram. På så sätt ger Länsstyrelsen
ut aktuellt material till kommunerna att arbeta med vid hantering av
översvämningsrisker, vilket går hand i hand med uppsatsens tredje
frågeställning (Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 6-10; Länsstyrelsen Skåne och
Blekinge län 2008: 15-20).
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Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och tar beslut vid
planläggning av bebyggelse (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 9). Den
rationella planeringen som Strömgren och Allmendinger redogör för kan
kopplas till kommunernas ansvar inom stadsplaneringen. Både Strömgren och
Allmendinger menar att planeraren tar sig an en expertroll där han eller hon
ansvarar för det övergripande planeringsarbetet. Planeraren ställs inför flera
olika alternativ att jämföra och ska med rationellt tankesätt fatta det beslut
som den själv anser kommer ge det bästa resultatet. Det är dock politikerna
som har det slutgiltiga ordet (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008:
9-12; Allmendinger 2009: 63-68; Strömgren 2007: 29, 40-41). Länsstyrelsen
har som uppgift att ta fram riktlinjer för översvämningsriskerna och
klimatförändringarna. Kommunerna kan därefter med underlagsmaterialet
effektivisera sitt arbete för hur översvämningsriskerna bör hanteras. Med
den fysiska planeringen som verktyg har kommuner möjlighet att sätta
restriktioner gällande grundläggningsnivå vid nybyggnation och ansvarar
för hur stor del av en tomt som får bebyggas. Låglänta områden kan vara i
behov av en markhöjning för att minska risken att vatten ska nå bebyggelse.
Kommunerna kan även markera ut skyddszoner som de själva anser inte
bör förses med bebyggelse (Länsstyrelsen Skåne och Blekinge 2008: 39-41;
Karlskrona kommun 2010: 112, 156; Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 30-31;
Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 20012: 18). Med material från
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Länsstyrelsen Blekinge län får kommunerna underlag att markera områden
som utgör risk för att översvämningar kan inträffa. Denna information kan
föras in i översiktsplanen och senare vara som grund för kommunernas
fortsatta arbete gällande översvämningsproblematiken (Karlskrona kommun
2010: 155; Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 3-4).

4. Vilka strategier skulle kunna tillämpas i Blekinge läns fyra kustkommuner
för att minska framtida översvämningsrisker?

7.1 Strategi 1
En av de största utmaningarna som finns är att det inte med säkerhet går
förutspå när översvämningar inträffar. Klimatförändringarna kan som tidigare
berörts ske snabbare om 50 år. Hur klimatet kommer att reagera vid en
ökad temperatur är svårt att fastställa eftersom klimatsystemet är komplext
(IPCC WG1 2013: 86, 290, 913). Den fysiska planeringen är ett verktyg för
att reducera städernas utsatthet mot översvämningar, men riskerna kvarstår
att större skador kan inträffa. För att stärka skyddet ytterligare mot framtida
översvämningsrisker kan komplement i form av olika strategier tillämpas.
Tidigare i uppsatsen redogjordes Kristianstads framgångar hur de har gått

till väga för att hantera översvämningsproblematiken. Det framkom att
skyddsvallar använts, vilket är en strategi som kan tillämpas i de fyra
kommunerna (Kristianstad kommun 2015). Syftet är att förhindra vatten
att komma in och göra påtaglig skada på landområden. Skyddsvallarnas
främsta styrka är att de minskar erosionsrisken längsmed kusten samtidigt
är de en stabil konstruktion som är lämplig för områden som är utsatta för
översvämningsrisker (Linham & Nicholls 2010: 37-42).
Linham & Nicholls betonar vikten av att tekniska lösningar inte enbart ska
ses som snabba lösningar att tillämpa endast en gång och sedan övergå till
nästa problem. Det rör sig istället om en pågående process som ska ses över.
Risker och osäkerheter behöver kontinuerligt kontrolleras för att säkerställa
att den tekniska tillämpningen kan skydda ett område under en längre period.
Vid kontinuerlig kontroll av systemen kan eventuella brister och svagheter
upptäckas samt åtgärdas (Linham & Nicholls 2010: 13-14). Skyddsvallarnas
främsta osäkerhet är att de kan brista och gå sönder, vilket medför att vatten
plötsligt strömmar in och kan orsaka enorma skador. På grund av denna
risk och att skyddsvallar kan resultera i att oattraktiva miljöer skapas, kan
alternativa strategier tillämpas (Linham & Nicholls 2010: 37-42).
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7.2 Strategi 2

a

Nederländerna har som tidigare berörts hanterat problematiken med
översvämningar under flera år och utvecklat olika strategier för att
hantera dessa. Istället för att stänga ute vattnet har de valt att göra vatten
till en del av stadsplaneringen, vilket öppnar upp nya möjligheter för hur
översvämningsriskerna kan hanteras (Dac & Cities 2014). Under analysen
framkom att både Länsstyrelsen Blekinge län och Karlskrona kommun nämner
att översvämningsriskerna och de stigande havsnivåerna bidrar till att färre
områden kan exploateras i strandnära lägen (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge
län 2008; 14; Karlskrona kommun 2010: 155). Att integrera vatten som en del
i stadsplaneringen är ett tillvägagångssätt som ger plats för både ny bebyggelse
samtidigt som det befinns i havsnära miljöer.

skapa bebyggelse som kan flyta ovan vatten. Det framkom i
forskningsöversikten att översvämningar och väderförhållanden är komplexa
system. Det krävs av denna anledning att vidare undersökningar och djupare
studier framställs för att beräkna hur dessa processer fungerar och förändras
över tid (IPCC WG1 2013: 50-58, 123). Både skyddsvallar och integrering av
vatten kan tillämpas för att skapa varierande former av strategier i städerna.

Parenti skriver om tillvägagångssätt som innebär att människor försöker leva
med klimatförändringarnas effekter på olika vis (Dissent 2013). Att integrera
vatten som en del i stadsplaneringen visar på att översvämningsriskerna inte
enbart behöver utgöra ett hot eller att ny bebyggelse behöver planeras långt
från områden som utgör risk för översvämningar. Nybyggnation kan även ske
utmed kusten. Det finns flera människor som vill bo i strandnära lägen och
denna planeringsform kan skapa attraktiva boendemiljöer samtidigt som det
ger människor möjligheten att bo i havsnära områden (Dac & Cities 2014;
Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 43). Det finns dock faktorer som behöver
beaktas vid denna form av planering. Det kräver ett omfattande arbete för att
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7.3 Strategi 3
I forskningsöversikten presenterades vad översvämningar innebär och hur
omfattande dessa kan bli. Det framkom även att de ger upphov till skador
på bebyggelse, infrastruktur och natur. Med ett förändrat klimat ökar
översvämningsriskerna och kan bli mer omfattande i framtiden (IPCC WG1
2013: 290, 1113). När översvämningar inträffar kan de göra inverkan på ett
gemensamt avgränsat område som innefattar två eller flera kommuner. När
översvämningsrisker ska hanteras finns flera frågor och aspekter som behöver
beaktas, en kommun ska inte på egen hand behöva hantera dessa. Därav
bör ett ökat samarbete mellan kommuner ske att underlätta hanteringen
av översvämningsproblematiken (Länsstyrelsen Blekinge län 2012: 3;
Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 15-17, 31). Utifrån Länsstyrelsen
Blekinge läns samt Skåne läns dokument ”Stigande havsnivå – konsekvenser
för fysisk planering” kan tolkas att de vill visa på att samarbete mellan flera
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a

a

parter skapar ökad förståelse med avseende på översvämningsriskerna.
Länsstyrelsen Blekinge län framhäver även att mer samarbete skulle behövas
för de som involveras av översvämningsrisker (Länsstyrelsen Blekinge län
2012: 7-14).

mot dessa (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 39-41). Samtidigt
öppnar det även upp för framtida samarbeten i liknande frågor eller inom nya
områden som är av vikt för stadsplaneringen.

Det finns en problematik att definiera hållbar utveckling. Enligt De Roo &
Porter kan hållbar utveckling innebära olika beroende på situation, dock
kan begreppet preciseras mer om det används i olika sammanhang (De
Roo & Porter 2007: 3-10). Vid ett kommunöverskridande samarbete kan
kommunerna tillsammans utveckla en gemensam vision för hur begreppet
ska definieras samt hur de vill eftersträva en hållbar utveckling (De Roo &
Porter 2007: 10). De kan diskutera frågor som rör de sociala, ekonomiska
och ekologiska aspekterna och hur dessa ska balanseras vid hantering av
klimatförändringar och översvämningsrisker (De Roo & Porter 2007: 10).
Klimatanpassning av städer är tidskrävande och det är flera faktorer som
spelar in och behöver beaktas. När kommuner går samman för att arbeta
fram lösningar kan de täcka in fler frågor än när en enskild kommun försöker
hantera översvämningsriskerna själva, vilket blir ett tidsbesparande arbete
samt dubbelarbete undviks. Vidare skulle samarbeten mellan kommuner skapa
möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra, utveckla idéer och förslag
hur översvämningsriskerna kan hanteras för att reducera områdens utsatthet

7.4 Diskussion om genomförande
Undersökningen har inneburit en tolkning av vad författarna menar i sina
texter. Analysen kan av denna anledning ge en felaktig bild av vad författarna
egentligen syftar till att förmedla, vilket i metodavsnittet framkom som en
av metodens främsta svagheter. Det ska även poängteras att kommunerna
som exempelvis Ronneby och Karlshamn kan ha tagit fram fördjupningar
gällande översvämningsriskerna utöver sin översiktsplan. Inför denna uppsats
har fokus varit att undersöka översiktsplaner, som har ett värde att fungera
som underlagsmaterial och hjälpmedel åt kommunernas planeringsarbete.
Av denna anledning har det inte genomförts djupare undersökningar om
kommunerna beskriver problematiken med översvämningriskerna mer än i
översiktsplanen.
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7.5 Sammanfattning av diskussion

a

Undersökningen har utgått från en analys av de fyra kustkommunerna
Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn samt Karlskronas översiktsplaner. Utifrån
dessa går det urskilja att Ronneby har den äldsta översiktsplanen av
samtliga fyra kommuner. Översvämningsriskerna beskrivs i liten mån och
klimatförändringarna saknar djupare förklaring om vad de innebär (Ronneby
kommun 2006c: 11-12; Ronneby kommun 2006f: 132-135; Karlshamn
kommun 2007: 169-171). Karlskrona och Sölvesborg lägger istället större
tonvikt vid att beskriva klimatförändringarna och översvämningsriskerna
(Karlskrona kommun 2010: 20-21, 146-150; Sölvesborg kommun 2010: 63-65).

Den fysiska planeringen är ett verktyg för att minska områdens utsatthet
mot översvämningsrisker, men översvämningar och väderförhållanden är
komplexa system. IPCC har fastställt att klimatet blivit varmare och kan
förändras fortare i framtiden, vilket innebär att översvämningsriskerna kan bli
mer omfattande (IPCC WG1 2013: 11-13, 192, 909-915). Av denna anledning
kan det behövas komplement i form av olika strategier som kan öka skyddet
mot framtida översvämningsrisker. Skyddsvallar är en stabil konstruktion och
minskar riskerna för att översvämningar kommer att inträffa. Skyddsvallar
kan dock bilda barriärer mellan vatten och landområde. En alternativ strategi
som går tillämpa är att integrera vatten som en del av stadsplaneringen,
vilket innebär att bebyggelse kan skapas på vattenytan. innebär att behovet
av nya bostäder framställs samtidigt som det ger människorna möjlighet att
bo i strandnära lägen (Linham & Nicholls 2010: 39-45; Dac & Cities 2014).
Avslutningsvis kan ett ökat samarbete mellan flera kommuner förenkla
hanteringen av översvämningsriskerna. De kan tillsammans diskutera
frågor och finna lösningar som kan reducera områdens utsatthet gentemot
översvämningsproblematiken (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 22,
31-41).

Att hantera översvämningsfrågan i översiktsplanen kan öka möjligheterna
för kommunerna att markera ut områden som utgör risk för att bli
översvämmande. De kan även kartera erosionsutsatta områden, vilket sedan
kan presenteras i översiktsplanen. Det är väsentligt att Länsstyrelsen Blekinge
län tar fram material till kommunerna, vilket även kommer till nytta när
översvämningsriskerna ska hanteras. Kommunerna kan med hjälp av fysisk
planering sätta en lägsta grundläggningsnivå, höja upp mark samt sätta
restriktioner för hur stor del av ett område som kan bebyggas (Länsstyrelsen
Skåne & Blekinge län 2008: 22, 31-41; Karlskrona kommun 2010: 112, 156;
Länsstyrelsen Blekinge län 2014: 30-31).
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8. SLUTSATSER
Växthusgaserna har sedan industrialismen ökat och inneburit att jorden värms
upp snabbare än den någonsin tidigare gjort. Den globala uppvärmningen har
inneburit att isarna på Antarktis och Grönland börjat smälta, vilket har lett till
att havsnivåerna stiger. Stigande havsnivåer ökar risken för att översvämningar
ska inträffa. Översvämningar orsakar skada på bebyggelse, infrastruktur och
värdefulla naturvärden. Det är ett faktum att översvämningsriskerna utgör ett
hot mot utsatta områden, vilket innefattar Blekinge läns kust. Kommunerna
behöver därav beakta översvämningsriskerna mer i sin stadsplanering.
Om klimatet fortsätter att bli varmare kommer fler områden hamna i risk
för att bli översvämmade, vilket ställer högre krav på kommunerna att
börja klimatanpassa städerna mer (IPCC WG1 2013: 11-13, 192, 909-915;
Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008).
Kommunernas översiktsplan kan användas vid planeringsfrågor som rör
exempelvis rekreation, vatten- och avlopp men den har även en större uppgift.
Översiktsplanen är inget juridisk bindande dokument, men den ska fungera
som ett hjälpmedel och vara vägledande i kommunernas planeringsarbete.
Av denna anledning har den ett värde. Undersökningen visar vikten av att
kommunerna bör ha en aktuell översiktsplan (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge
län 2008: 10-11). Om översvämningsfrågan behandlas i tidigt stadium ökar
möjligheterna att kommunernas arbete blir effektivare eftersom olika analyser
och fördjupningar kan påbörjas snabbare. Samtidigt kan bättre beslut fattas
angående nybyggnation i områden som utgör risk för översvämningsrisker.
Länsstyrelsen Blekinge län ska ha en ledande roll och tillhandahålla

kommunerna material som de kan använda vid senare planeringsarbete.
Länsstyrelsen ska även följa upp sitt arbete och förse med aktuell information
(Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 10-11; Länsstyrelsen Blekinge
län 2014: 30-31). Fysisk planering är ett verktyg som kan tillämpas för att
minska städernas utsatthet mot framtida översvämningsrisker, men för att
stärka skyddet ytterligare mot dessa kan det behövas komplement i form av
olika strategier. En kombination av olika strategier som skyddsvallar och
tillvägagångssätt som låter vattnet bli en del i planeringen kan tillämpas
(Linham & Nicholls 2010: 39-45; Dac & Cities 2014).
Att klimatanpassa städer är ett omfattande arbete och översvämningsfrågan
behöver föras in i stadsplaneringen allt mer för att skapa ökad kunskap inom
ämnet. Denna uppsats betonar även vikten av vad ökat samarbete mellan flera
kommuner kan skapa. Ett kommunöverskridande samarbete skulle leda till
en ökad kunskap inom ämnet. Kommunerna skulle ha möjlighet att utbyta
erfarenheter och tillsammans eftersträva att minska städers utsatthet för
framtida översvämningsrisker. Översvämningsrisker utgör idag ett hot mot
flera områden och fortsätter klimatet bli varmare ställer det högre krav att göra
städer mer klimatanpassade (Länsstyrelsen Skåne & Blekinge län 2008: 1011; IPCC WG1 2013: 11-13, 900-915). Om Blekinge läns fyra kustkommuner
redan idag intar större beredskap och beaktar översvämningsfrågan ännu mer
i stadsplaneringen kan det innebära att städerna blir mindre sårbara och mer
motståndskraftiga inför framtida översvämningsrisker.
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Figur 2 Avvikelser för global genomsnittlig yttemperatur för hav och land
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Figur 5 -Genomsnittlig höjning av havsytan, inklusive scenarier för hur
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10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för högvattenstånd i
Ronneby, Blekinge län Källa: Länsstyrelsen

Blekinge län (2012) s. 16
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10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för högvattenstånd i
Karlshamn, Blekinge län Källa:

Länsstyrelsen Blekinge län (2012) s. 15
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10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för högvattenstånd i
Sölvesborg, Blekinge län Källa:
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Länsstyrelsen Blekinge län (2012)
s. 14

10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för högvattenstånd i
Karlskrona centrala delar, Blekinge län Källa:

Länsstyrelsen Blekinge län (2012) s. 17
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10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för högvattenstånd över Ronneby
detaljerad inzoomning,
Blekinge län Källa:

Länsstyrelsen Blekinge
län (2012) s. 35
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10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för
högvattenstånd över Karlshamn detaljerad inzoomning,
Blekinge län Källa:

Länsstyrelsen Blekinge
län (2012) s. 31
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10. BILAGA

BILAGA - Scenarier för högvattenstånd i
Sölvesborg detaljerad inzoomning,
Blekinge län Källa: Länsstyrelsen

Blekinge län (2012) s. 26
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10. BILAGA

BILAGA- Scenarier för
högvattenstånd över Karlskrona
detaljerad inzoomning, Blekinge
län Källa: Länsstyrelsen

Blekinge län (2012) s. 39
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