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Sammanfattning
Klimatförändringar kommer med största sannolikhet att orsaka höjning 
av havsnivåerna och ökade nederbördsmängder. Detta, tillsammans med 
en fortsatt exploatering i riskutsatta områden orsakar större konsekven-
ser av översvämningar i framtiden. Tidigare har människan skyddat sig 
från översvämningar med hjälp av tekniska strukturer som vallar och 
barriärer. De senaste 10-20 åren har det i flera europeiska länder skett ett 
skifte från dessa tekniska lösningar mot ett ”mjukare” handlingssätt för 
att förebygga och hantera översvämningar i policydokument och rekom-
mendationer från ansvariga myndigheter. Syftet med uppsatsen är att 
belysa denna nya syn på översvämningshantering som i uppsatsen kallas 
integrerad översvämningshantering. Vidare är syftet att undersöka hur 
det nya tillvägagångssättet kan appliceras i ett aktuellt, svenskt exempel 
där det finns risk för översvämningar.

Uppsatsen inleds med en översiktlig litteraturstudie för att undersöka 
översvämningshanteringens koppling till den fysiska planeringen, samt 
hur översvämningar påverkas av klzimatförändringar. Syftet är att defi-
niera de begrepp som används i uppsatsen samt att belysa en ökad över-
svämningsproblematik och vilket ansvar som finns för att hantera över-
svämningsrisker inom fysisk planering. 

Därefter följer avsnittet ”Integrerad översvämningshantering i teorin” 
där ett antal policydokument studeras för att konkretisera och precise-
ra vad som menas med integrerad översvämningshantering samt vilka 
verktyg och metoder som finns för att omsätta integrerad översväm-
ningshantering i praktiken. De verktyg och metoder som framkommer 
genom studien kommer sedan att appliceras i uppsatsens avslutande del 
i en fallstudie över stadsförnyelseområdet H+ i Helsingborg.  

Fallstudien inleds med en kartering över översvämningsriskerna i H+ 
området. Området delas in i zoner som ligger till grund för de riktlinjer 
för markanvändning inom H+ som är uppsatsens resultat. Enligt dessa 
riktlinjer undantas de mest riskutsatta delarna av H+ området från ex-
ploatering och används istället för park och rekreation. 
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1.Inledning

Översvämningar är ett samlingsbegrepp som 
innefattar olika varianter av att områden ställs 
under vatten. Översvämningar är en naturlig del 
av hydrologiska system, men har samtidigt poten-
tial att skörda människoliv och förstöra samhällen 
(Nyberg 2008).  I den senaste rapporten från FN:s 
klimatpanel IPCC redovisas en ökning av frek-
vensen av höga flöden i Europa, mätt från 60- till 
90-talet. En global uppvärmning leder också till 
en stigande havsnivå samt ökande nederbördsin-
tensiteter, särskilt i varma klimatzoner men också 
här i Nordeuropa. (Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) 2007) 
Människan har i alla tider bosatt sig vid vatten. 
Fortsatt urbanisering och exploatering av riskut-
satta områden gör att de värden som kan förstöras 
i samband med översvämningar också kontinuer-
ligt ökar (Nyberg 2008; Werritty 2006) Vattennära 
lägen anses som attraktivt, och kommuner lockar 
invånare med stadsutveckling i strandnära lägen 
(Storbjörk 2006). Risken för översvämningar blir 
en viktig faktor att ha med i beräkningen i en ek-
vation där efterfrågan på strandnära tomter är 
stor och klimatförändringar orsakar havsnivåhöj-
ning och ökade mängder nederbörd. Tidigare har 
åtgärder för att skydda människor och egendom 
från översvämningar till största del varit tekniska 
strukturer som vallar, barriärer och diken (Wer-
ritty 2006). Dessa strukturer har möjliggjort för 
människan att använda mark nära kuster, sjöar 

och floder för bostads-, jordbruks- och industri-
ändamål (Werritty 2006).  De senaste 10-20 åren 
har det i flera europeiska länder skett ett skifte 
från dessa tekniska lösningar mot ett ”mjukare” 
handlingssätt för att förebygga och hantera över-
svämningar i policys och rekommendationer 
från ansvariga myndigheter. Dessa länder inklu-
derar Nederländerna, Belgien, Storbritannien, 
Tyskland, Schweiz och Ungern (Werritty 2006). 
Handlingsättet, som i uppsatsen kallas integrerad 
översvämningshantering, inkluderar bland annat 
att återskapa flodslätter, flytta tillbaka vallar och 
barriärer för att skapa landområden som tillåts att 
översvämmas och att bygga städer och struktu-
rer som kan hantera ökade vattenflöden (Rupp & 
Nicholls 2002). 
Uppsatsen ger en aktuell bild av översvämnings-
hantering och klimatförändringar. Vidare  un-
dersöker uppsatsen vilka riktlinjer och verktyg 
som finns för integrerad översvämningshante-
ring. Dessa verktyg eller principer appliceras till 
sist slutligen på stadsutvecklingsområdet H+ i 
Helsingborg för att ge en bild av hur den nya ap-
proachen skulle kunna användas i en aktuell, 
svensk kontext. H + området är idag ett låglänt 
hamn och industriområde som i Helsingborgs 
stads vision för stadsutveckling förvandlas till 
blandstad med bostäder, handel och kontor.
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1.1 Problemformulering
Klimatförändringar förutspås orsaka både havs-
nivåhöjning och fler extrema vädersituationer, 
vilket ökar risken för översvämningar från hav, 
sjöar och vattendrag samt ökade dagvattenmäng-
der. Tidigare har översvämningsrisker hanterats 
genom att bygga dammar, vallar och andra typer 
av barriärer för vattnet. På grund av forsknings-
rapporter om  klimatförändringarnas effekter på 
översvämningsrisker och erfarenheter av  över-
svämningsbarriärer som brustit, har det skett ett 
skifte i hur myndigheter i europeiska länder ser 
på hanteringen av översvämningsrisker. En ny 
syn på översvämningshantering där vatten tillåts 
ta plats i planeringen har växt fram i länder som 
Storbritannien och Nederländerna.  Vilka riktlin-
jer och verktyg finns för att skapa en integrerad 
översvämningshantering i den fysiska planering-
en? Hur kan dessa användas i ett svenskt exempel 
i ett område där det föreligger risk för översväm-
ningar?

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa en ny syn på 
översvämningshantering där vatten integreras i 
planeringen. Vidare är syftet att undersöka hur 
det nya tillvägagångssättet kan appliceras i ett ak-
tuellt, svenskt exempel där det finns risk för över-
svämningar.

1.3 Frågeställningar
Följande frågeställningar har använts för att svara 
till uppsatsens syfte: 

1. Vilken syn finns idag i den vetenskapliga litte-
raturen på hur man bäst förebygger risker för och 
konsekvenser av översvämningar i den fysiska 
planeringen?
2. Vilka verktyg och riklinjer finns i litteraturen 
för integrerad översvämningshantering i den 
fysiska planeringen?
3. Hur kan det nya tillvägagångssättet användas i 
ett svenskt område med risk för översvämning?
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1.4 Metod 
Uppsatsen består av tre huvudsakliga delar. Upp-
delningen syftar till att dels ge en bakgrund till 
översvämningshantering och huruvida ett skifte 
inom den fysiska planeringens syn på frågan har 
skett, för att sedan försöka ringa in vad som ka-
raktäriserar den nya approachen. De riktlinjer och 
verktyg som framkommit genom litteraturstudien 
appliceras sedan i ett svenskt exempel.

Den första delen utgörs av en översiktlig littera-
turstudie för att undersöka översvämningshante-
ring och fysisk planering, samt hur dessa påverkas 
av klimatförändringar. Litteraturstudien fungerar 
som en introduktion till forskningen och försöker 
att fastställa den existerande kunskapen på områ-
det (Denscombe 2000).
  
Sökning och av litteratur skedde genom att identi-
fiera viktiga nyckelord på både svenska och engel-
ska eftersom jag redan tidigt i skrivandeprocessen 
var på det klara med att jag ville undersöka ämnet 
på ett bredare plan än enbart det svenska. Två cen-
trala begrepp i litteratursökningarna var sustaina-
ble flood management och integrated water ma-
nagement, tillsammans med fysisk planering och 
klimatförändringar. Dessa användes sedan för att 
söka efter dokument i databaser och på internet. 
Av det insamlade materialet gjordes sedan ett ur-
val för att hitta de texter och artiklar som verkade 
mest intressanta och relevanta i relation till mitt 
syfte. 

För att komma fram till vad som karaktäriserar 
en integrerad översvämningshantering samt vilka 
verktyg och riktlinjer som finns för att skapa in-
tegrerad översvämningshantering i praktiken stu-
derades en samling dokument. Från dessa valdes 
de metoder och verktyg ut som ansågs mest rele-
vanta för fallstudien. De metoder och verktyg som 
använts redovisas närmare i kapitlet "Integrerad 
översvämningshantering i teorin". 

Fallstudien är en strategi som utmärks av dess 
inriktning på bara en enda undersökningsenhet. 
Enligt Denscombe (2000) är anledningen till att 
koncentrera ansträngningen på ett fall istället för 
på många är att genom att studera det enskilda 
fallet kan man skaffa sig insikter som kan få vidare 

konsekvenser och på detta sätt få resultat som inte 
kommit i dagen om man hade använt en under-
sökningsstrategi som försökte täcka ett stort an-
tal enheter. Målsättningen med fallstudien är att 
genom att titta på det enskilda kunna belysa det 
generella (Denscombe 2000). H plus området har 
valts därför att Helsingborgs stad i samband med 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP H+) har försökt att kartlägga översväm-
ningsrisken med hänsyn till stigande havsnivåer. 
Det finns därför ett informationsunderlag om 
översvämningsrisker att arbeta utifrån.
Det har också valts för att det är ett exempel på 
en vanlig utveckling i Sverige och Europa där ti-
digare hamn- och industriområden i vattennära 
lägen omvandlas till områden för bostäder, kontor 
och handel (Storbjörk 2006). 

Fallstudien inleds med en inventering av områ-
dets förutsättningar som genomförs genom att 
studera FÖP H+, tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivning MKB H+ och rapporten H+ Stigande 
Havsnivåer. Sedan appliceras de verktyg och rikt-
linjer som beskrivits i kapitel 4, Integrerad över-
svämningshantering i teorin, för att leda fram till 
de rekommendationer för markanvändning och 
utformning av bebyggelse som är fallstudiens re-
sultat. 

Metoddiskussion 

Fördelen med en litteraturstudie har varit att en 
stor mängd material har varit tillgängligt och 
kunnat granskas. Då integrerad översvämnings-
hantering är ett relativt nytt begrepp finns dock 
begränsad kunskap om resultat av metoden och 
utvärdering av konsekvenser på längre sikt. I och 
med arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
för FÖP H+ området fanns ett stort faktaunder-
lag om översvämningsrisker, markföroreningar 
och framtida påverkan av klimatförändringarna. 
Detta underlättade för mig i arbetet med uppsat-
sen samt gav mig tillgång till information som jag 
inte skulle ha fått enbart med hjälp av en fysisk 
inventering eller intervjuer. En invändning kan 
vara att den bild av stadsutvecklingen i H+ områ-
det jag fått är den som Helsingborg stad förmedlat 
i sin fördjupade översitsplan. Med hjälp av en mer 
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omfattande, fysisk inventering av området samt 
intervjuer av tjänstemän hade bilden kanske blivit 
en annan. 
De dokument på engelska som studerats angå-
ende översvämningshantering i Nederländerna 
och Storbritannien har jag själv översatt vilket har 
kunnat leda till felaktiga tolkningar. Både över-
svämningsproblematik och planeringsprocesser 
skiljer sig också mellan olika länder, vilket kan 
leda till att exempelvis engelska metoder för pla-
nering i översvämningshotade områden inte kan 
översättas till svenska förhållanden. 

H+ området har valts därför att den är ett exempel 
på den trend av omvandlingar av tidigare hamn- 
och industriområden i centrala, vattennära lägen 
till attraktiva miljöer för bostäder och kontor. Det 
är också ett exempel på ett vattennära område som 
är utsatt för översvämningsrisk. Som sådant är 
fallet H+ representativt för det exploateringstryck 
som finns för lokalisering i vattennära områden. 
De verktyg och riktlinjer som används i uppsatsen 
avslutande del är inte kopplade specifikt till H+ 
området utan går att använda på alla områden där 
det föreligger risk för översvämning. 

1.5 Empiri
I avsnittet ”Integrerad översvämningshantering 
i teorin” används en samling dokument som alla 
i någon mån använder sig av en annan approach 
till översvämningshantering än tekniska struktu-
rer.  De har valts huvudsakligen för att de är rikt-
linjer som behandlar översvämningshantering på 
en praktisk nivå. RIBA, Royal Institute of British 
Architects är en sammanslutning av och för yr-
kesverksamma arkitekter som strävar efter bättre 
kvalitet hos offentliga och privata byggnader och 
samhällen i samarbete med myndigheter  (www.
architecture.com) 

2008 publicerade RIBA Climate Change Toolkit 
07: Designing For Flood Risk. Dokumentet inne-
håller riktlinjer för hur man genom design skapar 
attraktiva platser som samtidigt hanterar konse-
kvenser och risker för översvämningar.  En lik-
nande modell för att hantera översvämningar har 
givits ut av länsstyrelserna i Västra Götalands och 
Värmlands län i publikationen Stigande Vatten –
en handbok för fysisk planering i översvämnings-
hotade områden (2011). 

Boverket gav 2011 ut Mångfunktionella ytor - 
Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i 
städer och tätorter genom grönstruktur. Målet är 
enligt dokumentet att visa på den fysiska plane-
ringens roll att integrera  grön- och blåstrukturen 
i klimatanpassning av städer. Boverket är förvalt-
ningsmyndighet för frågor om byggd miljö och 
hushållning med mark- och vattenområden, för 
fysisk planering, byggande och förvaltning av be-
byggelsen och för boendefrågor (www.boverket.
se) Även om skriften enligt titeln behandlar be-
fintlig byggd miljö finns många riktlinjer som gäl-
ler även vid planering för nyexploatering.  

I avsnittet ”Fallstudie: Stadsutvecklingsområ-
det H+” appliceras de verktyg och metoder som 
framkommit i teorikapitlet på fallstudien H + 
området. För att inventera har en litteraturstu-
die skett av den fördjupade översiktsplanen H +, 
Miljökonsekvensbeskrivningen samt en rapport 
framtagen av Helsingborg stad i samarbete med 
WSP och White Arkitekter. Den fördjupade över-
siktsplanen syftar till att en ändring av de avsik-
ter som kommunen redovisat i den kommunö-
vergripande översiktsplanen.  I den fördjupade 
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översiktsplanen redovisar kommunen sin avsikt 
när det gäller mark och vattenanvändning, bebyg-
gelseutveckling och riksintressen för H+. Den för-
djupade översiktsplanen ska vara både strategisk 
på lång sikt och vägledande för konkreta beslut 
i bygg- och tillståndsärenden. Den fördjupade 
översiktsplanen används i litteraturstudien för 
att dels ge bakgrundsinformation om hur om-
rådet används idag, för att studera vilken över-
svämningsproblematik som finns i området samt 
också ge en kort översikt av kommunens planer 
för områdets framtid. Som ett underlag till den 
fördjupade översiktsplanen H + togs rapporten 
H+ Stigande havsnivå fram av Helsingborgs stad, 
Helsingborgs hamn, 
NSVA, H+ projektet, White arkitekter och WSP 
samhällsbyggnad. Rapporten består av en sårbar-
hetsanalys och förslag till åtgärder. Rapporten har 
i uppsatsen använts som underlag för en kartering 
av översvämningsrisken i fallstudien. 

Källkritik

Många av de källor som används är dokument 
från olika myndigheter. De har en tydlig avsän-
dare och har enligt Denscombe (2000) en ten-
dens att vara trovärdiga, då staten förfogar över 
stora resurser och har många sakkunniga. Då de 
produceras av tjänstemän betraktas de ofta också 
som opartiska. Viktigt att hålla i minnet när stat-
liga publikationer används som källor är enligt 
Denscombe (2000) dock att det finns tvivel angå-
ende både objektivitet, opartiskhet och riktighet i 
denna typ av publikationer. De är ofta resultat av 
beslut och bedömningar av människor, vilka ald-
rig kan räknas som helt befriade från subjektivitet 
eller egenintresse. Jag är medveten om den här 
aspekten i användandet av dessa dokument, men 
då syftet med uppsatsen mer är beskrivande än 
utvärderande svarar de ändå till uppsatsens syfte.  

1.6 Avgränsing
Uppsatsens ambition är att ge en översiktlig bild 
av hur man idag ser på hantering av översväm-
ningar i vissa länder i Europa samt vilka aktuella 
verktyg och riktlinjer som finns vid denna typ av 
översvämningshanteringar. Ambitionen har inte 
varit att ge en heltäckande bild av all europeisk 
policy inom översvämningar, inte heller att ge 
omfattande förklaringar till skiftet. 
Tekniska strukturer används idag och kommer 
förmodligen också att användas i framtiden för att 
skydda människor och egendom från översväm-
ningar.  Fallstudien har en tydlig fysisk avgräns-
ning i och med de plangränser som gäller för H+ 
området i Helsingborg och som redovisas i kapitel 
5.  
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2.1 Översvämningar 

Under det  senaste decenniet har flera större över-
svämningar inträffat i bland annat Polen, Ungern, 
Tjeckien och Tyskland. England hade under 2007 
de regnrikaste sommarmånaderna på 250 år, vil-
ket ledde till mycket omfattande översvämningar 
och även i Sverige har det förekommit ett stort an-
tal översvämningar sedan 80-talet (Nyberg 2008) 
Räddningsverket (2011) definierar översväm-
ningar som tillfällen där vatten täcker ytor utanför 
den  normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. 
Översvämning kan också drabba markområden 
som normalt inte gränsar till vatten, men där vat-
ten blir stående på grund av häftigt regn. Viktigt 
att hålla i minnet när översvämningar diskuteras 
är, som Nyberg (2008) påpekar:

En viktig aspekt på översvämningar är att de 
är del i en naturlig hydrologisk variation 
som många ekosystem är anpassade till och  
beroende av. Det gör att åtgärder från 
samhällets sida för att minska översvämnings-
risker kan leda till försämringar för vissa 
ekosystemfunktioner och reducera livsvillko-
ren för vissa växt- och djurarter (s. 7). 

Olika typer av översvämningar 

Det finns olika typer av översvämningar och de 
bakomliggande orsakerna dem varierar också. I 
Stigande Vatten – en handbok för fysisk planering 
i översvämningshotade områden(2011) gör Läns-

2. Bakgrund  och begrepp
 
I följande kapitel ges en bakgrund till översvämningshantering, klimatförändringar och 
dess koppling till fysisk planering. Syftet är att definiera de begrepp som används i upp-
satsen samt att belysa en ökad översvämningsproblematik. 

styrelserna i Västra Götalands och Värmlands län 
följande följande kategorisering:  Översvämning-
ar i sjöar och vattendrag, översvämningar vid kus-
ter och översvämningar i städer:

Översvämingar i sjöar och vattendrag översväm-
mas på grund av klimat (nederbörd, smältvatten), 
utformningen på sjöns utlopp och förhållanden 
nedströms sjön. Mindre vattendrag som bäckar 
och åar kan ske hastigt på grund av kraftiga sky-
fall, medan översvämningsförloppet i större vat-
tendrag tar längre tid. Åtgärder som ökar vatten-
flödets hastighet som t.ex. anläggandet av kanaler 
eller uträtningar av åar gör att risken för över-
svämningar ökar (Länsstyrelserna i Västra Göta-
lands och Värmlands län 2011).  

Vattennivån vid kuster varierar naturligt mellan 
hög och lågvatten men beror också väder och 
vindförhållanden. Extrema vattennivåer kan upp-
stå om det samtidigt råder hög vindhastighet, lågt 
lufttryck och hög vågnivå. Öppna hav som Nord-
sjön och Skagerrak ger en lång blåssträcka vilket 
kan ge upphov till mycket höga vågor. Kraftigast 
stormar inträffar under vintertid. Kuster över-
svämmas främst då vattennivåerna är höga och 
det samtidigt blåser kraftigt (Länsstyrelserna i 
Västra Götalands och Värmlands län 2011).  
Städer innehåller ofta en stor andel hårdgjorda 
ytor. Ytor med låg genomtränglighet som asfalt, 
sten och betong gör att kraftiga nederbördsmas-
sor kan orsaka översvämningar i städer. Högre ex-
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ploatering och färre grönytor med naturlig infil-
trationskapacitet gör att dagvatten måste dräneras 
bort i vatten- och avloppssystem. Dessa leder ut 
till vattendrag som drabbas av översvämningsris-
ker.  Många vatten- och avloppssystem är också 
underdimensionerade och kan inte leda bort stora 
vattenmängder tillräckligt snabbt, vilket leder till 
att vattnet istället letar sig till lågpunkter som via-
dukter och källare.  När vatten och avloppssystem 
blir överfyllda kan det inträffa vattnet strömma 
tillbaka och avloppsvatten kommer upp i handfat 
och toaletter (Länsstyrelserna i Västra Götalands 
och Värmlands län 2011). 

Konsekvenser av översvämningar

Översvämningar, som utgör hälften av antalet 
större naturkatastrofer, påverkar ett stort antal 
människor (Nyberg 2008). Översvämningar kan 
skörda människoliv och förstöra samhällen och 
ekosystem. En översvämning kan också ge upp-
hov till mycket kostskamma skador på samhällets 
infrastruktur och störningar för olika verksamhe-
ter (Nyberg 2008). 
I en artikel på Sveriges Radios webbplats uppger 
en representant från Svensk Försäkring att över-
svämningar årligen kostar svenska försäkringsbo-
lag omkring 300 miljoner kronor. De samhälls-
ekonomiska kostnaderna som räddningsinsatser 
och oförsäkrad egendom uppges vara ca 100 mil-
joner om året (Andrén 2012).  

Översvämningar får också indirekta konsekven-
ser för människan och miljön. Räddningsverket 
(2011) beskriver de indirekta konsekvenser som 
uppstår vid en översvämning: 
Vid översvämningar stiger vattnet över sin nor-
mala nivå och områden som vanligtvis är torra 
ställs under vatten. Detta i kombination med ökad 
vattenhastighet innebär att erosionen på utsatta 
ställen kan öka dramatiskt. Erosion betyder att 
vattnet för bort jordmaterial från strandområden 
som efterhand får försämrad stabilitet, vilket kan 
leda till ras och skred (Räddningsverket 2011). 
Dammar och vallar är strukturer som människan 
byggt för att reglera vattenflöden. Översvämning-
ar av dessa strukturer så att dammbrott uppstår 
ger upphov till plötsliga och dramatiska ökningar 
av vattenflöden som kan få förödande konsekven-
ser för natur och bebyggelse nedströms (Rädd-
ningsverket 2011). 

2.2 Klimatförändringar
IPCC, FN:s klimatpanel, bildades 1988. Klimat-
panelens uppgift är att bidra med en vetenskap-
lig bild av klimatförändringarna och deras effek-
ter på miljö och samhälle. De bedriver inte egen 
forskning utan utvärderar istället kunskap och 
forskningsresultat. I sin senaste rapport från 2007 
slår IPCC fast att världens medeltemperatur ökat 
med i genomsnitt 0,74 grader de senaste 100 åren. 
Ökade halter av växthusgaser och partiklar i at-
mosfären, förändringar i solstrålning och marky-
tans egenskaper orsakar med största sannolikhet 
en rubbning av energibalansen i jordens klimat-
system (IPCC 2007). Förändringen är enligt rap-
porten med största sannolikhet orsakad av ökan-
de halter av växthusgaser i atmosfären. Koldioxid 
är, tillsammans med metan och dikväveoxid, den 
växthusgas som främst skapas av mänskliga akti-
viteter. 

Klimatförändringarna leder till ökade medeltem-
peraturer, ökad snö- och issmältning och en glo-
bal höjning av havsytenivån.  Under 1900-talet 
höjdes havsytan med närmare två millimeter per 
år, efter att under de föregående tre tusen åren ha 
legat nästan stilla. Höjningstakten har under de 
senaste årtiondet nu ökat till tre millimeter per år 
(IPCC 2007).
Sedan början av 1900-talet har nederbördsmäng-
derna i allmänhet ökat på de högre breddgrader-
na medan de har minskat i många tropiska och 
subtropiska områden.  Andra förändringar i kli-
matet så som salthalten i haven, vindmönster och 
olika former av extremväder som torka, skyfall, 
värmeböljor och intensiteten i tropiska cykloner 
har också observerats. (IPCC 2007)

Fortsatta utsläpp av växthusgaser på eller över 
nuvarande nivåer kommer att leda till ytterligare 
uppvärmning och orsaka många förändringar i 
det globala klimatsystemet under 2000-talet, som 
mycket sannolikt kommer att bli större än de som 
observerats under 1900-talet. IPCC (2007) använ-
der sig sedan länge av olika scenarier vad gäller 
utsläpp av växthusgaser. Dessa spänner mellan 
kraftiga ökningar av växthusgaskoncentrationer 
(scenario A1FI) och begränsade ökningar (scena-
rio B1).
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Sverige

Miljödepartementets utredning Sverige inför kli-
matförändringarna – hot och möjligheter (SOU 
2007:60) från 2007 utgår till stor del från IPCC :s 
slutsatser som redovisats ovan. Uppvärmningen i 
Sverige väntas enligt utredningen bli större än för 
världen som helhet. Nederbördsmängden förvän-
tas öka i båda scenarierna som utredningen utgått 
från, främst under vintern och i västra Sverige. Re-
dan till 2020 talet ökar nederbörden i januari med 
50 % (20-50mm). Till 2080-talet sker en fördubb-
ling (mer än 50 mm) i västra Sverige. Det kom-
mer att snöa mindre och istället regna mer under 
vintertid. Det kommer också att bli vanligare med 
kraftiga regnfall (SOU 2007:60).  

Avrinningen, det vill säga det regn och smältvat-
ten som rör sig vidare i ett område, ökar årligen, 
och då framförallt i Norrlands fjällkedja och i 
västra Götaland. Extrema vattenflöden kommer 
också att öka i västra Götaland, samt i sydvästra 
Svealand och nordvästra Norrland. Extrema vat-
tenflöden mäts i 100-årsflöden, vilket är det sta-
tistiskt sett högsta flödet i ett vattendrag under 
en 100-årsperiod. Återkomsttiderna för extrema 
flöden kommer att bli kortare i framtiden och 
därmed också kraftiga, frekventa översvämningar 
(SOU 2007:60). Det är enligt utredningen svårt att 
beräkna när och hur översvämningar kommer att 
ske, men uppskattningen att frekvensen kommer 
att öka kan ändå ses som statistiskt säkerställd. 
Den ökning av havsvattennivån som sker globalt 
resulterar i ökat vattenstånd i Östersjön. Nivån 
längs Sveriges kuster kan öka med allt från några 
cm till 80 cm i södra delarna av Östersjön. Vid 
Svealandskusten kan det ske en minskning eller 
en ökning med ca 50 cm (SOU 2007:60) 

2.3 Översvämningar och 
fysisk planering
I Plan- och bygglagen kan utläsas att kommuner-
na, och även länsstyrelserna, har ett långtgående 
ansvar för människors hälsa, säkerhet och för mil-
jön. Att planera för hur mark ska användas, bland 
annat så att konsekvenserna av översvämningar 
blir så små som möjligt, är viktigt förhindra onö-
diga risker och skador.

I Plan- och bygglagen  (2010:900) 2 kap 3 § står att 
planläggning ska ske med hänsyn till miljö- och 
klimataspekter och en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt.  I 2 kap 5 § står 
att kommuner vid planläggning och i ärenden om 
bygglov ska lokalisera bebyggelse till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörj-
ning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kom-
munikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luft-
föroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Enligt 3 kap 10 § p 5  och 5 kap 14 § p 5 Plan- och 
bygglag (2010:900) ska länsstyrelsen under sam-
rådet verka för att bebyggelse eller byggnadsverk 
inte blir olämpliga med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Länsstyrelserna (2012) har gjort en sammanställ-
ning av vilka myndigheter som har ansvar för  
översvämningshantering. I skriften urskiljs tre 
nivåer: 

Kommunen har ett samlat ansvar för den lokala 
samhällsutvecklingen och bebyggelseplaneringen. 
Genom plan- och bygglagen och så kallade plan-
monopolet är det kommunen som tar initiativ till 
och fattar beslut om planläggning för bebyggelse. 
Kommunen har också övergripande ansvar för 
att värna den lokala miljön och för att säkerställa 
tillräckligt skydd mot olyckor och händelser som 
kan drabba människors liv och hälsa, miljö och 
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egendom Till denna kategori räknas översväm-
ningar. Kommunens långsiktiga syn på mark- och 
vattenanvändningen och byggandet ska redovisas 
i den kommunala översiktsplanen. En del av över-
siktsplanens obligatoriska innehåll är redovisning 
av förekommande miljö- och riskfaktorer samt 
hur dessa ska beaktas. Översiktsplanen är inte 
bindande men rådgivande (Länsstyrelserna 2012) 

Länsstyrelsen har ansvar för att på regional nivå 
samordna statliga och mellankommunala intres-
sen i planeringen. Länsstyrelsen har ett särskilt 
ansvar för att ta fram underlag för den kom-
munala planeringen.  Vidare ska myndigheten 
kontrollera att tillräcklig hänsyn tas till frågor 
om människors hälsa och behovet av skydd mot 
olyckor i samband med planläggning. Länssty-
relsen har också tillsyn över kommunens till-
lämpning av miljöbalken och lagen om skydd 
mot olyckor. Myndigheten har vidare ett övergri-
pande regionalt ansvar för krishanteringsåtgär-
der som kan behövas vid t.ex. en översvämning. 
Länsstyrelsen ska i detta arbete bland annat verka 
för att nödvändig samordning sker mellan kom-
munala och andra myndigheters insatser samt 
näringsliv och regleringsföretag (Länsstyrelserna 
2012) 

På en central nivå nämner Länsstyrelserna (2012) 
Boverket,  som har ett uppsiktsansvar för plan- 
och bygglagens tillämpning och även har till upp-
gift att samordna  underlag från olika centrala 
sektorsmyndigheter; Räddningsverket som arbe-
tar för att minska antalet  olyckor och skapa ett 
säkrare samhälle och som ska tillhandahålla un-
derlag inom sitt verksamhetsområde  för tillämp-
ning av plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Expertmyndigheter som SMHI och SGI är  också 
viktiga som producenter av kunskaps- och plane-
ringsunderlag (Länsstyrelserna 2012). 

2.4 Integrerad översväm-
ningshantering
Begreppet används som samlingsnamn för den 
”mjukare approach” till översvämningshantering 
som inte använder sig av tekniska strukturer och 
istället syftar till att integrera vattnet i planering-

en.  Begreppet är hämtat från Länsstyrelserna i 
Västra Götalands och Värmlands län (2011) som 
skriver följande:

Med utgångspunkt i de översvämningspro-
blem som redan existerar samt hotet från 
klimatförändringarna måste vi förändra 
vårt sätt att se på byggande i översvämnings-
hotade områden och noggrant överväga var 
vi väljer att lokalisera ny bebyggelser. Detta 
innebär att använda sig av lösningar som är 
kostnads- och resurseffekiva samtidigt som 
de smälter väl in i omgivningen och tillför 
området något positivt (s 8) 

I Storbritannien talar man istället om flood risk 
management vilket  enligt Tunstall, Johnson och 
Penning Rowsell  innebär: 

Flood  risk management is then the decisi-
on-making  process which seeks to manage 
the reaction  of the system to external per-
turbations, recognising in particular that 
not all floods  can be prevented, thus the 
focus broadens  from one focused on flood 
defence to one  focused on the combina-
tion of:  flood abatement (the prevention of 
flood  waves, e.g. through reforestation) 
flood control (the prevention of floods,  e.g. 
through embankments) and flood allevia-
tion (the reduction of flood  impacts, e.g. 
through land use regulation) (s 3)
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3. Forskningsöversikt

3.1 England
 
I artikeln “Flood Hazard Management in England 
and Wales: From Land  Drainage to Flood Risk 
Management” urskiljer författarna Tunstall, John-
son och Penning-Rowsell (2004) tre faser i hur 
myndigheter sedan andra värlskriget har hanterat 
risk för översvämningar; ”land drainage”, ”flood 
defence” och ”flood risk management”.  De tre fa-
serna är i artikeln uppkallade efter uttryck och be-
grepp som användes under respektive tidsperiod. 
De tre faserna karaktäriseras av hur de i olika grad 
värderat fysiska översvämningsstrukturer som 
vallar och dammar, varningssystem för allmän-
heten om risker för översvämningar och slutligen 
fysisk planering och bebyggelseutveckling i områ-
den (Tunstall, Johnson & Penning-Rowsell 2004) 
Förändringarna i hur samhället ser på översväm-
ninat beror enligt författarna dels på en gradvis 
förändring av normer, värderingar och attityder 
i samhället, beroende på ekonomiska och sociala 
faktorer  och dels på en slags händelsedriven (”ca-
talystic”) förändring, som reaktion på översväm-
ningskatastrofer i landet. 
”Land drainage” betecknar perioden från andra 
världskriget till och med slutet av 1970-talet. Un-
der denna period var översvämningshanteringen 
inriktad på att bygga tekniska strukturer för att 
förhindra översvämningar parallellt som myndig-
heter för att skapa mer produktiv jordbruksmark 

genomförde dräneringar och torrläggning av våt-
marker och annan mark som regelbundet över-
svämmades. Under kriget hade stora krav ställts 
på självförsörjning inom landet, vilket påverkade 
jordbrukspolitiken långt in på 70-talet.  Till tidens 
anda hörde också en stor tilltro till teknikens möj-
ligheter och mycket pengar investerades i stor-
skaliga strukturer för att skydda bakomliggande 
land mot översvämningar (Tunstall, Johnson & 
Penning-Rowsell 2004).  

Från och med 80-talet sker ett skifte från torrlägg-
ning och dränering för att skapa jordbruksmark 
till att till stor del handla om att skydda tätbebygg-
da områden från att bli översvämmade. Den tek-
niska utvecklingen gjorde det möjligt att kartlägga 
och genom matematiska modeller skapa prog-
noser för översvämningar, vilket ledde till större 
kunskap om översvämningar och vilka faktorer 
som påverkade dem. En ökande medvetenhet hos 
allmänheten om människors miljöpåverkan satte 
också punkt för expansionen av jordbruksmark. 
Myndigheter fortsatte under den här perioden att 
investera i utveckling och byggande av tekniska 
strukturer för översvämningsskydd (Tunstall, 
Johnson & Penning-Rowsell 2004)

Sedan mitten av 90-talet har strategin för att han-
tera översvämningar övergått till vad Tunstall, 
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Johnson och Penning-Rowsell (2004) kallar en 
mer strategisk och holistisk approach: flood risk 
management.  Denna fas karaktäriseras av ett 
skifte från skyddsåtgärder mot översvämningar 
till att istället försöka minska sannolikheten för 
och konsekvenserna av en översvämning.
När regeringen antog målet att i beslut och lagar 
röra sig mot en hållbar utveckling betydde man i 
policys måste ta hänsyn till både sociala, ekono-
miska och ekologiska konsekvenser. 
Ökad medvetande om och förståelse för klimat-
förändringar låg också till grund för den nya 
approachen. Skiftet karaktäriseras av att myn-
digheter uppmuntrar ”mjuka” biotekniska lös-
ningar som arbetar ”med” naturen istället för 
”mot” den.  Detta inkluderar bland annat att för-
stärka stränder genom att kontinuerligt fylla på 
med sand längs kuststräckor utsatta för erosion 
återskapa områden runt floder och åar som tillåts 
att översvämmas samt vad man i England kallar 
”managed realignment” (direkt översatt: ordnad 
omlokalisering) som går ut på att man tar bort 
översvämningsskydd och istället låter landområ-
den översvämmas (Tunstall, Johnson & Penning-
Rowsell 2004)

I artikeln ”Identifying drivers to and obstacles to 
Managed Realignment” diskuterar  Ledoux et al. 
(2005) fördelar och nackdelar med metoden, som 
är ett förhållandelsevis ”naturligt” sätt att skapa 
skydd mot översvämningar  och skapar värdefull 
miljö för växt- och djurliv. Metoden är kostnadsef-
fektiv så tillvida att det inte kostar särskilt mycket 
att montera ned skydd mot översvämningar men 
skapar å andra sidan ett stort krav på kompensa-
tion för att ersätta förlorad mark för bostäder och 
jordbruk. Artikeln framhåller dock att metoden, 
i motsats till tekniska strukturer som översväm-
ningsskydd, kan anses vara långsiktigt hållbar 
(Ledoux et al 2005).

3.2 Nederländerna
Nederländerna, vars yta till över 50 % är beläget 
under havsnivån och dessutom präglas av sitt 
läge i det europeiska floddeltat har lång erfaren-
het av översvämningshantering.  Nederländerna 
har av omvärlden setts som ett föredöme när 
det kommer till att kontrollera vatten både längs 
kusterna och i inlandet för att undvika risker för 

översvämning och samtidigt använda vattnet för 
jordbruk, frakt och industri (Warner och van 
Buuren 2011). Stora delar av det holländska vat-
tensystemet av floder och åar är kanaliserat och 
de omkringliggande områdena skyddas av avan-
cerade system av vallar och dammar, vilka under 
lång tid skyddat holländarna från problem med 
översvämningar.  1993 och 1995 skedde dock två 
stora översvämningar, samtidigt som de regio-
nala vattenmängderna ökade. Detta ledde till ett 
skifte i vattenhanteringen i Nederländerna  (van 
der Brugge, Rotmans & Loorbach 2005; Warner 
och van Buuren 2011) Enligt van der Brugge, Rot-
mans och Loorbach (2005) berodde detta på ett 
fundamentalt problem med de nederländska vat-
tenstrukturerna: 

On the onehand, the increasing spatial 
claims from agriculture, industry, traffic, 
housing  and infrastructure as a result of 
growing economic development, increased 
population density and changing life-sty-
les, led to a growing pressure on the water 
system. On the other hand, the continuous 
subsidence of soil, the rising sea level and 
the decreasing capacity to retain water due 
to loss of nature have resulted in pressure 
from water on land (s 165). 

Skiftet i vattenhanteringspolicy indikeras av en 
framväxande samling metaforer eller “mantran” i 
översvämningsdiskursen: ‘‘Room for water, ‘‘From 
Stemming to Accommodating water’’ and ‘‘Water 
as a friend rather than an enemy’’(van der Brugge, 
Rotmans & Loorbach 2005) Det har enligt van der 
Brugge, Rotmans och Loorbach (2005) skett en 
övergång från ett ”teknokratisk” hanteringssystem 
med stor tilltro till ingenjörskonst till ett mer ho-
listiskt och deltagandestyrt hanteringssystem: in-
tegral water management,  med större medveten-
het om vattnets ekologiska värde och funktioner 
på bekostnad av ekonomiska och agrikulturella 
värden.  van Buuren och Warner (2011) invän-
der att det är  osäkert om något skifte i egentlig 
mening har skett i Nederländerna,  på grund av 
det finns skillnad i vad som står i politiska doku-
ment och hur dessa tolkas i konkreta planerings-
situationer på den lokala nivån.  I en fallstudie av 
Kampenområdet i Nederländerna  framkommer 
det enligt författarna hur metaforer som ”att göra 
plats för vatten” används i olika syften av olika ak-
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törer för att dessa ska få sina intressen tillgodo-
sedda och att ekonomiska intressen ofta gör före 
ekologiska (Warner och van Buuren 2011)

3.3 Varför integrerad över-
svämningshantering? 

Enligt Royal Institute of British Architects (RIBA) 
(2008) risk är standardlösningen för att minska 
risker och konsekvenser av översvämningar att 
bygga tekniska strukturer som vallar och barriä-
rer samt att höja minsta tillåtna byggnadsnivå så 
att byggnader står på styltor eller pelare. Dessa 
metoder är enligt dokumentet ofta dåligt integre-
rade med den omkringliggande arkitekturen och 
landskapet, vilket skapar miljöer och områden 
som inte fungerar bra för de människor som bor 
och verkar i dem (RIBA 2008) 

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värm-
lands län (2011) framhåller att invallningar om 
de uppförs, inte bara blir barriärer som skyddar 
människorna innanför utan också samtidigt be-
gränsar människors tillträde till vattnet, både 
visuellt och fysiskt. Detta är problematiskt då 
närheten till vatten ofta är själva anledningen till 
att exploatering sker i översvämningshotade om-
råden.

Storbjörk (2006) beskriver riskerna med damm-
regleringar som att de kan bidra till en falsk käns-
la av säkerhet som påverkar samhällets riskmed-
vetenhet. I en undersökning av riskhantering och 
översvämningar i Falun och Kristianstad hade 
dammregleringar och vallar sett som en garant 
för säkerhet vilket ledde till lokalisering av käns-
lig verksamhet i tidigare utsatta områden. Enligt 
Storbjörk kan en fortsatt lokalisering av bebyg-
gelse och samhällelig verksamhet till riskbenägna 
områden bli ett problem i situationer när säker-
hetsnivåerna visar sig vara för lågt tilltagna och 
säkerhetsbarriärerna brister, som vid katastrofen 
i New Orleans (Storbjörk 2006). 

Att med hjälp av pelare höja byggnader och däri-
genom minska risken för översvämningar är en-
ligt RIBA (2008) ett vanligt förslag för nyexploa-
tering i översvämningshotade områden. Detta är 
dock ett problem eftersom det leder till minskad 

trygghet då vad rapporten kallar ”good passive 
surveillance and sense of ownership on ground 
level (s 6)” försvinner. En annan strategi för att 
minska översvämningar kan vara att genom land-
utfyllnad höja marknivån så att markplan hamnar 
utanför riskzonen för översvämningar. Fördelarna 
med denna strategi kan diskuteras då vattenmas-
sorna vid översvämningar måste ta vägen någon-
stans och orsakar förhöjd risk för översvämningar 
i intilliggande områden. I extremfall kan höjning 
av marknivån leda till att områden som inte ti-
digare varit i riskzonen översvämmas. Att höja 
marknivån inom ett helt område är också ofta en 
väldigt kostsam lösning (RIBA 2008). 
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4.1 Kartläggning
Det första steget vid nyexploatering ska enligt 
RIBA (2008) vara att bedöma och utvärdera 
riskerna för översvämning i området. En enkel 
bedömning kan göras enbart genom att titta på 
områdets geografiska och topografiska kontext. 
Ligger området intill hav eller ett vattendrag 
finns det uppenbara risker för översvämningar. 
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värm-
lands län (2011) uppger att vid kartering av över-
svämningsrisker behövs en god markkarta över 
kommunen eller tätorten samt en höjdmodell 
med hög upplösning.  Länsstyrelserna (2011) 
framhåller också vikten av att inkludera klimat-
förändringarnas effekter vid en bedömning av 
översvämningsrisker, eftersom ett långsiktigt 
perspektiv är viktigt vid samhällsplanering. För 
Sverige finns tillgängliga klimatanalyser fram till 
cirka 2100. SMHI tillhandahåller underlag på 
nationell nivå och regionala klimatanalyser med 
fördjupad information om framtida klimat ska 
tillhandahållas av länsstyrelserna (Länsstyrelser-
na i Västra Götalands och Värmlands län 2011). 
När en kartläggning av översvämningsrisker 
görs är det viktigt att bedöma både verklig och 
kvarvarande översvämningsrisk. Verklig över-
svämningsrisk är den risk som föreligger utan 

4.  Integrerad  
översvämningshantering 
i teorin

I detta avsnitt studeras ett antal dokument som beskriver en integrerad översvämnings-
hantering  vid planering för nyexploatering. Det är alltså andra medel än tekniska struk-
turer som står i fokus. Syftet med avsnittet är att konkretisera och precisera vad som 
menas med integrerad översvämningshantering. De verktyg som framkommer genom 
studien kommer sedan att appliceras i uppsatsens avslutande del i en fallstudie över 
stadsförnyelseområdet H+ i Helsingborg.  

skyddsåtgärder och kvarvarande risk är den risk 
som finns trots skyddsåtgärder, då det aldrig går 
att räkna med att dessa håller för alla eventuella 
påfrestningar som kan uppstå (RIBA 2008)

4.2 Zoner 
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands 
län (2011) förespråkar att området som planeras 
för exploatering indelas i zoner. Zonerna bygger 
på frekvens eller återkomsttid för översvämning-
ar. områden enligt vad som kallas en frekvens-
modell. Enligt Boverkets (2011) defintion är åter-
komsttid ett begrepp för tidsintervall i medeltal, 
sett över en längre tidsperiod mellan regn- eller 
avrinningstillfällen för viss given intensitet och 
varaktighet. Ett flöde med 100 års återkomsttid 
inträffar eller överträffas i genomsnitt en gång på 
100 år, vilket innebär att sannolikheten är 1 på 100 
för varje enskilt år. Eftersom man exponerar sig 
för risken under flera år blir den ackumulerade 
risken avsevärd. Frekvenserna i Länsstyrelsernas 
planeringsmodell bedöms utifrån framtida kli-
matscenarier. Dessa varierar mellan att risken för 
en översvämning är var hundrade år eller oftare 
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eller en gång på 200 år. Om frekvensen är lägre 
än så beräknas sannolikheten att en översväm-
ning inträffar vara noll. (Länsstyrelserna I Västra 
Götalands och Värmlands län 2011) RIBA (2008) 
använder sig av fyra olika zoner: 

in 1,000) chance of flooding

and 1% (one in 100) for river flooding and 
0.5% (one in 200) chance for flooding from 
the sea

(one in 100) chance for rivers and greater 
than 0.5% (one in 200) for the sea

(one in 20) chance of flooding or areas 
designed to flood in an extreme one in 
1,000 flood event or land required for flood 
conveyance or storage. This zone is defined 
as functional floodplain (  s. 12)

4.2 Markanvändning
RIBA (2008) har fyra kategorier av markanvänd-
ning och dess sårbarhet för översvämningar.  
Uppdelningen är som följer: 
Verksamheter kompatibla med vatten:  olika ty-
per av hamnverksamhet som: varv, marina och 
dockningsområden, fiskindustri och skeppstill-
verkning. Även park och rekreationsområden 
hamnar i den här kategorin.
Mindre sårbara verksamheter inkluderar butiks-
verksamhet, kontor, restaurang, lager och distri-
butionsverksamhet, jordbruk och skogsbruk, vat-
tenverk och reningsverk. 
Mycket  sårbara verksamheter är:  sjukhus och 
annan hälsoverksamhet, skolor, universitet och 
dagis. Bostadsområden, hotell och nattklubbar, 
områden med miljöfarligt avfall. Campingområ-
den. 
De mest sårbara verksamheterna är: Akutvård, 
bostäder i källarplan och områden för permanent 
uppställning av husvagnar och husbilar. Kraftsta-
tioner och evakueringsrutter.  (RIBA 2008)

Bild 1. Schema zoner och markanvändning enligt Länsstyrelserna i Västra Götalands och 
Värmlands län (2011).
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4.3 Sannolikhetsreducering
Nästa steg i Länsstyrelserna i Västra Götalands 
och Värmlands läns (2011) planeringsmodell är 
att minska sannolikheten för att en översvämning 
ska inträffa. Detta kan handla om tekniska system 
som tar hand om vattnet innan det kan göra skada 
eller att tillåta att vatten tar plats vid nederbörds-
rika perioder. Andra förebyggande åtgärder in-
kluderar konstruktionen av skyddsbarriärer.  En-
ligt planeringsmodellen kan det vara nödvändigt 
vid vissa specifika förutsättningar kring sjöar och 
kuster, men risken finns alltid att de inte är till-
räckligt säkra eller dimensionerade för oväntade 
vattennivåer. Det är också möjligt att ändra mar-
kens höjd så att vissa delar höjs och andra fung-
erar som buffertzoner som tar hand om vatten 
vid behov. Nackdelar med åtgärder som innebär 
att man flyttar landmassor är dock att det är kost-
samt och kan påverka ekologiska system negativt 
(RIBA 2008)  

4.4 Konsekvenslindring 
Det fjärde steget i Länsstyrelsernas (2011) plane-
ringsmodell går ut på att lindra konsekvenserna 
om en översvämning skulle inträffa.  Enligt Läns-
styrelserna (2011) är det vid bedömning av kon-
sekvenser viktigt att ta hänsyn till hur man tar sig 
till och från ett område, hur kommunen klarar 
av att försörja bostäder och verksamheter med 
el och vatten, samt hur räddningstjänst och sjuk-
vård kan nå platsen. Hur väl byggnader kan stå 
emot en översvämning är också en del av en kon-
sekvensbedömning. Byggnadsmetoder, design 
och tekniska lösningar är viktiga faktorer om en 
byggnad ska kunna användas efter en översväm-
ning. Om byggnaden ska kunna användas efter en 
övesvämning  (Länsstyrelserna i Västra Götalands 
och Värmlands län 2011) 

Varningssystem
RIBA (2008) påpekar att en viktig del i att minska 
konsekvenser för översvämningar är system för 
att tidigt varna människor för att en översväm-
ning är på väg att ske.  Vikten av varningssystem 
framhålls både i Europeiska unionens översväm-
ningsdirektiv samt i Sverige i förordningen om 

översvämningsrisker (Larsson 2011) Varnings-
system kan vara helt manuella, där människor 
observerar data om nederbörd och vattennivåer 
och sedan bestämmer om varning skall utfärdas 
samt på vilket sätt.  Det finns också sofistikerade 
automatiserade system som samlar ihop meteoro-
logiska och hydrologiska realtidsdata som sedan 
används tillsammans med hydrologiska hybrid-
modeller för att förutsäga möjliga översvämning-
ar (Larsson 2011) 

Robusta byggnader 

Tekniska faktorer som spelar in är hur elektrici-
tetförsörjning är placerad och huruvida avlopps-
system är säkrade för baktryck. I detaljplan kan 
lägsta byggnadsnivåanges  för den del av kon-
struktionens undersida som inte är avsedd att 
komma i kontakt med vatten (Länsstyrelserna i 
Västra Götalands och Värmlands län 2011) Nack-
delar med åtgärder som dessa är att det kan åstad-
komma miljöer som inte är så attraktiva att vis-
tas i, men höjda bottennivåer och hus på pelare. 
RIBA (2008) rekommenderar att bottenvåning-
arnas parkeringsytor utformas med ett "skal" av 
andra, mindre sårbara, utrymmen som exempel-
vis butikslokaler, för att undvika döda stadsrum. 
Ovanpå bottenvåningarna kan man placera ut-
stickande takträdgårdar som är sammankopplade 
med varandra för att skapa utrymningsvägar för 
människor vid en översvämning. Takträdgårds-
systemet fungerar som dagvattenhantering och 
skapar "ekologiska fickor" för djur- och växtliv i 
området (RIBA 2008). En annan variant på kon-
sekvenslindring är att placera olika funktioner 
ovanpå varandra, där de minst sårbara som tål 
översvämning placeras längst ner, med mer sår-
bara funktioner ovanpå (Länsstyrelserna i Västra 
Götalands och Värmlands läns 2011) 

Dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en viktig faktor i inte-
grerad översvämningshantering. Som tidigare 
beskrivits i uppsatsen är stora nederbördsmänger 
en vanlig orsak till översvämningar. Särskilt i stä-
der ökade nederbördsmängder ett stort problem, 
på grund av stora arealer av hårdgjorda ytor, som 
hindrar dagvatten att infiltreras i marken natur-
ligt.  
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Boverket (2011) påtalar att dagvattenhanteringen 
kommer att ställas inför helt nya utmaningar i 
framtiden då det finns en risk för att kapaciteten 
att rena dagvatten inte räcker till. För att få bästa 
möjliga effekt bör dagvattenhantering härma na-
turliga system och på så sätt infiltrera, fördröja, 
eller samla upp vatten lokalt.  På den översiktliga 
plannivån framhåller Boverket (2011) att natur-
områden kan behöva avsättas för att de har stor 
betydelse för den hydrologiska balansen sett över 
ett större område. Våtmarker som fungerar som 
naturliga fördröjnings- och utjämningsmagasin 
kan behöva sparas för att minska flödestoppar. 

Skog på fuktig mark som effektivt dränerar mar-
ken på platsen kan behöva sparas för att förhindra 
försumpning . Det är också lämpligt att ange be-
byggelseområden som kan omfattas av olika for-
mer av dagvattenlösningar och ange var dammar 
och våtmarker kan  anläggas samt vilka recipien-
ter som är särskilt känsliga/skyddsvärda (Bover-
ket 2011) 
På allmän platsmark skriver Boverket (2011) att 
kommunen har möjlighet att anlägga dammar, 
diken, bäckar och kanaler för att skapa former för 
långsam avledning av dagvatten, vilket minskar 
belastningen på VA-nätet. 
På kvartersmark minskas dagvattenmängden som 
förs vidare till VA-nät och recipienter genom att 
undvika att belägga tomter med hårdgjorda ytor 
och plantera träd och växter minskas dagvatten-
mängden som förs vidare till VA-nät och recipien-
ter. Hus kan också förses med gröna fasader och 
gröna tak (Boverket 2011). 
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5.1 H + 
Projektet syftar till en förtätning med bostäder 
och verksamheter av södra centrala Helsingborg 
som idag karaktäriseras av hamnindustri och in-
frastruktur.  Området omfattar 600 hektar och 
är beläget på till stora delar lågt liggande utfyll-
nadsmark och risk för översvämningar föreligger 
(FÖP H+). I den fördjupade Översiktsplanen H 
+ som antogs av Helsingborgs stadsdelsnämnd 
i april 2011 föreslås en övergripande bebyg-
gelsestruktur för området. Förslaget möjliggör 
cirka 5000-6000 bostäder samt också handel, 
verksamheter och service (FÖP H+). Idag finns 
inom området campus för Lund Universitet och 
Knutpunkten, Helsingborgs huvudstation och ett 
kommunikationsnav för färjor till Helsingör, tåg 
och bussar. Några av de mest storskaliga föränd-
ringarna i Helsingborgs stadsutvecklingsprojekt 
är att järnvägen som idag fungerar som en barriär 
mellan området och centrala Helsingborg grävs 
ner i den s.k. Södertunneln. Södertunneln är en 
cirka 1,3 km lång järnvägstunnel som sträcker 
sig från Knutpunkten till Gåsebäck, strax söder 
om Östra och Västra Sandgatan. I norr ansluter 
tunneln till befintlig underjordisk station i Knut-

5. Fallstudie: 
Stadsutvecklingsprojektet H + i 
Helsingborg
I detta avsnitt görs en fallstudie över projektet H + i Helsingborg.  Inledningsvis presen-
teras stadsutvecklingsprojektets syfte och karaktär, vilka risker för översvämningar som 
redovisas samt vilka ställningstaganden det finns till dessa i dokumenten. Detta för att 
ge bakgrund och kontext till det förslag som senare presenteras. I förslaget appliceras 
de verktyg och begrepp som presenterades i föregående kapitel i ett förslag över övergri-
pande markanvändning och utformning av bebyggelsen för att hantera risken för över-
svämningar. 

punkten.
En spårväg anläggs som sträcker sig genom områ-
det för att koppla ihop södra Helsingborg med de 
centrala delarna. Ett ”Blå-grönt” stråk leds också 
från Öresund igenom området i form av en kanal 
som omgärdas av mindre parker och platser för 
aktiviteter och möten. Stråket behövs enligt Hel-
singborgs kommun då området idag i stort sett 
saknar grönytor (FÖP H+) 

HHelsingborg

Helsingør H+

Bild 2.  Orienteringskarta.
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5.2 H + Delområden 

I den fördjupade översiktsplanen delas området in 
i fem delområden: Södra hamnen Knutpunkten, 
Södra hamnen Oceanpiren, Söder Universitets-
området, Husarområdet och Gåsebäck. Här pre-
senteras och vision för den övergripande struktu-
ren och markanvändningen i framtiden.
Nedan föjer en kort beskrivning av områdenas 
nuvarande karakär och vilka förändringar som 
sker enligt visionen: 

Södra Hamnen Oceanpiren 

Södra hamnen - Oceanpiren är det delområde som 
ligger mest havsnära och idag innehåller området 
industri och hamnverksamhet. I visionen om-
vandlas detta område till huvudsakligen bostäder 
i attraktivt läge med havsutsikt. Längs med pirerna 
och de nya, anlagda öar som sammankopplar dem 
i visionen går kajpromenader som är tillgängliga 
för allmänheten (FÖP H+) Förslaget innehåller 
också ett havsbad och en småbåtshamn. Ocean-
piren och Oslopiren omvandlas enligt förslaget 
till tät blandstad med innerstadskaraktär Här ska 
också finnas förskolor för de boende i området 
och enligt kommunen kan en offentlig funktion 
som är intressant för många människor placeras 
inom området (FÖP H+)

Södra Hamnen – Knutpunkten

I visionen är även detta område en blandning av 
kontor, service, handel och bostäder som tillsam-
mans med Knutpunkten skapar en levande stads-
miljö stora delar av dygnet.   Övervägande mark-
användning blir kontor och handel, tillsammans 
med ungefär 600 bostäder.  Någon form av publik 
funktion som befolkar området kvällstid är enligt 
Helsingborgs stad önskvärt. Idag består stora de-
lar av området av spårområde samt uppmarsch-
område för färjeverksamheten till Danmarksfär-
jorna. Uppmarschområdet är det område som 
bilfärjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör 
behöver för att kunna lasta och lossa fordon på 
färjorna. Det fyller även en viktig funktion som 
plats där fordonen inväntar färjor, och där betal-
ning och tullkontroller sker. Inom tågstationen 
Knutpunkten finns idag också matställen, handel, 
kontor och hotell. Enligt den fördjupade över-
sikstplanen är det i detta område viktigt att lösa 
hur bostäder, kontor och verksamheter med till-
hörande offentliga platser kan etableras i samspel 
med de miljöstörande anläggningar med verk-
samhetstillstånd samt den buller- och riskproble-
matik som finns i området idag (FÖP H+). 

Bild 3.  Planområdet med delområden. 
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Söder -Universitetsområdet

Enligt den fördjupade översiktsplanen så präg-
las området idag av Campus Helsingborg, en del 
av Lunds Universitet och av Ikeas verksamhet. 
Området har enligt översiktsplanen en hög ge-
nomströmning av människor under dagtid men 
eftersom det saknas utbud på kulturella och kom-
mersiella aktiviteter så lämnar dessa området på 
kvällstid. I visionen får området en stadsboule-
vard med handel, service och bostäder. Området 
planeras för ca 2000 nya bostäder som kan komma 
att innebära en befolkning på ca 4000 invånare. 
Dessa kommer enligt översiktsplanen ge upphov 
till nya behov av service såsom träffpunkter och 
fritidsaktiviteter, samt en skola och två förskolor. 
På grund av närheten till Campusområdet ser 
kommunen gärna en utveckling med nya student-
bostäder i området (FÖP H+)

Husarområdet

Området innehåller idag verksamheter som till-
verkning, teknisk infrastruktur, byggverksamhet 
och postterminal, men även handel, transporter 
och utbildning. Enligt den fördjupade översikts-
planen är gatustrukturen inom området är anpas-
sad till storskalig biltrafik och saknar orienterbar-
het. Det mest karaktärsskapande inom området 
är det gamla Husarregementet som lades ner vid 
förra sekelskiftet. Idag används delar av regemen-
tet till yrkesskola. I visionen används de befint-
liga byggnaderna även i fortsättning till skola och 
samsas med andra kulturinstitutioner och före-
tag. Ny bostadsbebyggelse av varierad storlek och 
form omgärdar Husarplatsen. Kaserngården har 
i kommunens vision omvandlats till en populär 
stadspark som utnyttjas av skolor, institutioner 
och företag (FÖP H+)

Gåsebäck

Gåsebäck är ett småskaligt och renodlat industri-
område som bär spår från flera tidsepoker; främst 
bebyggelsen från 1930- och 40-talen. Här finns 
idag bebyggelse och verksamheter samt ett spi-
rande förenings-, ateljé och musikliv enligt den 
fördjupade översiktsplanen. Helsingborgs stad 
vill i sin vision behålla den småskaliga karaktä-

ren. Bebyggelsen ska vara tät och mellan 2-3 vå-
ningar, enstaka hus kan vara upp till 6 våningar. 
Gåsebäcks struktur ska bestå av kvarter i hög 
grad uppbyggda kring befintligt gaturumsnätverk 
med småskalig bebyggelse, passager och gränder 
genom ett finmaskigt nätverk av öppna dagvat-
tenkanaler som ansluter till det blågröna stråket 
(FÖP H+). 

Bild 4. Knutpunkten och uppmarschområdet 

Bild 5. Hamnverksamhet 
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5.3 H + översvämningar 
Helsingborg stad har undersökt översvämnings-
riskerna som förekommer i planområdet för H+. I 
den fördjupade översiktsplanen konstateras att ris-
kerna för översvämningar redan idag är höga och 
med största sannolikhet kommer att bli högre i 
framtiden. I den förjdjupade översiktsplanen finns 
också ett flertal förslag på åtgärder för att minska 
översvämningsrisken, dessa handlar till största del 
om utformningen av den kajpromenad sträcker 
sig kring stora delar av planområdet. Även förslag 
på översvämningsskydd i byggnaderna finns och 
byggnader på pelare (Stigande Havsnivåer H+). I 
rapporten Stigande Havsnivåer beskrivs även ett 
alternativ där planområdet flyttas längre bort från 
vattenlinjen, men detta alternativ nämns inte vi-
dare i den fördjupade översiktsplanen.  I FÖP H+ 
redovisar Helsingborg stad ställningstagandet att 
det utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är 
motiverat att förtäta centrala delar av Helsingborg 
då förtätningen är av ett så stort värde att merkost-
naderna för att anpassa ny bebyggelse till stigande 
havsnivåer är rimliga. 

Hela hamnen inklusive pirarna i Södra hamnen 

och kvarteret väster om Bredgatan är utfyllnads-
mark där nuvarande marknivå ligger på 2,5 meter 
över havet eller lägre (FÖP H+) I ett tematisk PM 
till den fördjupade översiktsplanen skriver Hel-
singborgs kommun följande: 

Eftersom stora delar av Helsingborgs södra 
delar består av utfyllnadsmassor eller låg-
länta kustområden kan konsekvenserna 
bli stora vid en havsnivåhöjning och på-
följande extremnivåer. Översvämning på 
tidigare deponier och förorenad mark kan 
också innebära negativa konsekvenser för 
Öresund med urlakning och spridning av 
gifter till havet (s 38).

Enligt SMHIs beräkningar för Helsingborg kom-
mer medelvattennivån, alltså den vattennivå som 
havet vanligtvis ligger på, att stiga med 15 cm till 
2035, 26 cm till 2050 och 89 cm till år 2100 utifrån 
från dagens nivå (landhöjning inkluderad) räknat 
i RH200 (RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem) (Stigande Havsnivå H+). Vad som 
kan konstateras utifrån deras beräkningar är att 

Bild 6.  Riktvärden för havsnivåhöjning med extremnivå med 100 års åtkomsttid samt
vinduppstuvning och vågor i Helsingborg (RH2000). 
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de största förändringarna sker i slutet av århund-
radet. De extrema högvattennivåerna då olika 
faktorer som påverkar vattennivån samverkar be-
döms redan idag kunna uppgå till +1,8 – 2,5 me-
ter över havet. SMHIs bedömning är därmed att i 
framtiden kan de extrema nivåerna öka med yt-
terligare en meter d v s +2,8 – 3,5 m ö h RH2000. 
Förutom effekterna av vågor finns även vindupp-
stuvning och dynamisk vinduppstuvning med i 
beräkning av de extrema situationerna. Tillsam-
mans ger de en effekt på cirka 80 cm (Stigande 
Havsnivå H+)

För att få mer kunskap om vilka åtgärder som var 
nödvändiga för att klara stigande havsnivåer orsa-
kade av klimatförändringar tog Helsingborg stad, 
Helsingborgs hamn och H + projektet i samarbete 
med White Arkitekter och WSP samhällsbyggnad 
fram rapporten ”Stigande havsnivå H+”. I denna 
rapport slår författarna fast att den havsnivå som 
ska tas till hänsyn i planarbetet är + 3,5 meter 
RH2000. Man föreslår också att översvämnings-
skydd ska placeras i området och att permanenta 
åtgärder måste betrakta den dimensionerade ni-
vån. Rapporten varnar också för att kritiska havs-
ytenivåer kan uppstå redan i dag vid ogynnsam-
ma förhållanden. (Stigande vatten H+)

För att komma fram till dessa resultat genom-
förde Helsingborg en sårbarhetsanalys med hjälp 
av GIS. Underlaget var en terrängmodell och ana-
lysen genomfördes genom att simulera stigande 
havsnivåer med 1 decimeters intervall i spannet + 
180 cm till + 320 cm över dagens medelvattennivå 
för att se hur området och de verksamheter som 
finns där i nuläget påverkades. + 180 är den nivå 
där havet i dag börjar tränga in på land. 

Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen för H+ 
området innebär en stigandet medelvattennivå 
också att grundvattennivån stiger. Inom planom-
rådet finns tidigare deponier och rester
från industrier. Stigande grundvattennivåer kan 
innebära en risk för urlakning av de överlagrade 
utfyllnadsmassorna som till stora delar består av 
förorenad jord. En nyexploatering inom området 
kan också innebära att jordmassor renas och att 
det finns en möjlighet att begränsa urlakningsef-
fekter vid en sanering (MKB H+) 

1. När vattnet når + 190 cm RH 2000 börjar det att 
rinna in över land. Pirarna till Nordhamnen över-
svämmas vilket också innebär att de delvis förlo-
rar sin funktion som vågbrytare. Uppmarschom-
rådet och östra sidan av Oceanpiren är de första 
platserna i Södra hamnen som blir påverkade

Bild 7.  Sårbarhetsanalys +190 
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2. Nivå +230 cm RH2000 Förutom den påverkan 
som skett för nivå + 190 cm RH2000 och som för-
värras i nivå + 230 cm RH2000 tillkommer följan-
de: Vattnet når Knutpunkten. En längre sträcka 
längs Järnvägsgatan vid Knutpunkten fylls med 
vatten. Inströmningen av vatten från Oceanpiren 
och Uppmarschområdet når Ikeas huvudkontor, 
Bredgatan och Campus. 

3. Nivå +270 cm . Vattnet flödar längre in på 
Järnvägsgatan och når byggnaderna på gatans 
östra sida.  Campus vid Bredgatan påverkas och 
vattnet når Reningsverket. Vattnet når Öresunds-
terminalen. 

4. När vattnet når över medelvattennivån +270 
så tränger vattnet inte längre in på land men blir 
djupare på översvämmade områden. Den linje 
dit vattnet når påminner om tidigare kustlinje.

Bild 8.  Sårbarhetsanalys +230 Bild 9.  Sårbarhetsanalys +270
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6. Resultat

6.1 Övergripande förslag 
I det här avsnittet appliceras den planeringsmodell 
och de verktyg som beskrivits i kapitel 6 på H+ 
området. 

Det första ställningstagandet i ett förslag som 
behandlar exploatering i områden med risk för 
översvämningar måste vara – är det värt att byg-
ga här och varför? I Helsingborgs vision är H+ 
området en viktig drivkraft för Helsingborgs roll 
i Öresundsregionen. H+ området ska enligt vi-
sionen också ”läka stadens fysiska struktur” och 
minska segregationen (FÖP H+) Enligt miljökon-
sekvensbeskrivningen betyder ett beslut att inte 
exploatera H+ området att en snabbare utbyggnad 
på jordbruksmark i stadens periferi, med tillhö-
rande konsekvenser för hållbart resande och ett 
levande centrum (MKB H+)

I förslaget anses vissa delar av H+ området som 
olämpliga att exploatera för känsliga användnings-
områden som bostäder, service och handel. I zone-
ringskartan redovisas vilka områden där risken för 
översvämningar är högst respektive lägst. Trots att 
det föreligger en viss risk för översvämning i stora 
delar av H+ utvecklingsområde anser jag ändå att 
vissa områden är rimliga att förtäta. Genom san-

nolikhetsreducerande åtgärder som exempelvis 
en översvämningspark, minskar risken för över-
svämning i resterande områden.  Även om det 
är möjligt att exploatera i vissa delar är det nöd-
vändigt att vidta åtgärder för att minska konskek-
venserna av en översvämning om den skulle ske. 
Åtgärderna handlar om att anpassa bebyggelsen 
för att klara vatten samt att känsliga funktioner 
förläggs högre upp i byggnader.  Högre exploate-
ringsgrad innebär ofta ökad mängd hårdgjord yta. 
Att ta hänsyn till detta vid planeringen och skapa 
grönytor och smarta lösningar för dagvattenhan-
tering gör att risken för översvämning vid ökade 
nederbördsmängder minskar. 
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Kartläggning

1

2

3

4

Kartläggning

Det första steget enligt både Länsstyrelserna i 
Västra Götalands och Värmlands län (2011) och 
RIBA (2008) var att kartlägga översvämningsris-
ken. Enligt Stigande Vatten måste här tas hänsyn 
till alla översvämningsrisker, det vill säga förutom 
för översvämningar från havet även risk för över-
svämning av dagvatten och grundvatten. Då jag 
inte har tillgång till data för grundvatten eller dag-
vattensystem utgår zoneringen från den rapport 
som kortfattat redovisats under rubriken H+ och 
översvämningar.

Zonering

Genom att studera översvämningskarteringarna i 
rapporten ”Stigande havsnivå” delas planområdet 
in i fyra zoner. Zonerna baserar sig på framtida 
medelvattennivåer enligt de scenarier som redo-
visats i kap. 2 och  Figur 1.4. Zonerna utgår från 
Fig 1 som redovisar vilka vattennivåer som är 
aktuella idag och vilka vattennivåer som kan bli 
aktuella 2035, 2050 och 2100. Dessa kombineras 
med den kartering som redovisats i FIG210 över 
hur vattnet tränger in på land vid ökade vatten-
nivåer.  Förenklat kan sägas att i zon 4 kan över-
svämningar inträffa idag, zon 3 är den nivå där 
översvämningar kan inträffa fram till 2050, i zon 
4 kan översvämningar inträffa  mellan 2050 och 
2100 och zon 1 är utan risk för översvämningar 
fram till 2100.  

Bild 10. Zonering. Plangräns markerad.  
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Markanvändning

Markanvändningen i områden med risk för över-
svämning ska enligt riktlinjerna för integrerad 
översvämningshantering förhålla sig till ett worst 
case scenario. Även om det byggs skyddsanord-
ningar måste man ta med i beräkningen att dessa 
kan brista, vilket gör att känsliga funktioner inte 
ska placeras i områden med hög risk för över-
svämning. 

Södra Hamnen- Oceanpiren 
Mycket hög och hög risk för översvämning 

Detta område ligger i Zon 3 och 4, vilket bety-
der att här föreligger mycket hög och hög risk för 
översvämning. Att bygga åretruntbostäder i om-
rådet är olämpligt och i förslaget används istället 
pirerna som park och rekreation. En del av Ocean-
piren blir en våtmarkspark som fungerar som ett 
utjämningsmagasin vid översvämningar. En del 
av oceanpiren blir en våtmarkspark som fungerar 
som ett utjämningsmagasin vid översvämningar. I 
stället för att vattnet vid hård vind och högvatten 
pressas upp mot stadskärnan kan en våtmarkspark 
ta hand om en del av vattenmassorna (Boverket 

Södra hamnen 
-oceanpiren

2011). Parken kan också användas för rekreation 
med idrottsplaner och motionsspår, något som 
saknas i närheten av eller inom planområdet i det 
förslag som finns idag. Varningssystem kan varna 
besökare när översvämningsrisk föreligger.  Pirer-
na kan användas vid tillfälliga arrangemang som 
idrottsevenemang eller konserter. Enklare tempo-
rära byggnader och paviljonger kan uppföras på 
marken och verksamheter med vattenanknytning 
som t.ex en småbåtshamn kan tillåtas i området. 

Bild 11

Bild 14. Översvämningspark
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Södra hamnen 
-knutpunkten

Söd
Gåsebäck

Söder- universitets-
området

Södra Hamnen – Knutpunkten 
Från mycket hög till ingen risk för översvämning

Enligt Helsingborgs Fördjupade Översiktsplan 
(2011) ska området användas för en blandning av 
kontor, service, handel och bostäder. Inom områ-
det finns både riskzon 4,3,2,1. I den del av om-
rådet som ligger inom zon 3-4, det vill säga den 
del som idag innehåller Färjeterminal och upp-
marschområde är förtätning olämplig. I den gula 
zonen kan förtätning med handel, kontor och bo-
städer ske om dessa samtidigt anpassas för att kla-
ra konsekvenserna av en översvämning. Sådana 
åtgärder kan vara exempelvis vara att känsligare 
funktioner som bostäder och service läggs ovanpå 
mindre känsliga funktioner som handel och kon-
tor. Åtgärder som att anpassa elsystem och placera 
dem högre upp i byggnaderna är också lämpligt. 
I den gröna zonen föreligger ingen risk för över-
svämning och där kan förtätning ske utan hän-
syn till översvämningsrisk. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen måste dock inom hela området 
ställas särskilda krav på bebyggelsen för att klara 
bullerstörningar och risk från eventuell olycka 
med farligt gods från uppmarschområdet. För 
att skydda infrastrukturen kring centralstationen 
Knutpunkten som finns idag kan tekniska åtgär-
der som vallar eller barriärer vara nödvändiga, i 
den mån dessa kan kombineras med färjetrafiken. 

Söder- Universitetsområdet
Låg till  ingen risk för översvämning 

Området som idag innehåller Campus Helsing-
borg och IKEA:s verksamhet ligger inom zon 1 
och 2. Här planeras också för en grön boulevard 
och den kanal som dras in från oceanpirens östra 
del. I den gula zon 2 där det finns en liten risk 
för översvämning föreslås förtätning med vissa 
åtgärder som minskar konsekvenserna för över-
svämningar. Det blågröna stråket kan bidra till att 
minska översvämningsrisken i området genom att 
vattnet får mer plats att breda ut sig. För att inte 
ökad exploatering ska åstadkomma större pro-
blem vid ökade nederbördsmängder kan åtgärder 
som genomsläpplig mark och gröna tak och fa-
sader på bebyggelsen minska mängden dagvatten 
som måste avledas i VA-system. 

Bild 12 Bild 13
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Husarområdet

Gåsebäck

Husarområdet och Gåsebäck 
Låg till ingen risk för översvämning

Här kan förtätning ske utan att några större hän-
syn till översvämningsrisker. Som i Söder – Uni-
versitetsområdet bör åtgärder vidtas för att ta 
hand om ökade dagvattenmängder som uppkom-
mervid högre exploatering. 

BOSTAD

KONTOR/BOSTAD

PARKERINGBUTIK/
KONTOR

GÅNGVÄG

SVACKDIKETRÄD
GENOMSLÄPPLIG

VÄG
GENOMSLÄPPLIG

SÄKER ENTRE

GRÖNA TAK
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Ö
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 FA
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DE

R

ÖPPEN KANAL

Bild 15 

Bild 16. Sektion integrerad översvämningshantering
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7.1 Återkoppling till fråge-
ställningarna
1. Vilken syn finns idag i den vetenskapli-
ga litteraturen på hur man bäst förebygger 
risker för och konsekvenser av översväm-
ningar i den fysiska planeringen?
 
Forskningsöversikten visar att det förekommit ett 
skifte i hur myndigheter i England och Holland 
hanterar översvämningsrisker i föreskrifter och 
rekommendationer.  Skiftet karaktäriseras i båda 
länderna av en övergång från att förespråka an-
vändandet av tekniska strukturer som vallar, bar-
riärer och dammar till att istället rekommendera 
åtgärder som att återskapa stränder som utsätts 
för erosion samt att skapa ”buffertzoner” längs 
kuster och floder som kan översvämmas vid be-
hov. Skiftet beror enligt forskningsöversikten på 
faktorer som ökade kunskaper om översväm-
ningar, ökade möjligheter att kartlägga var det 
förekommer risk för översvämning samt ökad 
medvetenhet om vattnets betydelse för ekologiska 
system. I både Storbritannien och Nederländerna 
har också händelser där översvämningar åstad-
kommit stor skada för människor och egendom 

7. Avslutande diskussion

legat bakom skiftet av policy. De tekniska struk-
turer som tidigare skapat trygghet har helt enkelt 
inte räckt till. En annan orsak till förändringarna 
uppges vara klimatförändringar som förespås 
skapa en större risk för översvämningar. Extrema 
väderhändelser som kraftiga skyfall blir vanligare 
och höjningen av havsnivån skapar större krav på 
översvämningshanteringen både längs kuster och 
i inlandet.  

2. Vilka verktyg och riklinjer finns i litte-
raturen för integrerad översvämningshan-
tering?

De verktyg och riktlinjer som valts ut redovisas 
i kapitlet ”Integrerad översvämningshantering i 
praktiken”. De har valts ut på grundval av att de 
framstod som de mest aktuella och bedömts vara 
mest väsentliga i förhållande till uppsatsens syfte.  
Den engelska planeringsmodellen valdes ut där-
för att England i forskningsöversikten pekats ut 
som ett av de länder i Europa som arbetar mest 
aktivt med integrerad översvämningshantering. 
Det svenska exemplet på planeringsmodell valdes 
ut på grund av sin praktiska inriktning samt för 
att belysa hur integrerad översvämningshantering 
kan användas i det svenska planeringssystemet. 
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3. Hur kan det nya tillvägagångssättet an-
vändas i ett svenskt område med risk för 
översvämning?

Genom kartering och gradering av översväm-
ningsrisker kan ett område som planeras för ex-
ploatering delas in i zoner. Eftersom olika typer 
av markanvändning har olika grad av känslighet 
för översvämningar kan kommuner tidigt i plan-
processen lokalisera rätt funktioner till rätt plats. 
Att undlåta att exploatera vissa områden därför 
att översvämningsriskerna i området är för höga 
kan på kort sikt verka oekonomiskt men är kan-
ske mer hållbart i ett längre tidsperspektiv. Vid 
bestämmelser för utformning av bebyggelse och 
bygglovhandläggning kan hänsyn tas till över-
svämningsrisker så att känsliga funktioner staplas 
ovanpå mindre känsliga. Byggnader kan också 
vara mer eller mindre robusta för översvämning-
ar med hänsyn till material och elektricitet.  Dag-
vattenhantering är också en viktigt faktor för att 
undvika risker för översvämningar. Vid planering 
bör plats lämnas för grönska och lokalt omhän-
dertagande av dagvatten. 

7.2  Diskussion och analys
Syftet med detta arbete har varit att studera ett 
skifte inom den fysiska planeringens hantering 
av översvämningsrisker till en mjukare approach: 
integrerad översvämningshantering. De riktlinjer 
och verktyg som framkommer genom litteratur-
studier har sedan använts i utvecklingsområdet 
H+ i Helsingborg. Min användning av verktygen 
är dock inte exakt och säkert behäftat med tolk-
ningsfel och andra brister. I den planeringsmodell 
som används från Länsstyrelserna i Västra Gö-
talands och Värmlands län beräknas översväm-
ningsriskerna efter ett system med återkomsttid. 
I fallstudien har jag istället använt mig av förvän-
tade högvattennivåer. Resultatet ska därför mer 
ses som ett försök att belysa ett grepp inom han-
tering av översvämningar än en exakt zonering av 
översvämnningsrisker. Det är mycket möjligt att 
resultatet med en annan metod och annat fakta-
underlag blivit ett helt annat. 

Slutsatsen är dock att H+ området är ett låglänt 
område som är utsatt för omfattande översväm-
ningsrisker, som med största sannolikhet kom-
mer att öka i och med klimatförändringarna. I 
planförslaget lämnas plats för vatten i de områden 
som har högst risk för översvämningar och bebyg-
gelsen utformas för att minska konsekvenserna av 
en översvämning. 

Förslaget är ett försök att skapa en balans mel-
lan stadsutveckling i ett strategiskt viktigt läge 
och minimering av risker för översvämningar. 
Ett centralt beläget rekreationsområde som över-
svämningsparken på Oceanpiren i förslaget kan 
också skapa värdefulla kvaliteter för invånare och 
besökare i Helsingborg samtidigt som det fung-
erar som en buffert för den övriga staden. 
Nackdelarna med att undvika exploatering på 
Oceanpiren är att möjligheten till ekonomisk av-
kastning vid försäljning av marken försvinner. Ett 
centralt och vattennära område är extremt värde-
fullt och attraktivt. Då området idag innehåller en 
stor mängd markföroreningar från deponier och 
rester från industrier krävs en sanering av mar-
ken för att hindra att en stigande medelvattennivå 
och stigande grundvattennivå lakar ur gifter ur 
marken. En sanering av området är nödvändig 
även om inte området kan användas för bebyg-
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gelse, vilket blir en utgift som inte kan fås tillbaka 
vid försäljning av mark om området används för 
park- och rekreation. Som Helsingborg stad skri-
ver i miljökonsekvensbeskrivningen så måste sta-
den utvecklas i perifera lägen om inte H+ områ-
det omvandlas. Detta ger upphov till en mindre 
tät stad som enligt Helsingborg stads resonemang 
ger upphov till mer segregation och mer resande. 

7.3 Slutsatser
Eftersom planering ska ske med ett långsiktigt 
perspektiv måste man redan i dag ta hänsyn till 
förväntade klimatförändringar.  Genom att nog-
grant kartlägga vilka områden som är mest utsatta 
för översvämningsrisk och att undvika att lokali-
sera känsliga funktioner i dessa områden kan man 
förhindra att konsekvenserna vid en översväm-
ning blir katastrofala. Att lämna plats för vatten 
i planeringen istället för att bygga skyddsbarriä-
rer som stänger det ute gör att riskerna minskar. 
Ökade vattenmängder måste ta vägen någonstans, 
och skyddsbarriärer kan orsaka översvämningar i 
omkringliggande områden. Med skyddsbarriärer 
finns också risken att de kan brista. Ekonomiska 
fördelar med statsutveckling i områden med risk 
för översvämningar förloras på kort sikt men kan-
ske kan återhämtas på lång sikt då de ekonomis-
ka konsekvenserna av översvämningar minskar.   
Översvämningar är också en del av en naturlig va-
riation i det hydrologiska systemet. Om områden 
i riskutsatta lägen tillåts svämma över med jämna 
mellanrum får de positiva effekter för ekosystem 
och biologisk mångfald. 

Förslag på framtida forsknings-
möjligheter

Då integrerad översvämningshantering är ett re-
lativt nytt begrepp finns det många saker som 
skulle kunna undersökas vidare. Säkert uppkom-
mer negativa konsekvenser av en stadsutveckling 
där attraktiva områden i centrala lägen inte kan 
användas för förtätning. Kanske kommer tekni-
ken i byggandet av skyddsbarriärer i framtiden 
vara så säker, kostnadseffektiv och anpassad efter 
ekologiska system att översvämningsproblemen 

försvinner. Kanske är den möjligheten som kom-
muner håller fast vid när mark i översvämnings-
hotade områden fortsätter att exploateras? I min 
mening är Plan och bygglagen ganska tydlig när 
den pekar på kommunernas ansvar att lokalisera 
bebyggelse till lämpliga områden.  Värt att un-
dersöka skulle därför vara vilka intressekonflikter 
som uppstår och vilka hinder och barriärer som 
finns i kommunerna för en mer långsiktig och in-
tegrerad syn på hur risker för översvämning ska 
hanteras. 
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