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Sammanfattning

Vi står idag inför förändringar i klimatet så som ökad nederbörd och 
ökade temperaturer som kommer påverka våra städer. Klimatföränd-
ringarnas förlopp är komplexa och behöver därför lång tid på sig för 
att reagera fullt ut på olika slags påverkan. Anpassning till klimatför-
ändringarnas effekter blir därför en nödvändighet även om olika be-
gränsningsåtgärder vidtas. Grönska har visat sig vara effektiv för att 
anpassa städer då den verkar temperatursänkande och även kan ta hand 
om nederbörd på ett effektivt sätt. Stadens utformning och tillgången 
på grönytor har betydelse för framtida klimateffekter vilket betyder att 
fysisk planering har en central och viktig roll i arbetet med att lindra 
klimatförändringarnas effekter. Idag råder ett täthetsideal i staden där 
en motsättning mellan grönt och tätt skapas och grönområden har de 

-

kan grönska få mer plats i staden och hjälpa till att lindra klimatföränd-
ringarnas effekter.

Det här kandidatarbetet syftar till att undersöka och analysera möjlig-
heten att med hjälp av grönytor lindra effekterna av klimatförändring-
arna i stadens centrala delar. Syftet är även att undersöka hur Göteborg 
och Malmö kan integrera mer grönytor i sina stadskärnor för att minska 
effekterna av ökade temperaturer och ökad nederbörd till följd av kli-
matförändringarna. Metoden som använts i detta arbete är en fallstudie 

av valt fall. I den kvalitativa innehållsanalysen studerades Göteborg 
och Malmö Stads dokument med anknytning till klimatplanering och/
eller grönytor.

Slutsatserna av arbetet är att vi står inför klimatförändringar som kom-
mer att påverka våra städer och ett sätt att lindra effekterna av dessa är 

bebyggelse i städer inför klimatförändringarnas effekter inte får lika 
stort fokus som begränsning vilket delvis tycks bero på att det sak-

Malmö har förtätningsstrategier blir det viktigt att integrera grönska 
genom att utnyttja ytor multifunktionellt. I de gestaltningsförslag som 

i staden kan utnyttjas för att integrera mer grönytor.
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INLEDNING
Miljöorganisationer och miljöexperter har påvisat att vi står inför kli-
matförändringar som i hög grad kommer påverka våra samhällen och 

-
-
-

-
klet om inte radikala förändringar sker. Forskare världen över är nästan 
enhälligt överens om att den globala uppvärmningen är ett faktum och 

omfattande risker och effekter som exempelvis kraftigare och ökad 

senaste åren haft en stigande årsmedeltemperatur och en viss ökning av 
nederbörd vilket bland annat lett till en mängd översvämningsproblem 

en intensiv förtätning av det urbana landskapet skedde på bekostnad av 
bland annat stadens gröna struktur. Det har idag visat sig att förhöjda 
urbana temperaturer bland annat beror på bristande grönska i staden. 
Detta märks särskilt tydligt i stadens centrala delar där temperaturök-

eller platser speciellt avsedda för rekreation. Dessa kan sänka tempe-
raturen i sin närliggande omgivning men har ingen vidare påverkan 

till exempel inte de områden där bebyggelsen är som tätast och där 

-

kommer påverka våra städer till följd av klimatförändringarna.
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Problemformulering

Vi står idag inför klimatförändringar som kommer att påverka våra 
städer bland annat genom höjda temperaturer och ökad nederbörd. 
Forskning visar på att vegetation i staden kan sänka lufttemperaturen 

grönytorna och en central fråga blir därför hur grönytor på olika sätt 
kan integreras i våra städer. Klimatfrågorna är dessutom väl bevakade 

-

klimatförändringarna.

Syfte

Kandidatarbetet syftar till att undersöka och analysera möjligheten 
att med hjälp av grönytor lindra effekterna av klimatförändringarna 
i stadens centrala delar. Vidare är syftet att undersöka hur klimatpla-
neringen ser ut i Sverige med fokus på Göteborg och Malmö samt 
hur dessa städer kan integrera mer grönytor i sina stadskärnor för att 
minska effekterna av ökade temperaturer och ökad nederbörd till följd 
av klimatförändringarna.

Individuellt undersöks följande frågeställningar i två fallstudier där 

i Göteborg och Malmö?

och Göteborg utifrån städernas förutsättningar?

av klimatförändringarna att påverka våra städer? 

-
tanpassning?

hjälp av grönytor?         

Frågeställningar

Gemensamt och i de inledande delarna av detta arbete kommer vi att 
diskutera och redogöra för följande frågeställningar:
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Källkritik

Den mellanstatliga organisationen bedriver inte någon egen forskning 
utan granskar och utvärderar bidrag som tusentals forskare från hela 

-

hushållning med mark- och vattenområden och byggd miljö. Även 

-

och Naturvårdsverket har till uppgift att överblicka hur miljöarbetet 
-

kationer från myndigheter vara objektiva och opartiska då de produ-
cerats av tjänstemän. De anses även vara trovärdiga då staten förfogar 

förutfattade meningar och åsikter som kan ha färgat av sig på skriften 

innehållsanalysen.

Vetenskapliga artiklar har använts i så hög mån som möjligt vilket ger 

vanligtvis granskas av experter innan utgivning. Många av källorna 
har även ett universitetsförlag som utgivare vilket ger en indikation om 

de fall då ursprungskällan inte varit möjlig att få tag på och en bedöm-
ning av första handskällans trovärdighet har då genomförts. I övrigt 
har de källor som använts till uppsatsen i högsta möjliga mån kritiskt 
granskats.

Avgränsningar

-
terna av klimatförändringarna kan lindras och inte hur de kan begrän-

-

och Göteborg. Klimatförändringarna kan medföra många olika typer 

av temperaturhöjningar och ökad nederbörd kan lindras med hjälp av 

fått förhålla oss till.
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Anpassning (mitigation) och begränsning (adaptation)
begränsning

intervention to reduce the sources or enhance the sinks of greenhouse 
Anpassning

or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or 
-
-

der som syftar till att undvika de negativa effekterna som uppkommer 

vidtar anpassningsåtgärder för att minska effekterna.

Urban värmeöeffekt
I urbana miljöer är ytorna på byggnader och gatubeläggning ofta mör-

det gör utanför. Detta i kombination med skalan på byggnader och hur 
mycket mörka ytor som exponeras har en effekt på det lokala klimatet. 
De mörka ytorna och bristen på vegetation gör att luften i de urbana 
miljöerna blir varmare än vad den är utanför städerna vilket kallas för 

Klimatförändring
-
-

ka test) av förändringar i medelvärdet och / eller variationen av dess 

längre. Klimatförändringar kan bero på naturliga inre processer eller 

Grönytor

-

Grönområden 
-
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METOD

fallstudie syftar till att undersöka ett fall på djupet snarare än till att få 
en bred översikt. Målet är att genom att titta på det enskilda i ett fall 
kunna bilda sig en uppfattning av det generella i en situation.

5

Arbetet -

-
levanta begrepp för att kunna besvara frågeställningarna. Två av dessa 
var klimatförändringar och grönytor i staden. Sökningarna genomför-
des främst genom sökverktygen Summon samt Google Scholar. 

för att kunna se fallet i sin helhet och med hjälp av detta förstå hur 
relationer och processer inom ett fall är sammanlänkade och påverkar 

-

För att samla in empiriskt material till fallstudierna användes en me-
-

tervjuer samt inventering av valt fall. Med en metodkombination kan 
en mer fullständig bild av fallet som undersöks ges eftersom mer än ett 



Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes genom att söka igenom 
dokument med anknytning till grön- och klimatplanering på Göteborgs 
och Malmös hemsidor och de dokument som ansågs vara relevanta 
för att besvara frågeställningarna valdes ut. Därefter granskades dessa 

anknytning till grönområden och klimatanpassning? Vilka strategier 
och verktyg presenteras? Detta gjordes för att sedan kunna jämföra 
Göteborg och Malmös dokument utifrån dessa frågor.

Intervjuer
-
-

-
vjuer genomfördes via telefon och mail och hade en strukturerad frå-

hade anknytning till städernas grönplanering och var insatta i ämnet 
klimatplanering. Intervjupersonerna var verksamma på kommunerna 

-
planeringen i Sverige.

Intervjuerna genomfördes för att kunna jämföra det som framkommit 
ur den kvalitativa innehållsanalys. Intervjuerna gjordes även för att 
komplettera den kvalitativa innehållsanalysen och besvara sådant som 
inte framgått i städernas dokument samt frågor som uppkommit i sam-
band med granskningen av dessa. Intervjuerna syftade även till att få 
fram kommunernas åsikter gällande frågor som exempelvis huruvida 
de ansåg att kommunerna är väl förberedda på framtida effekter av 
klimatförändringarna. I intervjuerna ställdes även frågor som var till

6

Val av plats för fallstudie
Val av plats för fallstudierna föll på Göteborgs och Malmös innerstä-

minskning av andelen grönyta i staden. Innerstäderna valdes även då 
de har tät byggmassa och mycket hårdgjord yta vilket gör dem mer ut-
satta för klimatförändringseffekter så som den urbana värmeöeffekten 

-

så att vi individuellt har genomfört fallstudier och gestaltningsförslag i 

med Göteborg.

Kvalitativ innehållsanalys
I fallstudien genomfördes en kvalitativ innehållsanalys där Göteborgs 
Stad och Malmö Stads dokument med anknytning till klimatplanering 
granskades. Detta gjordes för att få en bild av hur dessa kommuners 
klimatplanering ser ut och hur stort fokus som läggs på grönplanering 
med inriktning på effekter av klimatförändringar. Den kvalitativa inne-
hållsanalysen genomfördes även för att ta reda på vilka klimatmål med 
anknytning till grönytor som fanns. Vidare genomfördes en jämförelse 

-
matplanering med hjälp av grönytor i olika kommuner i Sverige. 



hjälp för att få fram en bakgrund till våra gestaltningsförslag i fallstu-

hur Sveriges kommuners arbete med grön- och klimatplanering går till 

jämföra dessa intervjusvar från Göteborg Stad och Malmö Stad.

Inventering
I forskningsöversikten framgick att stadsdelar med tät byggmassa och 
mycket hårdgjorda ytor är mer utsatta för ökade temperaturer och ökad 
nederbörd. I inventeringen besöktes Göteborg och Malmös centrala de-

-
gjorda ytor. Genom att sedan titta på exempel från andra städer där 
grönyta integrerats eller planeras att integreras i staden var syftet att 
applicera liknande lösningar på valda områden i Göteborg och Malmö. 
Inventeringarna gjordes genom att vi promenerade i de valda områ-

Metodkritik
-

ring kan göras utifrån den fakta som kommer fram genom fallstudien 
och vilken trovärdighet detta ger. Det är därför viktigt att redogöra i 
vilken utsträckning det går att generalisera för just det fall som stude-

-
den. Spårvagnar är även ett vanligt förekommande transportmedel i 

-

de olika metoderna att bekräfta varandra utan även för att komplettera 
den fakta som framkommit. 

-

och etniska ursprung påverkar vilken typ av information den intervjua-
de vill dela med sig av och i vilken utsträckning de vill göra det. Detta 
beror på att forskarens identitet påverkar den intervjuade på olika sätt 
beroende på vad denne själv har för egna preferenser och förutfattade 

-
ten genom att visuella ledtrådar som kroppsspråk och ansiktsuttryck 

-
ducerar risken för intervjuareffekten ännu mer då även påverkan via 
röstläget saknas. Då de frågor som ställdes inte kan anses vara särskilt 
känsliga eller personliga minskar risken ytterligare för att den intervju-
ade inte svarar helt ärligt. Dessutom får den intervjuade via mail större 

beaktas är att intervjupersonernas personliga åsikter färgar svaren i in-
tervjuerna.

Genomförda inventeringarna visar endast hur vi själva har uppfattat 
potentiella områden och dess möjligheter för integrering av mer grön-
ytor. Inventeringarna har haft sin utgångspunkt i den bakgrund som 

-

hade en mer djupgående inventering kunnat utföras.
7



FORSKNINGSÖVERSIKT

I denna forskningsöversikt beskrivs de klimatförändringar som vår jord 

orsaker. Därefter beskrivs hur dess effekter kommer påverka Sverige 
för att sedan gå närmare in på hur Västra Götalands och Skåne län på-
verkas. Vidare beskrivs grönytors betydelse för staden och hur dessa 
kan lindra effekterna av ett framtida förändrat klimat samt en diskus-
sion om hur idealet av den täta staden påverkar dess grönstruktur.
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omvandlas till regn eller snö. Även luftfuktigheten stiger vid varmare 
temperaturer vilket i sin tur leder till att extremt riklig nederbörd blir 
vanligare i form av intensiva regn eller snöfall. Detta är en tendens som 

istäckets varaktighet på sjöar och vattendrag har minskat med två-tre 

Glaciärernas minskning beror troligtvis på en kombination av ökade 
temperaturer och minskad nederbörd. Även inlandsisarna på Grönland 

bergstrakterna till följd av smältande glaciärer och inlandsisar. Det är 

att de är relativt ovanliga. Men de tycks ha ökat i intensiteten och de 

av temperaturhöjningar då de tropiska cykloner endast utvecklas över 
varma havsområden. Mycket talar för att extrema och/eller oväntade 

-

9

Ett förändrat klimat

De senaste hundra åren har en anmärkningsvärt kraftig och snabb ök-
ning i temperaturer skett till följd av global uppvärmning. Klimatet kan 

uppvärmningen som sker idag är orsakad av människan och den för-
stärkning av växthuseffekten som orsakats med utsläpp från växthusga-

-
rens sammansättning utöver de naturliga förloppen och bidragit till en 

på jorden som reglerar balansen mellan solens inkommande strålar och 
utgående värmestrålning. Människans utsläpp av framförallt koldioxid 

-

jordytan ökar då gaserna försvårar värmestrålningen från solen ifrån att 

När klimatet blir varmare bildas mer vattenånga från tropikerna som 
sedan med hjälp av vindar transporteras till högre breddgrader där de 



-
vis ha berott på naturliga förlopp i form av minskande vulkanism och 

förindustriell tid har den genomsnittliga globala uppvärmningen ob-

När klimatförändringarna och dess effekter först började diskuteras 
kom anpassning mer i skymundan eftersom det ansågs att den tog fo-

sågs som ett miljöproblem som kunde hanteras genom att sätta upp 
olika mål eller tidsplaner för att minska utsläppen. Samtidigt fanns en 

-

är komplexa och behöver därför lång tid på sig för att reagera fullt ut 
på olika slags påverkan. Det innebär att en fortsatt temperaturhöjning 
är att vänta i framtiden även om människans utsläpp av växthusgaser 

sig för att ställa om och inlandsisarna ännu längre tid. FN:s klimatpanel 

Turn down the heat – why a 4°C warmer world must be avoided rap-

-

Framtida klimateffekter i Sverige
Klimatförändringarnas effekter kan komma att ha både positiv och 

hävdar att ett varmare klimat i Sverige kan ha vissa positiva effekter 

eftersom Sverige är en del av övriga världen där klimatförändringarnas 
effekter ha stor påverkan på människor kan Sverige komma att påver-

-

Sverige. Klimatscenarier som tagits fram för Sverige visar att medel-
-
-

medeltemperatur kommer vegetationsperioden att förlängas med cirka 
två månader i hela landet och i södra Sverige upp till tre månader. Med 

-
der en sammanhängande period. Vegetationsperioden har blivit ett vik-

inte förändrats lika mycket i Södra Sverige där ökningen dessutom inte 
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Torka kommer sannolikt också att inträffa med stigande temperaturer. 
-
-

serna av torka blir att jordbruket påverkas negativt likaså skogstillväx-
ten. Växterna kommer att förbruka mer vatten i och med den förlängda 
vegetationsperioden. Detta i kombination med högre temperaturer som 
gör att vattnet avdunstar är de största orsakerna till att vattentillgång-
arna i framtiden kommer att försämras. Detta kommer troligtvis bara 

-

Deras forskning har visat att ju mer temperaturen höjs desto större blir 

förhållanden som håller i sig i en längre period på en aktuell plats. 
Idag inträffar värmeböljor ungefär vart tjugonde år men i slutet av detta 
århundradet kan dessa komma att inträffa vart tredje till vart femte år 

-
mer också en så kallad urban värmeöeffekt att uppstå. Detta betyder att 

-
klimat eftersom den höga byggmassan verkar värmelagrande. Då stä-
der till största delen består av hårdgjorda ytor leder det till att de har en 

Detta i kombination med den höga byggmassan gör att städer påverkas 

har den urbana värmeöeffekten blivit mer utbredd och detta

beror till största delen på att det blivit en minskning av vegetationen i 

-

-
-

jöer och landsbygd. Detta gör att urbana miljöer kan vara känsligare 
för de framtida klimatförändringarna så som ökade temperaturer och 

-

-
räkningar som har gjorts visar på att denna ökning kommer att vara 

-
halvåret och förändringarna under sommarhalvåret kommer i stort sett 

-

-
nivån beräknas stiga kraftigt i framtiden påverkas detta också av den 
landhöjning som sker. Detta gör att havsnivåhöjningarna i mellersta 
och norra Sverige inte påverka lika mycket som det kommer göra i 
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Framtida klimateffekter i Västra Götalands län

-
våret. Temperaturerna kommer ligga högre vid kusten och vara svalare 

-
tigare regn kommer drabba Västra Götaland i ökad utsträckning och 

-
vattenförhållanden som påverkas på samma sätt. Med det mildare kli-
matet kommer antalet skogsbränder att öka och vegetationsperioden att 
förlängas. När värmeböljor blir allt vanligare ökar behovet av att kyla 
byggnader på sommaren samtidigt som behovet av att värma byggna-

-

Framtida klimateffekter i Skåne län
-

mer temperaturökningen att märkas under vinterhalvåret men kommer 
-

-
utspås en ökning av nederbörd medan det under sommaren inte visas 

växtsäsongen vilket leder till att vegetationsförhållanden kommer att 

bli lägre under vår och sommar och under höst och vinter kommer den 

Grönstruktur i staden

I följande kapitel beskrivs varför grönytor är en viktig funktion i staden 
med fokus på hur klimatförändringarnas effekter kan lindras. Därefter 
beskrivs ideal om den glesa och den täta staden och hur dessa påverkar 

senaste åren avslutar kapitlet.

Grönstrukturens värden
Stadens parker och natur som med 

hjälp av sex kategorier beskriver vad stadens grönstruktur har för funk-
tioner och betydelse i staden. De sex kategorierna beskrivs nedan.

Människors fritid och hälsa
Grönska i staden spelar stor roll för människors psykiska och fysiska 

Den biologiska mångfalden
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Stadens gestaltning

och är därför ett väsentligt inslag i städerna. Grönskan kan både fung-
era som en identitetsskapare för staden samtidigt som den kan fungera 
som landmärke för stadens människor som med hjälp av grönskan kan 

Kulturell identitet

tiders stilideal och är viktiga för att kunna förstå och uppleva stadens 
-

Stadens hälsa

rena luften från föroreningar och stoft och kan även utjämna tempera-

Biologisk kommunalteknik
I framtiden kommer sambandet med den tekniska infrastrukturen och 
den gröna infrastrukturen att bli allt mer framträdande. Genom att till 
exempel använda den gröna infrastrukturen i större utsträckning för att 
ta hand om dagvattnet blir belastningen betydligt mindre på stadens 
kommunala reningsverk och belastningen minskar även på större vat-

Grönytor i den urbana miljön

tungmetaller och kemiska föreningar. Till följd av detta påverkas det 

mark först och främst utnyttjas till byggnader och vägar vilket leder 
-
-

sekvenser för den biologiska mångfalden. Den snabba urbaniseringen 
har dock lett till att ett intresse för gröna områden i urbana miljöer har 
väckts och på vilket sätt grönområde kan gynna städer både med tanke 
på en förbättrad livsmiljö för människorna i staden men även för att 

egenskaperna i stadsrummen. Det är främst de centrala delarna av sta-
den som påverkas där en betydande ökning av temperaturen sker på 

Den största temperaturskillnaden mellan urbana miljöer och mindre 
bebyggda områden upplevs särskilt efter att solen gått ner. Detta ef-
tersom byggmaterialen i staden lagrar mycket värme. Värmeöeffekten 
är främst ett problem under sommaren och kan påverka samhället på 

människor med dåligt hälsotillstånd. Värmeböljor kan förvärras av 
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-
gjorda ytor leder till problem med hanteringen av ytavrinningen. Den-
na kan vara mycket varierande då ytavrinningen ibland är väldigt hög 

mängden hårdgjorda ytor. Detta leder till att de hårdgjorda ytorna som 

Grönytor har visat sig ha positiva effekter för både hög avrinning vid 
nederbörd då vattnet kan lagras och även har en temperatursänkande 
effekt på sin omgivning. När naturliga element så som till exempel 
grönytor används istället för en teknisk infrastruktur för att ta hand om 
dagvattenhanteringen kallas detta för en grön infrastruktur. Fördelarna 

-
iska Kommissionen hävdar att investeringar i grön infrastruktur van-
ligtvis ger hög avkastning och gynnar städerna. Grön infrastruktur i 

effekter för omhändertagande av dagvatten och sin förmåga att verka 
temperatursänkande även en positiv verkan på människors hälsa och 
sparar dessutom energi och blir på så sätt multifunktionella ytor. Grön 
infrastruktur är också ofta billigare och mer hållbar än de tekniska lös-

Var träd och vegetation placeras är en viktig faktor. För att få en så ef-
fektiv kylning med hjälp av vegetation som möjligt är mindre gröna 
områden med inte allt för stora avstånd emellan att föredra framför 
större grönområden som ligger längre ifrån varandra som till exem-
pel stora parker eftersom den kylande effekten avtar snabbt utanför 

kylande effekt av grönska i staden planteras vegetation med fördel runt 

Stadens täthet, utglesning och grönytor

-
ket gör städer till en plats där utrymmeskonkurrens skapas. Modern 
stadsplanering har sitt ursprung i västvärldens industrialiseringstider 
som skapade förslummade områden med hög dödlighet och epidemier. 
Myndigheterna tvingades då utveckla folkhälsolagstiftning där stads-
planering och grönytor betonades och olika typer av planeringsverk-
tyg utvecklades. Trädgårdsstäder utvecklades som en motreaktion på 

innebar ett koncept där bebyggelsen skulle omgärdas av grönytor och 
gott om utrymme och där täthet ansågs vara något som gynnade bygg-
herrarna och inte medborgarna. Trädgårdsstäderna skapade därmed de 
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staden skulle växa vertikalt då ökad densitet annars bara kunde skapas 
-

-

-

-

-

-
-

grönområden. I de nordiska länderna är natur och friluftsliv en särskilt 

genom denna utglesning och då urbanisering är något som fortsätter 
kommer det leda till att utglesning även i framtiden blir en utmaning. 

-
-

-
-

Europeiska kommissionen ger ut Grönböcker, dessa utfärdas inom poli-
tikområden för att presentera nya idéer och åtgärder som förs fram i of-
fentlig diskussion och fungerar ungefär som svenska utredningsbetän-
kanden (SoU). År 1990 släpper Europeiska Kommissionen en Grönbok 
- The Green Paper on the urban environment, där utglesning av städer 
kritiseras. Här beskrivs hur sovstäder har vuxit fram och lett till utflytt-
ning från de europeiska städernas centrum samt ett bilberoende. Tätare 
städer med korta avstånd mellan arbete och bostad för att 
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generera mindre utsläpp förespråkas (Europeiska kommissionen 1990) 
och efter att Grönboken presenterades blev ett tätare stadsbyggande nå-
got som många länder i Europa, däribland Sverige, antog (Saglie 1998 
se Bolvede & Fajerson 2012). Stadsbyggnadsidealen blev en tätare, 
funktionsblandad stad för att minska pendling, energiförbrukning och 
skapa en mer aktiv stad där många människor rörde sig (Rådberg 2003 
se Bolvede & Fajerson 2012).

Även i Sverige har utglesning kritiserats för att skapa segregation och 
bilberoenden (Ståhle 2005) och att den hållbara staden ska byggas tät 
tycks vara den nästan självklara uppfattningen som råder bland pla-
nerare och arkitekter idag (Neuman 2005). Ett exempel på detta är en 
debattskrift utgiven av Sveriges Arkitekter år 2008 där en av punkterna 
för en hållbar stadsutveckling är att staden måste byggas tätt då funk-
tioner på så sätt kan samlas och ge staden ”ett rikt och varierat utbud 
tillgängligt för alla” (Ullstad 2008). Dessa ideal går även att utläsa ge-
nom Boverkets rapport från 2004 Hållbara städer och tätorter i Sverige 
– förslag till strategi, där förtätning beskrivs som en strategi; ”Idag har 
vi en insikt om betydelsen av att vi utvecklar våra städer inåt – förnyar 
stadskärnor och kompletterar befintlig bebyggelse istället för att strö ut 
gles bebyggelse. Genom en intensivare användning av stadens gråmar-
ker, impediment och övergivna industriområden, kan vi skapa en tätare 
stad med bättre livs-, arbets- och bostadsförhållanden utan att ta bort 
värdefulla grönområden” (Boverket 2004).

Kritik mot täthetsidealen finns dock och Johan Rådberg, svensk profes-
sor inom arkitektur och stadsbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola, 
menar att en stad inte bör bli för tät eftersom en god livsmiljö då inte 
kan upprätthållas, stadens utemiljöer och friytor kräver ett visst 

utrymme som i sin tur möjliggör ett bättre liv för människorna i staden. 
Segregation kan på så vis också uppstå om stadens centrum blir för tät 
och förorenat eftersom de som har råd då flyttar ut på landet ( Rådberg 
1988).

-

-
let. Alexander Ståhle skriver i sin avhandling Compact sprawl: Explo-
ring public open space and contradictions in urban density
utglesning har lett till bilberoenden och en ökad användning av energi. 
Detta har i sin tur lett till dagens utmaning- att förtäta denna utglesning. 
I avhandlingen utforskas förorters urbanmorfologiska förutsättningar 
för förtätning och Ståhles resultat visar att det är möjligt att förtäta 

-
tare och grönare stad skapas genom att lågt utnyttjade grönområden 
bebyggs samtidigt som kvaliteten höjs på resterande delar av gröna 
områden i staden. Ståhle hänvisar till en enkätundersökning som vi-
sar att vissa människor som bor i innerstaden kan uppleva att de har 

anser sig ha. Slutsatsen som Ståhle drar i sin avhandling är att friytetill-

antalet bruksvärden är det avgörande. Det medför att stadsdelar med 
-

de av gröna esplanader ger människor en känsla av större tillgång till 
grönområden än områden med mer uppbrutna stads- och grönstruktu-
rer. Det är alltså viktigt att integrera grönytan i stadsstrukturen och ge 
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god orienterbarhet då det är avgörande för i vilken utsträckning män-

-
arna till att grönytorna har minskat är exempelvis att utbyggnad eller 

i Malmö och Stockholm där Malmö dessutom totalt har minsta andelen 

-
-

Klimatplanering

I det här avsnittet som handlar om klimatplanering undersöks hur pla-
neringen ser ut i Sverige och vidare hur detta ser ut i Västra Götalands 
och Skåne län. Klimatplanering handlar om verktyg och strategier som 
används för att förbereda sig inför framtida klimatförändringar. Det 
ansvar som kommunerna har samt vilka verktyg de har att tillgå i pla-

genomfördes för att få en tydligare bild av kommunernas klimatplane-
ring.

Klimatplanering i Sverige
Fokus har i klimatpolitiken länge legat på att reducera utsläpp för att 
minska växthuseffekten exempelvis med hjälp av ekonomiska styr-

-

utreda hur samhället ska anpassas och sårbarheten minska inför dagens 

framkom bland annat att det är nödvändigt att redan nu påbörja klima-
tanpassningen och förslag lades fram på hur samhället kan anpassas till 
klimatförändringarnas nya förutsättningar. Det konstaterades även att 
kommunernas planerings- och kunskapsunderlag är för bristfällig och 
otillgänglig för att kommunerna på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till 
risker för naturolyckor som kan uppkomma i samband med klimatför-
ändringarna vid både detalj- och översiktsplanering. Samtidigt slogs 
det fast att kommunerna behöver ta en ökad hänsyn till klimatföränd-
ringarna vid planering av översikts- och detaljplanering samt vid infra-

plan- och bygglagen som kan ge kommunerna både större möjligheter 
men också ett tydligare ansvar inför de risker som väntas uppkomma i 

-
hetsutredningen visade även att skärpta krav för ökat samarbete mellan 

kommunerna behöver få ett bättre stöd för att kunna hantera olika typer 
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uppdrag att utveckla metoder för att förebygga och undvika negativa ef-

-

till klimataspekter. Syftet med detta förtydligande är att planläggning 
-

ringarna och dels genom att den leder till minskad påverkan på miljön 

-

strategi för klimatanpassning saknas och bör tas fram då nationella mål 
kan bli ett välbehövligt stöd för kommuner och länsstyrelser i deras 

-
dre tvingats till initiativ för klimatanpassning då de stått inför ökade 
risker och allvarliga konsekvenser till följd av klimatförändringarna 

-

Klimatplaneringen i Västra Götalands län

Klimatanalys för Västra Götalands län med syftet att utreda vilka kon-

-

-
ning över kommunernas klimatanpassningsarbete. Länsstyrelse ska 

-
dande inom länet för både lokalt och regionalt klimatanpassningsarbete 
och vara anpassat efter länets sårbarhet och möjligheter till anpassning 

Klimatplaneringen i Skåne län

myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi. 
Denna visar hur klimatmålen och energiomställningen ska kunna nås 

att ta fram regionala miljömål och även ett miljöhandlingsprogram för 

Klimatanpassningsatlas för Skåne 
där det beskrivs vilka utmaningar Skåne står inför i samband med kli-
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-

som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Skåne län har 
därför utpekat tre framtida utmaningar gällande detta. Den första ut-

Klimatanalys för Skåne län. Rapporten bygger på analyser av Skåne 

-

-
larna till pilotlän för en grön utveckling och dessa ska tillsammans vara 
en förebild för andra län som inte kommit lika långt i sitt klimat- och 

Klimatplanering på kommunal nivå
I det här avsnittet beskrivs de vägledande dokument och juridiskt bin-
dande lagar som kommunerna har att förhålla sig till. 

Översiktsplan och detaljplan
Med översiktsplanen har kommunen ett ansvar att långsiktigt planera 
för en hållbar utveckling. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 

-

-
kvalitetsnormer samt regionala och nationella mål. Det kan exempelvis 
handla om att planera för risker som översvämningar och andra naturo-

för kommunens detaljplanering. Detaljplanen är till skillnad mot över-
siktsplanen juridiskt bindande och med hjälp av den kan kommunen 
reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse 

Pröva planer och bygglov mot krav i PBL
-

tar till att främja en “främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande gene-

-

kommunerna. I redan bebyggd miljö som är detaljplanelagd är dock 
möjligheterna till att anpassa för ett förändrat klimat med hjälp av 
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Miljöbalken (1998:808)
Miljöbalken är en balk som kommunerna måste förhålla sig till och 
som syftar till att främja en hållbar utveckling. Det betyder att utveck-
lingen ska ge nuvarande och kommande generationer en hälsosam och 
god miljö. Därför ska Miljöbalken tillämpas så att:

Informera och ge råd om klimatanpassning 
Med hjälp av riktade informationskampanjer kan kommunerna nå ut 

och bostadsrättsföreningar och ge råd och kunskap om klimatanpass-
ning. Detta kan handla om att förbättra lokala dagvattenhanteringslös-

Verktyg i planeringen
-

matanpassningsarbete i sin skrift Mångfunktionella ytor
hur kommuner kan klimatanpassa bebyggda städer och tätorter genom 

-

-

Risk- och sårbarhetsanalyser
Risk- och sårbarhetsanalyser är något som kommunerna enligt lag 
måste genomföra. Dessa kan användas för att hantera påfrestningar i 
samhället och kan därför användas som ett verktyg för klimatanpass-

-
toder för att kunna ge råd om olika åtgärder för att minska risker och 

Samhällsekonomiska kalkyler 
Med hjälpa av en samhällsekonomisk kalkyl kan beräkningar göras för 
hur mycket en anpassningsåtgärd kostar och för att väga mot de kost-

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa  orsakas av förore-

värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vår-

-
hällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 

återanvändning och återvinning liksom annan hushåll-

Risk- och sårbarhetsanalyser (2006:544) 
Kommuner och landsting har enligt förordningen om krisberedskap 
och höjd beredskap skyldighet att analysera vilka risker och sårbarhe-

-
föra sårbarhetsreducerande åtgärder för att minimera antalet olyckor 

u.å.b).
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beräkningar göras hur samhället genom att rusta samhället mot klimat-

-

-

är Naturvårdsverkets handbok Samhällsekonomisk konsekvensanalys 
av miljöåtgärder, med fokus på vattenmiljö och hur näringsutsläpp kan 
reduceras. Inga kostnads-nyttoanalyser har hittills gjorts i Sverige med 

-

med ett antal kommuner och som går ut på att kommunen beskriver 
erfarenheter från tidigare väderhändelser och hur det drabbade dem då. 

Landskapsanalys

politiker och organisationer i planeringsprocessen. Genom en land-
skapsanalys kan värden för strategiskt viktiga områden för klimatan-
passning vägas mot områden som är av värde utifrån landskapsana-
lysen och om de sammanfaller kan det bidra till starkare underlag för 

Balanseringsprincipen
Denna används för att värdera förlust av genomsläpplig mark vid 
fysiska förändringar för att kompensera miljön ur hydrologiska och 
biologiska aspekter. I första hand bör negativ påverkan undvikas eller 

återskapa värdet i närområdet eller i sista hand att ersätta genom åtgär-

Grönytefaktorn
Grönytefaktorn används för att räkna ut hur kompensationer kan göras 
för mark som hårdgjorts i samband med en byggnation. Det görs ge-
nom att en poängsättning för olika kompenserande grönytor görs för att 

gröna fasader och gröna tak. Grönytefaktorn används främst vid ny-
exploatering men kan med fördel även användas vid förtätning eller i 

Checklista för grönområden

gruppers behov blir tillgodosedda. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en 

Verktyg för urban värmeöeffekt
Är en modell för att ta fram strålning och klimatkomfortkartor har ut-

SOLWEIG -
pelvis grönska. Genom projektet kan kunskap samlas in om hur 
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bebyggelsestrukturen påverkar den termiska miljön och även ge mått 
på hur klimatförändringarna påverkar våra städer genom ökade tempe-

ske genom fysisk planering för att miljöanpassa städer genom att in-
tegrera grön- och blåstruktur för att mildra klimatförändringarnas ef-

kring värdet av att inte hårdgöra mark och vidga synen på grönstruktu-
-

tatet blev Mångfunktionella ytor

svensk planering att få ett helhetsorienterat planeringsgrepp där vat-
-

nas för att klara av riskhantering i samband med klimatförändringarna. 

-

-
taljplaner måste klimatanpassningsfrågorna beaktas sedan regeringen 

-

och inte bara i nyplanerade områden kan regleringar på detaljplaner 
göras genom så kallade tillägg
att planen lämnas orörd i alla aspekter förutom det aktuella tillägget. 

Boverket om klimatplaneringen i Sverige

har ett ansvar att vägleda kommunerna inför klimatanpassningsarbetet 

i hur de ser på Sveriges och kommunernas arbete med klimatanpass-
ningen.

Första frågan som ställdes i intervjun handlade om utmaningen att in-

vid klimatförändringarna och om kommunerna lägger tillräckligt stor 
vikt vid detta i sin planering. Svaret var att det saknas tydliga regelverk 

-

kommuner som har drabbats av klimatförändringarna tar frågan på stort 
allvar och jobbar med det idag. Intervjupersonen säger att generellt har 
kommunerna inte riktigt tagit till sig frågan om att lindra effekterna av 
klimatförändringarna med hjälp av grönytor.

Därefter ställes frågan om vad kommunernas största brister i arbetet 
inför klimatförändringarna avseende integrering av mer grönytor i be-

-

och vem som ska vara ansvarig för vad. Vidare svar var att Länssty-
relsen jobbat hårt för att ta fram underlag och kunskap till klimatpla-
neringen och att staten inte tar ansvar fullt ut för klimatplaneringen 
utan det arbetet har tryckts ut på kommunerna och enskilda markägare. 
Staten tillsätter
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har inga sådana dokument och håller heller inte på att arbeta fram något 

Sammanfattning av forskningsöversikt

-
turer är något vi står inför och därför också måste förbereda oss inför. 
Klimatförändringarnas förlopp är komplexa och behöver därför lång 
tid på sig för att reagera fullt ut på olika slags påverkan. Anpassning 
till klimatförändringarnas effekter blir därför en nödvändighet även om 
olika begränsningsåtgärder vidtas. Grönska kan användas för denna 
anpassning då den verkar temperatursänkande och därför kan minska 
den värmeöeffekt som uppstår i staden och också hjälpa till att ta hand 
om ökad nederbörd.

Grönytor påverkas av de stadbyggnadsideal som råder och i Sverige 
-

råden minskar i många städer och en motsättning mellan tät och grönt 

genom att sammankoppla de olika grönytorna och på så sätt främja en 
god orienterbarhet samtidigt som mer grönytor införs i staden och på 
så sätt lindrar klimateffekterna. Denna forskningsöversikt visar på att 
stadens utformning och tillgången på grönytor har betydelse för fram-
tida klimateffekter vilket betyder att fysisk planering har en central 
och viktig roll i arbetet med att lindra klimatförändringarnas effekter. 
Grönska är ett viktigt verktyg för att lindra dessa effekter av både tek-
nisk och social karaktär.

klimatplaneringen.

-

kommuner ska ta fram strategier för klimatförändringar. Länsstyrel-
-

ningssamordnare som ska bevaka frågor angående klimatanpassning 
och vara ett stöd för kommunerna. Det går inte att säga hur detta har 
fungerat i praktiken men en utvärdering ska göras bland kommunerna 
som ska visa hur klimatanpassningsarbetet fungerar i de olika kommu-

Klimatanpassningsarbetet är även väldigt olika långt gånget beroende 
på länsstyrelse. Detta beror på vad de har för resurser och hur pass ut-
satta för klimatförändringarnas effekter de är i de olika kommunerna. 
Skåne till exempel som är direkt berört av klimatförändringarnas ef-
fekter och märker av detta i form av stranderosioner och höjda vatten-
nivåer jobbar relativt aktivt med frågorna.

Kommunerna och länsstyrelserna vill även ha ett större nationellt stöd 
för att få en tydligare bild av hur de ska värdera och tänka gällande hur 

-
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Genom plan- och bygglagen har kommunerna ansvar för planläggning 

kommunerna dessutom ytterligare utökat ansvar då regleringar skett i 
-

taspekter. Kommunerna har dessutom många olika verktyg att tillgå i 
sin planering och är därför sammantaget viktiga aktörer i klimatplane-
ringen.

-
matplanering där det mest framträdande problemet var att tydliga 
regelverk och riktlinjer saknas för hur kommunerna ska hantera den 

staten inte tar sitt fulla ansvar vilket leder till att ett allt för stort ansvar 
läggs på kommunerna. Detta i samband med att kommunerna saknar 
vägledning leder till att de kommuner som direkt drabbats av klimat-

-
munera har kommit i sin klimatplanering beror även på vilket län de 
tillhör då länssyrelserna har till uppgift att ta fram kunskap till klimat-

regional handlingsplan för klimatanpassning som skall fungera väg-

medan Skåne län blivit utsedda som förebild för en grön utveckling 
och redan har utarbetat mål för att anpassa staden för kommande kli-
matförändringar. 
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I forskningsöversikten har därmed de tre första frågeställningarna be-
svarats: Hur kommer ökad nederbörd och ökade temperaturer till följd 
av klimatförändringarna att påverka våra städer? Kan klimatföränd-
ringarnas effekter i staden lindras med hjälp av grönytor? samt Hur 
ser klimatplaneringen ut i Sverige med fokus på klimatanpassning?

Från forskningsöversikten vidare in i fallstudierna tas följande punkter 
-

dighet även om olika begränsningsåtgärder vidtas. Grönska kan använ-
das för anpassning då den verkar temperatursänkande och kan ta hand 
om ökad nederbörd. Stadsbyggnadsidealen som råder idag skapar mot-
sättningar mellan tätt och grönt vilket medför att nya tillvägagångsätt 
för integrera mer grönska i den täta staden måste skapas. Kommunerna 
är viktiga aktörer i klimatplaneringen och det är därför intressant att 
undersöka hur Göteborg och Malmö arbetar med klimatanpassning. 
Dessa punkter blir därför det centrala som undersöks och analyseras i 
fallstudierna. 



FALLSTUDIER

I forskningsöversikten framgick att vi står inför klimatförändringar 
som kommer påverka våra städer genom bland annat ökade tempe-
raturer och ökad nederbörd samt de positiva effekt som grönytor har 
för dessa förändringar. För att besvara frågeställningen Vilka mål och 

 har stä-
-

matförändringar och/eller grönytor granskats och jämförts genom en 
kvalitativ dokumentanalys. Även intervjuer har genomförts med verk-

om deras klimatplanering och dels för att få en inblick i deras syn på 
grönytor och klimateffekter i staden. Även exempel från andra städer 

Fallstudien leder fram till två förslag av hur grönytor kan integreras i 
-

derar Malmö. Detta besvarar den sista frågeställningen Hur kan mer 
grönytor integreras i centrala delar av Malmö och Göteborg utifrån 
städernas förutsättningar?
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gare ett kapitel där det konstateras att världen och Göteborg står inför 
klimatförändringar och att grönska behövs för att lindra dem. I öv-
rigt handlar Grönplanen framförallt om parker och naturområden och 
tillgängligheten till dessa utifrån sociala perspektiv och vad grönytor 
kan göra för klimatförändringarnas effekter får mycket litet utrymme. 

-

Miljöprogram 2012
Visionen i Miljöprogram 2012 -
are i miljö- och stadsutveckling och en av världens mest progressiva 

Dock handlar dokumentet nästan enbart om havsnivåhöjningarna. Det-
ta trots att Länsstyrelsen i Västra Götaland i sin klimatanalys beräkna-

-

att minska klimatpåverkan snarare än att anpassa till de förändringar 

Miljörapport 2011
Dokumentet Miljörapport 2011 består av en beskrivning av miljötill-
ståndet i Göteborg med fokus på miljömålen där mycket handlar om 
att begränsa påverkan på miljön snarare än att anpassa sig till klimat-

Studier av Göteborg och Malmös planeringsunderlag

I den kvalitativa innehållsanalysen sammanfattas Göteborg och Mal-
mös plandokument med anknytning till klimat- och grönfrågor. För 
att kunna jämföra städernas dokument läggs särskilt fokus på två frå-

klimatanpassning? Vilka verktyg och strategier presenteras? Dessa be-
svaras sedan efter beskrivningarna av städernas dokument som följer 
nedan.

Förtätningsstrategi - Göteborg
Översiktsplan 2009 skall förtätning eftersträ-

vas då ny bebyggelse i första hand ska ske med komplettering av den 
byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter 

-
ses också vara positivt ur markhushållningssynpunkt och ett effektivt 

en utveckling med inriktning på förtätning så att människor i första 

-

menar samtidigt att möjligheter att anlägga nya grönområden också 

Direktiv och plandokument - Göteborg
Grönplan 2013
Fokus för Grönplan 2013 
kort förklaring för hur mer grönyta i staden kan motverka den urbana 
värmeöeffekten och hur grönytor kan minska risken för översvämning-
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Göteborg är för en havsnivåhöjning och utredningen om extremt väder 

Översiktsplan 2009
I Göteborgs Översiktsplan 2009 tas frågan upp om hur staden kan 
minska koldioxidutsläppen och den allvarligaste riskökningen anses 

men övriga negativa effekter som ökade temperaturer kan medföra be-
-

marken kan blir mer produktiv och därmed ge en ökad produktion av 

Rekreation och 
hälsa för ökad livskvalitet beskrivs vilka positiva effekter grönområ-
den har och det då handlar det framförallt om människors hälsa och 

nämns dock i samband med detta.

Tjänsteutlåtande 2009
I Tjänsteutlåtande 2009 står att läsa att Göteborgs Stad efter utredning-

för låg och säkerhetsnivån bör därför höjas på samhällsviktiga anlägg-

en fas där ytterligare kunskap samlas in och tillämpas. Göteborgs Stad 

anser att riskfrågorna är väl bevakade vid nyplanering men att det i be-
-

Extremt väder 2006
Göteborgs stad har publicerat ett antal dokument som behandlar ex-

 Extremt väder- havet 
Dokumenten handlar framförallt om förhöjda havsnivåer och hur väl 

står att läsa att risken för extrema väderhändelser i Göteborg ökar kraf-
tigt på sikt och att ökade havsnivåer till följd av klimatförändringarna 
bedöms vara den allvarligaste riskökningen. Klimatförändringarna blir 
allt mer påtagliga samtidigt som det planeras för ny bebyggelse i ut-

ökade temperaturer och ökad nederbörd kan medföra är bland annat 
ökat behov av att kyla byggnader och översvämmade spårvagnsnät 
samt gatu- och cykelnät men hur grönområden skulle kunna hjälpa att 

-
passning?
Det tydligaste klimatmålet bland de granskade dokumenten från Göte-

och stadsutveckling och en av världens mest progressiva städer i att 

säga inte anpassning av de förändringar som är att vänta. Fler av doku-
menten tar upp de sociala och i viss mån även ekologiska aspekterna av 
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ska säkerställas att värdefulla natur- och rekreationsområden bevaras 
när staden växter och att en sammanhängande grönstuktur skall efter-

mål och strategier har dock tydliga kopplingar till klimatförändringar 
eller klimatanpassning i staden.

Slutsatsen av detta är att ingen av Göteborg Stads dokument har några 
tydliga mål om grönområden och hur de kan användas för att begränsa 
effekterna av klimatförändringarna.

Vilka verktyg och strategier presenteras?
Två tydliga verktyg presenteras i dokumenten. I tre av dem tas grönyte-
faktorn upp som ett verktyg för att säkerställa mängden grönyta vid ex-

kompensationsåtgärder 
-

I framtiden vill Göteborgs Stad att en plan för dagvattenhantering skall 
tas fram för att så lite hårdgjord yta som möjligt ska skapas vid nyex-

något som dock inte görs i dokumenten. Strategier som tas upp är att 
anlägga gröna tak och väggar på kommunens fastigheter liksom för-
bättringar av gröna stråk med ekodukter samt stimulering av stadsnära 

meningar utan vidare utveckling. Sociotopkartor används idag som ett 
verktyg för att göteborgarna ska få så god tillgång till grönområden i 

till stadens klimatanpassning även om det också skulle gynnas av detta.

För att hantera förhöjda havsnivåer och i viss mån ökad nederbörd före-

för ras och skred och ev åtgärder för ökad stabilitet och höjd säkerhet 
mot skred och erosion. Dessa tas upp för kunna hantera extremt väder 

-
-

men endast grönytefaktorn och en framtida dagvattenhanteringsplan 
kopplas uttryckligen till grönytor och klimatanpassning.

Förtätningsstrategi - Malmö
Malmö Stad strategi för tillväxt är omvandling och förtätning och för 

Så förtätar vi Malmö

-
rådet skall utvidgas och grönytorna kommer utsättas för ett hårdare 

-

i dokumentet där fördelarna bland annat anses vara fördelar för miljön 
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kan användas för att bygga en hållbar stad med god hushållning av 

Malmö Stads Översiktsplan beskrivs utbyggnadsstrategier där förtät-
ning ingår i strategierna och en kompakt stad eftersträvas. Förtätning 

saknas i Malmö. Några negativa och utmanande effekter med förtät-

-
-

Direktiv och plandokument - Malmö
Malmö översiktsplan 2012
Malmö kommun har just nu Översiktsplan 2012 ute på utställning. 

-
rum och stora parker. Många gaturum har fått ny eller återskapad grön-
ska. Gröna tak och gröna väggar är vanliga inslag. Nya platser för still-

menar Malmö att en tätare stad inte kommer ha någon negativ påver-
kan på stadens grönska utan

snarare tvärtom då en grön förtätning kan ske på olika sätt som att skapa 

-
men och öka antalet träd på gator och torg. Grönytefaktorn är även en 

för att skydda grönskan är att balanseringsprincipen ska användas i 
planeringsprocessen vid ingrepp i ekologiskt känsliga miljöer. Detta 
betyder att ingrepp i dessa miljöer helst ska undvikas annars minime-

Malmö vill skapa ett nät av grönstruktur som bildas av parker och grö-

människorna i staden. Översiktsplanen tar även upp att de i Malmö stad 
kommer att arbeta med klimatanpassning och inrikta sig på åtgärder 
som kan mildra eller hindra klimatförändringarna från att påverka sta-

är att hitta nya lösningar på omhändertagande av dagvatten och även 

Handlingsplan för klimatanpassning Malmö 2012-2014
I denna handlingsplan redogörs för hur de områden i Malmö där de 
största förändringarna väntas ske ska anpassas för kommande effek-

ökade temperaturer. Det är sju åtgärder som prioriteras i denna hand-
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-

-

även att nå delmålet som togs fram i Miljöprogram för Malmö stad 
2009-2020 som är att anpassa Malmö för kommande klimatförändring-

två utmaningar gällande klimatanpassning av bebyggelse. Den första 
-

passa redan vid planering av ny bebyggelse och problematiken mellan 

omhändertagandet av dagvatten kan försvåras vid en förtätning. Mal-
mö har som mål att inte låta andelen kvalitativ parkmark per person 
minska vid en förtätning och nämner multifunktionella grönytor som 

Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som tillämpas vid vissa ny-
byggnationer i Malmö för att säkerställa en viss andel grönska i kvar-

för klimatförändringar så som ökade temperaturer och ökad nederbörd 
-

fekter av klimatförändringar i Malmö presenteras. För ökad nederbörd 
föreslås urban grönska som kan omhänderta stora andelar av nederbör

-
gande av dagvattensystem krävs. För framtida temperaturhöjningar fö-
reslår Malmö även här gröna lösningar och skriver att alla hårdgjorda 
ytor som inte behöver vara hårdgjorda kan göras om till gröna ytor och 

-
ker och på gator kan också bidra till en grönare stad. Gröna väggar och 

framtida havsnivåhöjningar som förutspås stiga med upp till tre meter 

av innerstaden och även Malmös utvecklingsområden så som Västra 

denna ska bland annat ta upp havsnivåhöjning och stadsutveckling i 

Handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i Malmö stad 2011-
2014
För att konkretisera Malmös klimat- och miljöarbete togs Handlings-
plan för klimat- och miljöarbete i Malmö stad 2011-2014 fram. I denna 

fram. Dessa åtgärder måste genomföras för att sedan kunna nå Malmös 
-

med många mångfunktionella ytor med plats för såväl traditionell park 
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Innovativa pilotprojekt om urban grönska ska genomföras. Fokus på 

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

klimatförändringar och även utveckla grön- och blåstrukturerna. Mil-
jöprogrammet fokuserar på de ekologiska aspekterna av hållbarhetens 

anpassat till kommande klimatförändringar som till exempel ökade 

sina gröna och blå kvaliteter och detta ska göras genom att staden kom-
pletteras med ytterligare grönska och vatten och har som förslag vege-

Klimatet, havsnivån och planeringen

kommande havsnivåhöjningar behövs. Malmö bör skapa en skydds-

minst tre meter över havet. Malmö skriver att en hållbar och säker ut-
veckling kan nås ifall dessa planeringsåtgärder i samspelar med strate-

Malmö grönplan 2003

och är tänkt att ligga som grund för utveckling och bevarande av grönt 
i Malmö. Malmös grönpolicy är ”Malmö kommun skall erbjuda en 
god livsmiljö med ett kvalitativt och tillgängligt utbud av olika gröna 

varierad natur- och kulturmiljö med höga rekreativa och biologiska 
-

-

Det har gjorts en bristanalys på grönytor i Malmö som visade att den 

staden. Det har även gjort en strukturanalys för att få en bild av hur 
olika grönytor är placerade i förhållande till varandra. Det framgick i 
denna analys att Malmö har en gles grönstruktur med spridda och isole-
rade grönytor och endast några enstaka sammanhängande gröna stråk. 
Malmö skriver i grönplanen att dessa gröna stråk har stor potential att 
utvecklas och förlängas genom att förbättra och skapa nya grönområ-

dessa stråk ligger dock på landsbygden. Grönplanen belyser problema-
tiken med att skapa nya stråk och områden i den täta stadsmiljön och 

stråk och utveckla grönstrukturen genom att till exempel anlägga nya 

Malmö idag är en kompakt stad med hög exploatering och få grönytor 
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inne i stadsbebyggelsen. Jordbruket utanför Malmö har dessutom gjort 

Dagvattenpolicy för Malmö
Dagvattenpolicy för Malmö
beskrivs mål och strategier för uppsamling och avledning av dagvatten 

dagvattnets roll i staden som både tar hand om förorenat dagvatten 
samtidigt som det mer och mer även kan användas för park- och rekre-
ationsmöjlighet och även bidra till att öka den biologiska mångfalden 

som möjligt ska tas hand om på ett naturligt sätt och därför är det bra 

har växt har problemen med att de kombinerade avloppssystemen blir 
överbelastade växt och olika lösningar för att minska problemen har 
tagits fram i form av öppen dagvattenhantering på allmänna platser 

-
passning?
Malmö har många mål relaterade till klimatanpassning. De mest över-

klimatsmartaste stad genom att vara anpassat för klimatförändringarna 

med många mångfunktionella ytor med plats för såväl traditionell park 

Innovativa pilotprojekt om urban grönska ska genomföras. Fokus på 

stadsrum och stora parker. Många gaturum har fått ny eller återskapad 
grönska. Gröna tak och gröna väggar är vanliga inslag. Nya platser för 

och bli en mer funktionsblandad stad samtidigt som andelen grönska 
-

tiga mål för att vara förberedda för kommande effekter av klimatför-
ändringarna och har även tagit fram strategier för att kunna nå de mer 

Stad har tydliga mål för mer grönska i staden och har även arbetat fram 
strategier för hur dessa ska nås. Det är dock svårt att utläsa hur Malmö 
på ett mer konkret plan planerar för att nå sina mål.

Vilka strategier och verktyg presenteras?
I Översiktsplanen 2013 skriver Malmö Stad att de kommer att arbeta 
med klimatanpassning och inrikta sig på åtgärder för att mildra eller hin-

Malmö har redan två handlingsplaner för klimat- och miljöarbete med 
syfte att arbeta fram åtgärder och strategier för att förbereda Malmö 
för framtida klimatförändringar. För att anpassa Malmö till kommande 
effekter av klimatförändringarna så som ökade temperaturer och ökad 
nederbörd föreslår Malmö att grön- och blåstrukturen utvecklas och 
ett av verktygen som används för att säkerställa mängden grönyta vid 
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ta hand om dagvatten på ett så naturligt sätt som möjligt i till exempel 
parker och rekreationsområden och även minska mängden hårdgjord 
yta. Malmö har i sin grönplan gjort struktur- och bristanalys på grönska 

-
-

nivåhöjningar och visar på att delar av Malmö kommer att påverkas 

Sammanfattande dokumentanalys
I en sammanfattande jämförelse över de dokument som Malmö Stad 

-

Malmö Stads. Detta gjordes för att få en bild av hur Göteborg och 

-

verktyg för att lindra klimateffekterna har även undersökts. Detta gjor-
vilka verktyg och stra-

-
områden och klimatanpassning?

-
-

ligger fokus i detta både på begränsning och anpassning av klimatför-
ändringarnas effekter medan Göteborgs Stads mål nästan uteslutande 

-

medan Göteborgs Stads dokument överlag har fokus på begränsning.

-
åtgärder och gröna tak och väggar. I båda städerna kopplas dessa till 
klimatförändringarnas effekter även om gröna tak och väggar nämns 
mycket kort i Göteborgs dokument medan de i Malmö beskrivs mer ut-
förligt och där de redan testats i praktiken i exempelvis Augustenborg. 

-
plan som tas upp i bägge städer men där endast Malmö drar kopplingar 
till nyttan inför klimatförändringarnas effekter. I Göteborgs Stads do-
kument som behandlar klimateffekter ligger stort fokus på havsnivå-

-
frågan med. Överlag ligger fokus i Göteborgs dokument mycket på so-
ciala frågor och där frågan om klimatanpassning lyfts ligger fokus näs-
tan uteslutande på havsnivåhöjningarna. I Malmö ligger också mycket 

än de gör i Göteborgs Stads dokument.
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risk blir förhöjda vattennivåer från havet. Även högre temperaturer och 

träd för att motverka dess effekter.

de intervjuade att dagvattenfrågan och grönytor tas hänsyn till i plan-

havsnivå och att dagvatten ska fördröjas eller omhändertas lokalt där 
det är möjligt. Även att arbeta för en minskad negativ utveckling med 
strukturer som exempelvis leder till ökad resursåtgång togs upp.

kommun är väl förberedd för framtida klimatförändringar. Två av de 
-

ningsmässigt men eventuellt inte åtgärdsmässigt. Göteborgs stad har 
till exempel i arbetet med Extremt väder gjort simuleringar över vilka 
områden som kommer drabbas av översvämningar och nya bebyggel-
seområden hanteras klimatförändringsfrågan.

Malmö
Två Landskapsarkitekter från Malmös Stadsbyggnadskontor intervjua-
des och svaren som följde var dessa:

Första frågan som ställdes var hur Malmö Stad arbetar med att lindra 
klimatförändringarnas effekter med hjälp av grönytor i redan bebygg-

några direkta projekt för att lindra klimatförändringarnas effekter med 

Intervjuer angående klimatplanering och grönytor

tjänstemän från stadsbyggnadskontoren i Göteborg och Malmö. Inter-

-
munerna kommit i sin klimatplanering. Frågor ställdes även angående i 
vilken utsträckning kommunerna använder sig av grönytor för att lindra 

anser sig vara förberedda för de effekter av klimatförändringarna som 
kan komma att påverka städerna.

Intervjuer planeringsfrågor
Göteborg
Fyra intervjuer genomfördes med personer från Göteborgs Stadsbygg-

-

samt en intervju med projektledaren för Göteborgs Grönplan. Det vikti-
gaste som kom fram från intervjuerna är följande:

Frågan ställdes angående vad den största risken för Göteborgs centrala 
delar blir vid framtida klimatförändring. Svaren såg något olika ut men 

De ökade havsnivåerna sågs som det största problemet men även ökad 
nederbörd togs upp som ett framtida problem för stadslivet samt tek-

det största hotet idag är extrem nederbörd medan morgondagens största 
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-
-

hantering och mer grönska införts för att kunna ta hand om dagvattnet. 
Detta området har en bebyggelsestruktur som tålde och hade plats för 

och täta delarna av Malmö. Det pågår även en omvandling av Malmös 
större gator. Det ska till exempel anläggas en spårväg i Malmö vilket 

spårområdena ger utrymme för att integrera mer gröna ytor.

I intervjun ställdes även frågan om de intervjuade ansåg att Malmö 
kommun är väl förberedda för framtida klimatförändringar i den be-

-
börd och svaren på detta var delade. Den första intervjupersonen an-
såg att Malmö kommun inte är förberedd och att detta delvis beror på 
att allmänhetens synsätt på grönska i staden måste ändras innan innan 

Den andra intervjupersonen ansåg att kommunen är relativt förberedd 
och att styrkan ligger i att Malmö Stad arbetar i förebyggande syfte 
med att minska klimatpåverkan.

Malmö har även som vision att bli den mest klimatsmarta staden i Sve-

av Malmö och även ombyggnation av tidigare industrimark. Svaret var 
även att ju tätare människor bor desto mer kontinuerlig grönska måste 
få plats för att exempelvis kunna ge skugga och ta hand om vindar. 
Malmö Stad vill genom förtätning minska transporterna och förbättra 
de sociala aspekterna med mindre avstånd. Att bygga grönt och

klimatsmart är också en del för att uppnå visionen och Malmö satsar 
på att minska parkeringar och planera så att människorna hellre väljer 
andra sätt att transportera sig än med bil. I nybyggda områden som 

-
tefaktorn används också för att öka den biologiska mångfalden i Miljö-
program Syd som är ett program för miljöanpassat byggande på kom-
munens mark.

Sammanfattning intervjuer planeringsfrågor
Det som kom fram i intervjuerna kan sammanfattas med att det idag 
saknas tydliga regler och riktlinjer för hur kommuner och Länsstyrelse 

-

-
nering beror bland annat på vilka resurser Länsstyrelsen har och om 

exempel Skånes erosionsproblem. I Göteborg är de ökade havsnivåer-
na den mest uppmärksammade risken och intervjupersonerna anser att 
Göteborg är förberedda för effekterna av klimatförändringarna i teorin 
men inte i praktiken. I Malmö har grönytor använts för klimatanpass-
ning och då främst för dagvattenhantering. Det råder även delade me-
ningar om Malmö stad är förberedd för framtida klimatförändringar 

-
gränsning av Stadens miljöpåverkan.
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Intervjuer grönska i staden
Boverket

frågan om grönytor i staden. Frågan om vad den största skillnaden är 

redan en del grönområden som måste tas om hand och bevaras. Där 
-

grönska. Vidare ställdes frågan om vad som är viktigt att tänka på när 

att en kartläggning ur ett större perspektiv av var grönytor strategiskt 

grönytan ska utformas i relation med omgivningen. Frågor som rör den 

som ska ta hand om den och stå för kostnader. Är det till exempel en 
förening som sköter grönytor vid boende eller är det kommunen. Det 
är svårt att långsiktigt kunna lägga dessa ansvarsuppgifter på andra än 
kommunen.

att få en fördröjning av dagvatten är det bra med så lite hårdgjorda ytor 
som möjligt eller grönytor med stora fördröjningsmagasin. Stora träd 
är bra eftersom de kan ta upp stora mängder vatten och ge skugga. Det 
går dock inte att generellt säga vilken lösning som är den bästa

eftersom det helt beror på vad det är för slags område och vad det har 
för förutsättningar. Frågan om vilken typ av områden i de centrala de-
larna av staden som har mest potential för att inrymma mer grönytor 
ställdes där svaret blev att många bostadsgårdar har potential då en stor 
andel i dagsläget består av hårdgjorda ytor för att de ska vara lättskötta. 
Även parkeringar och stråk har potential att inrymma mer grönska. 
Intervjupersonen ansåg även att om förutsättningarna för gång- och 

Göteborg
Frågan ställdes om vilken typ av gröna ytor de anser vara mest effektiva 
och lämpliga för att lindra effekterna av ökade temperaturer och ökad 

som har mest potential att inrymma mer gröna ytor. Den typ av gröna 
ytor som ansågs vara mest effektiva och lämpliga för att lindra klimat-
effekterna av ökade temperaturer och ökad nederbörd ansågs vara ga-

parker med hög kvalitet och effektivitet för att omhänderta och för-

på fasader. För att lindra nederbördens effekter föreslogs olika typer 
av vattenhållande ytor i kombination med vegetationstäckta ytor. Gräs 
och framförallt träd togs upp där träd är något som planteras mycket i 

-
ga förutsättningarna i staden på grund av smäckleran som gör det svårt 
för träden att överleva. För att ändå lyckas med trädplanteringar byggs 
bäddar för att ge träden bättre förutsättningar. Den typ av områden med
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mest potential för mer grönytor i centrala Göteborg som togs upp av 
alla intervjupersonerna var parkeringsplatser. Annat som nämndes var 

de intervjuade ansåg att det slösades med hårdgjord yta i staden och att 
den skulle kunna användas på annat vis då den hade stor potential för 
det.

Malmö
Svaren på frågan om var i staden det är mest lämpligt att integrera mer 
grönytor blev i de modernistiska områdena i staden där intervjuperso-
nen både ansåg att mer bebyggelse och grönska skulle vara möjligt. 

som är ett kommande projekt där målet är att bygga både tätare och 

svaren att träd har många positiva egenskaper både för klimatet i sta-
den och för den biologiska mångfalden och även att komma fram till 
lösningar för att kunna göra tjockare växtbäddar på taken.

Sammanfattning intervjuer grönfrågor
Det som kom fram i intervjuerna var att det i bebyggda områden är 

Förslag för Göteborg och Malmö

Göteborg och Malmö har båda täta stadskärnor med kvartersstruktur. 
Städerna har förtätningsstrategier där förtätning och komplettering av 

grönytorna minskat i båda städerna de senaste åren. Att utnyttja de ytor 

lösningar på hur grönytor kan integreras trots en tät struktur i staden 
har exempel från andra städer studerats.

Gröna spårvagnsspår
-
-

många fördelar. Förutom visuella och estetiska fördelar reducerar de 

De första åren byggdes de gröna spåren ofta med sand vilket medförde 
höga underhållskostnader. Dagens konstruktioner består istället ofta av 
en bas med betongplattor med lastbärande plåt emellan och bredvid 
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den tyska staden Freiburg är över hälften av spårvagnsspåren vegeta-

-
dra städer och samhällen. I Tyskland rankas de högt med avseende för 
utnyttjandet av alternativa energikällor och utbyggnad av kollektivtra-

omfattande minskningen av koldioxidutsläpp. Samma år blev de även 

-

u.å.b).

vilket ger en avkylningseffekt. De skyddar också marken från direkt 
strålning och som ett resultat av den låga värmelagringskapaciteten 

varma under dagen och de svalnar också av fortare än hårdgjorda ytor. 
Det tyska tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Institute of Agricultur-
al and Urban Ecological Projects -

-

Tjockleken på vegetationen beror på vilken typ av vegetation som 

spåren lagrar nederbörd och avlastar på så sätt avloppsnätet samtidigt 
som vattnet avdunstas i vegetationen och därmed ökar luftfuktigheten 

-

högsta nederbördsmängden inträffar kan de gröna spåren behålla cirka 

utsläpp av hälsofarliga partiklar. Den gröna ytan i spårvagnsspåren kan 

där det mest effektiva i fråga om att fånga upp partiklar tycks vara ba-

Då vegetationen anläggs upp till rälsens överkant kan ljudet reduceras 
kraftigt jämfört med rälsen vid en hårdgjord yta. Förutsatt att hjulet och 

av gröna spår då de tycks uppfattas som mindre störande av boende. 
Även vibrationerna som orsakas spårvagnarna lindras av vegetationen 
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Då gröna spår inte hettas upp på samma sätt som traditionella minskar 
olycksrisken med snedvridna spår och frakturer på rälsen samt det un-
derhåll de orsakar. Det minskar även det så kallade förkopplingsdonet 

-

tur minskar underhållskostnaderna. Nedskräpningen tycks vara mindre 
vid gröna spår vilket förmodligen beror på psykologiska faktorer av att 

Gröna spår kan även bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ekologisk 
-

met kan spårvagnsspåren påverka det visuella intrycket av den urbana 

förs in i staden bidrar de till en naturlig och lugn atmosfär och vissa 

bildar också nya biotoper och livsmiljöer för otaliga insekter och andra 
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Gröna spårvagnsspår i Göteborg
Västra Götaland och därmed Göteborg väntas drabbas av ökad neder-

-

gröna spårvagnsspår för att integrera mer grönytor kan blir ett sätt att 

urbana värmeöeffekten och effektivisera dagvattenhanteringen genom 
grönytor. 

I intervjuer med tjänstemän från Göteborgs kommun ställdes frågan 

-

-

de har en stor vattenhållande förmåga.

Göteborg
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 Grönytor

Kvartersstad

Omvandling och förtätning

Verksamhetsområden

Grannskap

Områden som sanerats och rivits

Småhus

Spårvagnsnät

Vald spårsträcka

Västra Hamngatan
Östra Hamngatan
Brunnsparken

Fallstudiens avgränsning

Göteborg

Bild 1

Bild 2

I Göteborg valdes området inom Vallgraven ut för fallstudien utefter 
följande kriterier:

Tät kvartersstad i centrala delar av staden

Låg andel grönyta

outnyttjat mellanrum i området  med potential för att integrera grönyta 
med inspiration från den Tyska staden Freiburg.Tre gator inom Vall-



tre gatorna är områden där många människor bor och rör sig. Längs 
-

fallstudien inom Vallgraven. 

spåren på många platser vilket kan innebära en påfrestning för vege-
tationen. Detta skulle kunna lösas med någon typ av mindre känslig 

hårdgjord medan resterande är grön. 

spår skulle innebära att bussarna inte kan färdas där eftersom ytan blir 
för mjuk. För att lösa detta skulle bussarna kunna ledas om till an-

den sträckning där minst andel bussar kör jämfört med området kring 
-

Bild 3

41



Visionsbild över gröna spårvagnsspår längs Västra Hamngatan,  
Göteborg
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Bild 5

-
-

jö- och stadsutveckling och en av världens mest progressiva städer i att 

områden och en svårighet kan utläsas i att integrera mer grönytor i den 

får stort fokus och anpassning får mycket lite. I intervjuer som genom-

är ett outnyttjat område för att integrera mer grönyta samtidigt som 
spårvägarna är särskilt utsatta för en ökad nederbörd. 

Genom att integrera gröna spårvagnsspår i Göteborgs innerstad kan 

-
-

paratur kan omvandlas till mjuka gräsytor och de särskilt utsatta spår-
vagnsspåren får större möjligheter att ta hand om dagvattnet. De gröna 

bidra till att lindra den urbana värmeöeffekten då gröna ytor verkar 
temperatursänkande och effektivisera dagvattenhanteringen då gröny-
tor verkar vattenhållande. Den extra grönytan som området får genom 
att spårytan utnyttjas bidrar även till att sammankoppla olika grönom-

-

ett positivt visuellt intryck i området.  

Resultat Göteborg

Västa Hamngatan, Göteborg Bild 4



Fickparker
I samband med att städer blivit allt tätare och bristen på grönska ökat 

För att få in en mer kontinuerlig grönska i staden och utnyttja stadens 
-
-

Köpenhamn arbetar strategiskt med att få in mer grönska i staden och 

den bästa stadsmiljön i världen. För att nå detta ska det i Köpenhamn 

Att parkerna ska vara synliga gröna element

Tydliga avgränsningar och skydd
Identitet och lokal anknytning

-

sig vara en sammansättning som ökar användandet. Andra viktiga fak-

-
-
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Fickparker i Malmö
Från forskningsöversikten och intervjuerna framkom att det råder brist 
på grönska i de centrala delarna av Malmö. Samtidigt består Malmös 
innerstad av en tät stadsstruktur där integrering av grönska kan vara 

-
mande problemet i Malmös innerstad till följd av klimatförändringarna 
var att hantera en temperaturökning och värmeböljor. I intervjuerna 
framkom även att desto tätare människor bor i en stad desto mer kon-
tinuerlig grönska behövs för att kunna ge skugga för att svalka och ta 
hand om vindar. 

Malmö har som mål att inte låta den kvalitativa parkmarken per person 
minska under förtätningen av Malmö vilket kräver lösningar för att 
kunna integrera mer grönytor i den redan täta bebyggelsestrukturen. 
I detta avsnitt redovisas ett exempel på hur mer grönska i form av en 
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Malmö Fallstudiens avgränsning

Malmö

Bild 6

-

genomfördes genom att promenera inom avgränsningen för fallstudien 
och hitta platser som till största del bestod av hårdgjorda ytor och var 
belägna i en tät bebyggelsestruktur med brist på grönytor. Inventering-
en utgick från dessa kriterier eftersom forskningsöversikt och tidigare 
delar av fallstudien visat på att platser med denna karaktär visat sig 
vara känsliga för klimatförändringarnas effekter som exempelvis den 
urbana vämeöeffekten och en ökande mängd dagvatten. Förutom dessa 

-

öppenhet och avgränsning. Inventeringen ledde till att tre platser som 
-

 Grönytor

Kvartersstad

Instutioner

Verksamhetsområden

Valda platser

Bild 7

Gamla Staden

Innerstaden



Västa Kanalgatan
Malmö planerar att minska ande-
len parkeringsyta vilket kan ge ut-
rymme för mer grönska i staden. 

parkering som skulle kunna ut-
nyttjas för att integrera mer grön-
ska för att skapa ett synligt grönt 
element i staden.

Östergatan
-

rum i bebyggelsen med mycket 
hårdgjord yta och lite grönska. 

-
park här skulle kunna ge platsen 
ytterligare identitet tillsammans 
med kyrkan.

Östra Kanalgatan 
Denna gata ger intrycket av att 
vara en baksida med mycket hård-
gjord yta och tät bebyggelse. För 
att ge platsen en identitet skulle en 

-
gas här.
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Bild 10

Bild 9

Bild 8 



Bild 11

delat består av hårdgjorda ytor kan effekter så som den urbana värmeö-
effekten lindras. Fickparken kan även förbättra dagvattenhanteringen 
och ge malmöborna en plats för rekreation och möten. 
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Resultat Malmö
Denna fallstudie visar på att det i Malmö råder brist på grönytor sam-
tidigt som det framkom att Malmö har potential för att kunna inte-

även att Malmö inte har några direkta verktyg eller projekt för att an-

grönytor. Malmö har dock intentioner till att anpassa staden för detta 
-

byggnadskontor framkom det även att en svårighet i att anpassa staden 
för kommande klimateffekter med hjälp av grönytor även beror på all-
mänhetens syn på grönska i staden. Det blir därför också en utmaning 
att anpassa staden så att de nya grönytorna får en hög användningsgrad 
för människorna i staden. 

Malmö har som mål att inte minska mängden grönytor  vid förtätning 
och påpekar även att det kan vara problematiskt att integrera grönytor 
i centrala täta delar av staden. Följden av detta blir att alternativa vägar 

på  Östergatan som är belägen i Malmös centrala delar.



DISKUSSION OCH SLUTSATS  
I detta kapitel följer en avslutande diskussion samt arbetets slutsats.
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Avslutande diskussion
Kandidatarbetet har syftat till att undersöka och analysera möjligheten 
att med hjälp av grönytor lindra effekterna av klimatförändringarna i 
stadens centrala delar. Syftet har även varit att undersöka hur klimat-
planeringen ser ut i Sverige med fokus på Göteborg och Malmö samt 
hur dessa städer kan integrera mer grönytor i sina stadskärnor för att 
minska effekterna av ökade temperaturer och ökad nederbörd till följd 
av klimatförändringarna.

I forskningsöversikten framgår att klimatförändringarna är något som 

kommer visa sig i bland annat ökade temperaturer och ökad neder-

begränsa klimatförändringar tas kommer förändringarna ändå inträffa 
eftersom klimatförändringarnas förlopp är komplexa och tar många år 
att slå igenom. Mot den bakgrunden måste en anpassning av våra sam-
hällen ske vilket också är också något som mer och mer uppmärksam-

i Sverige. Genom de intervjuer som genomfördes framgick det att tyd-
liga riktlinjer och råd saknas för en god planering inför klimatföränd-
ringarna. Konsekvenser av detta blir att många kommuner hamnar på 

de kommuner som är särskilt utsatta för en viss risk endast fokuserar på 
detta och andra kommande klimateffekter kan hamna i skymundan. I 

Göteborg även kommer att utsättas för andra klimatförändringseffekter 
så som ökade temperaturer och ökad nederbörd. 

-

har kommunerna ansvar bland annat genom plan- och bygglagen att 
förbereda sig inför klimatförändringarna. Det gäller dock vid detaljpla-

-

förändringar gäller dock endast för nyplanerade områden och inte för 
-
-

och balanseringsprincipen gäller vid förändringar eller nybyggnation 

Den stora mängden hårdgjord yta och den urbana värmeöeffekten gör 
sammantaget urbana miljöer extra känsliga för framtida klimatföränd-
ringar så som ökade temperaturer och ökad nederbörd. Grönytor har en 
positiv effekt för dessa effekter då grönytor både lagrar dagvatten och 
verkar temperatursänkande för omgivningen. När grön infrastruktur 

jämfört med teknisk infrastruktur. För att få en så positiv effekt som 
möjligt av grönytorna i städer är det viktigt att de placeras med korta
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båda städernas dokument och intervjuer är ett stort engagemang i att 
begränsa klimatpåverkan medan anpassning inte får lika stort utrym-

-
marta städer. 

delar av Göteborg och Malmö som kan användas för att integrera mer 
grönska. Med dessa exempel visas hur fysisk planering kan användas 
som ett verktyg för att anpassa staden för klimatförändringar. 

kan lindra effekterna av klimatförändringarna. Vidare intressant forsk-
ning kan därför vara hur olika sorters grönytor som exempelvis gröna 

-
velse och estetiska värden.  

Slutsatser

vi står inför klimatförändringar som kommer att påverka våra städer 
och ett sätt att lindra effekterna av dessa är med hjälp av grönytor. Ar-

klimatförändringarnas effekter inte får lika stort fokus som begräns-

-
tegier blir det viktigt att integrera grönska genom att utnyttja ytor mul-

-
struktur och mellanrum i staden utnyttjas för att integrera mer grönytor.

-
-

byggnadsideal har präglat vilket plats grönytan har fått ta i staden. Idag 

förnyelse av stadskärnor och komplettering av bebyggelse eftersträvas. 
Även i Göteborg och Malmö eftersträvas denna förtätning vilken kan 

något som fortsätter i framtiden blir det därför extra viktigt att utnyttja 

grönyta. Grön infrastruktur blir därför en viktig komponent i kompro-
-

skapas då de kan användas dels för rekreation men även för att kunna 
lindra effekterna av de framtida klimateffekterna.

innehållsanalysen av städernas dokument framkom det att Göteborg 
och Malmö ligger olika långt fram i sin planering för klimatanpass-

-
dor samt de intervjuer som genomfördes. Malmö Stad har många do-
kument som är knutna till klimatplanering med mål och strategier för 

några konkreta projekt som arbetar för att lindra effekterna av klimat-

-
matförändringarna och lindring genom grönytor. Fokus ligger istället 
på sociala frågor och havsnivåhöjningarna. Något som kan utläsas ur
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Bilagor

Intervjuer:

Ulrika Åkerlund och Anna Gäderlund, Boverket

1.Vad anser ni är största skillnaderna mellan att integrera gröna ytor i 
nya områden jämfört med den bebyggda, täta staden?

-
-

farande ytor som man kan omvandla som till exempel parkeringar och  

-
nadsfråga.

-
liga staden? Avvägning mot andra intressen.

-
-

tor. Vad är det som väger tyngst och hur ska det utformas i relation med 
annat är frågor man måste ställa sig. Frågor som rör den långsiktiga 

den och stå för kostnader. Är det till exempel en förening som sköter 
grönytor vid boende eller är det kommunen? Det är svårt att långsiktigt 
kunna lägga dessa ansvarsuppgifter på andra än kommunen.

3.Vilken typ av gröna ytor anser ni vara lämpligast när man vill inte-

För att få en fördröjning av dagvatten är det bra med så lite hårdgjorda
ytor som möjligt eller grönytor med stora fördröjningsmagasin. Stora

Men det går inte att generellt säga vilken lösning som är den bästa ef-
tersom det helt beror på vad det är för slags område det gäller och vad 
det har för förutsättningar.

Växjö har jobbar väldigt mycket med gröna ytor för att ta hand om 
dagvatten. De har haft mycket problem med översvämningar och för 

fördjupning i mitten av gatan med planteringar vid sidan av som kan 
ta hand om dagvattnet och motverka översvämningar av själva gatan. 
I Växjö har man även jobbat mycket med att parkmark ska kunna ta 
hand om regnvatten.

4. Vilken typ av områden i de centrala delarna av staden har mest po-
tential för att inrymma mer gröna ytor?

Många bostadsgårdar är väldigt tråkiga och har mycket hårdgjord yta 
just för att det ska vara lättskötta. Dessa skulle kunna utnyttjas för att 
få in mer grönt och öppnas upp och användas mer av de boende. I 
Danmark har man haft ett projekt som går ut på att rusta upp bakgårdar 
och göra dessa mer gröna och tillgängliga. Man ville att gården skulle 
ses som en helhet för alla boende istället för att skilja på vem som 
ägde vad och hur det togs omhand och tog ner staket och såg det som 
en gemensam gård istället. Så innergårdar har en stor potential. Men 
även parkeringar och stråk har stor potential. Vi har ju mycket parke-

i parkeringshus och inte ta så mycket friyta i anspråk. Gatorna skulle 

och odlingslotter.
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5.  Man pratar ofta om den täta staden som den hållbara staden, anser 

när man vill integrerar mer grönytor?

-
hovet och energiförbrukningen och därmed minska påverkan på klima-
tet. Men den täta staden får också anses mer sårbar för översvämningar 
eftersom det blir mindre öppna ytor där regnet kan få ta plats. I Malmö 

Malmö heller som kan ta hand om dagvattnet. Man måste därför ta 
hand om det lokalt med fördröjningsmagasin under marken vilken kan 
vara problematiskt då det är kostsamt. Det är billigare att ha ett grön-
område och det är viktigt att man tar tillvara på och tar hand om det 
man redan har. Man kan omvandla olika ytor men det är dyrt.

-
sen ska hanteras vid klimatförändringarna, tycker du att kommunerna 
lägger tillräckligt stor vikt vid det eller läggs mest vikt på nybyggna-
tioner?

hanteras vid klimatförändringarna. Ansvaret har lagts på fastighetsä-
gare och kommuner. Försäkringsbolagen ställer krav. De kommuner 
som har drabbats av klimatförändringarna tar frågan på stort allvar och 

-
nadsprojekt som i Stockholm med Norra Djurgårdsstaden och Västra 

-
pel grönytefaktorn.

Många kommuner vill lägga om rören för dagvatten så att det får större 
dimensioner. Vi måste lära oss att fördröja dagvattnet så att det inte or-
sakar andra skador. Generellt har kommunerna inte riktigt tagit till sig

det med grönytor för att lindra effekterna av klimatförändringar baserat 
på att jag inte sett några bra exempel på detta än.

typer av grönska?

Skyddsområden som till exempel banvallar och vägremsor som är grö-
-

ter längs med motorvägar och järnvägar.

Jag tror att man måste jobba med små ytor också som till exempel 

-
-

planering för att se hur allt hänger ihop men också ta till vara på stads-

och gator som ska omvandlas. Staden är dynamisk och föränderlig.

9. Vad anser ni är kommunernas största brister i arbetet inför klimat-
-

bygg miljö? Hur anser ni att arbetet med detta kan förbättras?

Svåraste frågan är att försöka hitta en organisation som kan ta hand om 

-
bat hårt för att ta fram underlag och kunskap till klimatplaneringen. 
Staten tar inget riktigt ansvar för klimatplaneringen utan det arbetet 
har tryckts ut på kommunerna och enskilda markägare. Staten tillsätter 

för just klimatplaneringen.
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10. Anser ni att Sveriges kommuner är väl förberedda för framtida 
klimatförändringar? Om inte, vad bör göras?

-
matförändringar. Länsstyrelsen har sedan några år tillbaka sagt att det 

-

kommunerna som ska visa hur klimatanpassningsarbetet fungerar i de 
olika kommunerna. Denna utvärderingen kommer att vara klar tills 

Klimatanpassningsarbetet är väldigt olika långt gånget beroende på 
-

munerna? Skåne exempelvis som är direkt berört av klimatförändring-
arnas effekter och märker av detta i form av stranderosioner och höjda 
vattennivåer jobbar ganska aktivt med frågorna.

-
drag på ett  tag utan detta var för ett par år sedan och sedan dess har 
det varit tyst sen i vintras. Man ser att länsstyrelsen och kommunerna 

har aktuella dokument för anpassning till effekter av ett förändrat kli-

-
matanpassningsplan. Danmark har tagit fram att alla kommuner ska ha 

juridiskt bindande). Detta kan ha berott på skyfallet i Köpenhamn för 
två år sedan då det kom lika mycket regn på två timmar som det van-
ligtvis gör på två till tre månader. Detta kostade Köpenhamn enorma 
summor detta har gjort att de har utarbetat strategier för att vara förbe-
redda på effekter av klimatförändringarna. 

Lars Böhme, Landskapsarkitekt 
Malmö Stadsbyggnadskontor

1. Hur arbetar ni med att lindra
 klimatförändringarnas effekter med hjälp av grönytor i redan bebygg-
da, centrala delar av staden?

Grönytefaktor har visat sig vara ett bra instrument i våra omvandlings-
områden som tex Västra hamnen och Norra Sorgenfri. I den komman-

-

2. Vilken typ av gröna ytor anser du vara mest effektiv och lämplig för 

temperaturer och ökad nederbörd i centrala delar av Malmö/Göte-
borg. Varför/på vilket sätt?

Trädplanteringar har bäst effekt på temperaturen och mikroklimatet. 
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ger bara liten/ingen effekt) och så borde byggandet av underbyggda 
gårdar för bilparkering minskas. Detta förordar vi också i utställnings-

3. Vilken typ av områden i de centrala delarna av Malmö/Göteborg 
-

Alla modernistiska områden är mycket lämpliga för både mer bebyg-
-

les för breda gator och för mycket markparkering. 

5.På vilket sätt arbetar ni med gatubeläggningen i områden med myck-
et hårdgjorda ytor med hänsyn till framtida ökad nederbörd?

Detta kan jag inte svara på det är en gatukontorsfråga. 

6.Vad anser ni vara det största problemet i de äldre delarna av cen-
trala Malmö vad gäller framtida klimatförändringar?

området. Delar av Strandhem norr om Klagshamn ligger också väldig 

7. Anser ni att er kommunen är väl förberedd för framtida klimatföränd-
ringar i den befintliga, bebyggda staden, gällande ökade temperaturer och 
ökad nederbörd ?

Ja. Förhållandevis bra. Framförallt jobbar vi mycket i förebyggande syf-
te (minskning av klimatpåverkan).

8.vilken sorts planeringsverktyg använder ni er av i klimatplanering-
-

I många nybyggnadsområden arbetar man mycket  med öppna dagvat-

Anne Brontér, Landskapsarkitekt
Malmö Stadsbyggnadskontor

1. Hur arbetar ni med att lindra klimatförändringarnas effekter med 
hjälp av grönytor i redan bebyggda, centrala delar av staden?

görs är att ta hand om dagvattenhanteringen eftersom det är ganska 
akut i vissa fall då dimensionerna av dagvatten hanteringen är ganska 

dagvattenhanteringslösningar och infört mer grönska för att ta hand 
om översvämningsproblematiken. Men till skillnad från mer centrala 
delar av Malmö där stadsstrukturen är tätare hade Augustenborg en be-
byggelsestruktur som tålde och hade plats för dessa lösningar. Det blir 
alltså mer problematiskt att kunna göra samma sak i de mer centrala 
och tätare delarna av Malmö.

-
ska måste vi samtidigt få plats med som kan ge skugga och ta hand 
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detta gäller oftast för ny bebyggelse.

2. Vilken typ av gröna ytor anser du vara lämpligast för att integrera i 

Stora träd ger fördelen att de har en stor jordvolym och kan hantera 
mycket vatten jämfört med andra sorters planeringar och ger mycket 
skugga. Man måste dock ge träd förutsättningar för att kunna växa sig 

och därför får man väga in vilken sorts grönska som är bäst för ett spe-

3. Vilken typ av områden i de centrala delarna av staden har mest po-
tential för att inrymma mer gröna ytor?

Det pågår en omvandling av Malmös större gator. Det ska till exempel 

minskar och spårområdena kommer att ge möjlighet till att integrera 
-

ett projekt som ligger längre fram i tiden men målet är att bygga tätare 
och grönare.

-
lie som istället är ett utbyggnadsområde där man jobbat mycket med att 

4. Vad är viktigast att ta hänsyn till när man integrerar mer gröna ytor 
i de centrala delarna av staden?

Att all mark är upptagen av någon speciellt intresse. Inför man något 

man tar bort något för att införa något nytt. Vad är de som väger tyngst 
och är viktigast för ett område? Väljer man till exempel att ta bort par-
keringsplatser på en yta blir detta även ett politiskt ställningstagande.

med mycket hårdgjorda ytor med hänsyn till framtida ökad nederbörd?

försök till att ha öppen asfalt på vägarna vilket inte fungerade så bra. 

Det som görs nu är att man tar hand om vattnet istället beroende på hur 
problematiken ser ut med till exempel diken och fördröjningsdammar.

6. Vad anser ni vara det största problemet i de äldre delarna av cen-
trala Malmö vad gäller framtida klimatförändringar?

Att det kommer att bli varmare och bli för varmt och det blir ett  större 
och större problem att hantera värmeböljor. Men dessa kan hanteras 
med grönska som kan ge ett bättre klimat och ge skugga. Grönska på 
tak och fasader och även träd kan hålla nere temperaturerna för bygg-

byggnader nere.
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7. Anser ni att er kommunen är väl förberedd för framtida klimatför-
-

turer och ökad nederbörd?

Nej det tror jag inte. Det är inte bara Malmö Stad som måste anpassa 
sig utan det är även människor i allmänhet som måste tänka om och 
ändra synsätt på grönska i staden. Många vill till exempel inte ha träd 
för nära sina fönster. 

8. Hur ser era direktiv ut ovanifrån? Hur ser ni på dem?

9. vilken sorts verktyg använder ni er av i klimatplaneringen? Vad har 
ni för dokument som är kopplat till detta?

en del av dessa frågor men har inga direkta lösningar. Det ända som 

klimatförändringarnas effekter att behövas. 

-
ceras olika typer av grönytor. Kartdelen i den är dock inte lika aktuell 

10. Ni har höga visioner t.ex. att bli den mest klimatsmarta staden i 
Sverige. Hur omsätter ni det i praktiken och hur långt har ni kommit? 

det byggas tätt och förhoppningsvis smart. Med förtätningen blir det 
mindre transporter och det blir även en förbättring socialt med mindre

ombyggnad av tidigare industrimark vilket är de stora målen. Det 
handlar även om hur man bygger så att det blir grönt och klimatsmart. 
Vi satsar på låga parkeringsnormer och att planera så att människor 
hellre väljer andra sätt att transportera sig på än med bil. I nybyggda 
områden jobbar vi även med grönytefaktorn och ett exempel på detta 

-
passat byggande på kommunens mark där grönytefaktorn och annat 
tas upp för att till exempel öka biologisk mångfald.

Ulf Moback, Landskapsarkitekt
Göteborgs Stadsbyggnadskontor

1, Vad anser ni vara det största problemet i de äldre delarna av centrala 
Göteborg vad gäller effekterna av framtida klimatförändringar?
Tredelat högvatten från havet, extrem nederbörd och höga sommartem-
peraturer.

Idag störst skador vid extrem nederbörd.
I morgon störst skador vid högvatten från havet

2, Vilken typ av gröna ytor anser du vara mest effektiv och lämplig för att 
lindra effekterna av ökade temperaturer och ökad nederbörd i centrala 
delar av Göteborg? Varför/på vilket sätt?

Gatuplanteringar skuggar husens fasader effektivt och utjämnar tem-
peraturen över dygnet, samtidigt som om det är lövträd släpper de ige-
nom solljus på vintern
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3, Vilken typ av områden i de centrala delarna av Göteborg har mest 
potential för att inrymma mer gröna ytor? 

skulle kunna ha ett stort inslag av grönska i framtiden

4, Vilken sorts planeringsverktyg använder ni er av i klimatplanering-
-

-
ligen att ha någon generell rekommendation framme om ett år vad gäl-
ler grönska för att sänka energibehovet av kyla.

5, Anser du att kommunen är väl förberedd för effekterna av framtida 
klimatförändringar gällande ökade temperaturer och ökad nederbörd?

Fredrik Söderberg, Planarkitekt 
Göteborgs Stadsbyggnadskontor

1, Vad anser ni vara det största problemet i de äldre delarna av cen-
trala Göteborg vad gäller effekterna av framtida klimatförändringar?

-

och dess konsekvenser för stadsliv/boendekvalitet samt tekniska as-
pekter som omhändertagande av dagvatten.

2, Vilken typ av gröna ytor anser du vara mest effektiv och lämplig för att 
lindra effekterna av ökade temperaturer och ökad nederbörd i centrala 
delar av Göteborg? Varför/på vilket sätt?

Gröna ytor måste vara effektiva för att inte utgöra en suboptimering, 
mycket gröna ytor gör staden glesare vilket troligen gör staden mer re-
surskrävande vilket späder på klimatproblemen. Rätt avvägning mel-
lan park och bebyggelse samt hög kvalitet och effektivitet. Parker som 
kan omhänderta/fördröja dagvatten, samtidigt som de innebär ett stort 
värde för människors livskvalitet, samtidigt som de kan användas som 
lekområde för förskola...

3, Vilken typ av områden i de centrala delarna av Göteborg har mest po-
tential för att inrymma mer gröna ytor? 

Jag tror det i nämnd ordning är fd hamnområden, parkeringsplatser, 
vattenområden och trafikområden.

4, På vilket sätt tar ni hänsyn till klimatförändringarna i ert arbete? 

Det är en svår fråga att svara kort på. Viktigast ser jag det som att arbeta 
för att minska en negativ utveckling, att inte skapa strukturer som leder 
till ökad resursåtgång etc. Men att just ta hänsyn till de faktiska och 
förmodade klimatförändringarna kan t.ex. vara att all ny bebyggelse i 
Gbg ska klara en viss havsvattennivå, att dagvatten om möjligt ska om-
händertas lokalt eller fördröjas.

5, Vilken sorts planeringsverktyg använder ni er av i klimatplanering-
en? (exempelvis landskapsanalys, grönytefaktor, balanseringsprincipen) 
Finns det dokument kopplat till detta?

Så vitt jag vet använder vi oss inte av begreppet klimatplanering och har 
således inga dokument för det.
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6, Anser du att kommunen är väl förberedd för effekterna av framtida 
klimatförändringar gällande ökade temperaturer och ökad nederbörd?

Ja så till vida att jag inte ser något stort problem i att hantera förändrade 
förutsättningar under tiden de (långsamt) skapas.

Hannes Nilsson, Miljöutredare
Göteborgs Stadsbyggnadskontor

1, Vad anser ni vara det största problemet i de äldre delarna av cen-
trala Göteborg vad gäller effekterna av framtida klimatförändringar?

motverka?

2, Vilken typ av gröna ytor anser du vara mest effektiv och lämplig för 
att lindra effekterna av ökade temperaturer respektive ökad nederbörd 
i centrala delar av Göteborg? Varför/på vilket sätt?

översilning och magasinerande våtmarker.

3, Vilken typ av områden i de centrala delarna av Göteborg har mest 
potential för att inrymma mer gröna ytor?

4, På vilket sätt tar ni hänsyn till klimatförändringarna i ert arbete?

-
byggnadskontoret.

5, Vilken sorts planeringsverktyg använder ni er av i klimatplanering-
-

fram ett förslag till grönytefaktor och kompensation för skada på be-

parker) 

6, Anser du att kommunen är väl förberedd för effekterna av framtida 
klimatförändringar gällande ökade temperaturer och ökad neder-
börd?

vilka områden som kommer svämmas över. I de centrala förnyelse-
områdena som ska planläggas hanteras frågan om klimatförändringar. 

bägge sidor om Göta Älv) är oxå grönt i planeringen en av grundför-
utsättningarna.
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Ingela Gustavsson, Enhetschef 
Park & Naturförvaltningen

-
et om klimatförändringar i form av extremt väder men handlar mest om 

-
tion och parker där man har jobbat med det på det en del på det sättet. 

För oss i första hand med Grönplanen att hitta argument för det gröna 

sociala och ekologiska aspekten. Den sociala bygger mycket på bo-

vi planerar mycket träd och försöker bevaka i stadsplaneringssamman-
hang att bevara och plantera nytt och inte bli av med träd och vege-

-

hur mycket koldioxidbindning man skulle kunna se. Men vi har inga 
-

med vind och temperaturskillnader har hon forskat och gjort rapporter 

terna som

-

koldioxidupptag är den här ytan värd och om vi sätter träd så blir det 
så mycket. Man försöker hitta sådana mått så det är sådant som kan 
använda kartbilder och få kort. Man forskar och kommer göra andra 

riktigt men förhoppnings ska det ge mer för att kunna sätta mått på 
dom här värdena då och kunna lättare argumentera för i de här sam-

-

kopplar till grönförvaltningen och bevaka de här frågorna och kunna få 

önskar sig en grönyta på ett ställe som en kompensation för det är ingen 

-

foten och vad man kan få för kompensation för det. Så det en del som 
sagt som man jobbar med men sedan pågår det som sagt också vi har ju 

-

ett hjälpmedel. Det kan man bara använda vid nyexploatering när man 
ianspråktar någonting. 

Vad får ni för direktiv ovanifrån ang att linda klimatförändring-
arna? 
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Det är möjligt men det är inte riktigt på min nivå i så fall. Men vi har

för det är det som är viktigast för Göteborg med höjda havsnivåer i 

och gjort förändringar när det gäller nybyggnation så där har väl fokus 
legat mest kring. Men sedan har vi ju budgetmål och politiska mål där 
det står så tydligt men där trycker man ju på miljö och grönt och klimat 
och så också naturligtvis så man jobbar på många fronter men vi är så 
stora och splittrade så vissa jobbar helt man kan bara ha koll på sin del. 

kan översvämmas men primärt så är det ju den bebyggda delen utefter 
älven och där som de stora problemen är sen kan vi inte göra så mycket 
med de anläggningar vi har utmed havet el anläggningarna ända utan 

är väl mer att man kan tycka att det här precis som på andra ställen att 
man fortsätter ändå bygga havsnära och det är ju mycket utmaningar 
att bygga i frihamnen o centrala älvstranden o hitta anpassningar för 

det då. Annars är det väl mer sånt att vi tror klimatförändringar i och 
med att man har mer och häftigare regn som påverkar att man jobbar 

en dagvattenhandbok som pratar mycket om lokalt omhändertagande 

bra intentioner och vi jobbar ju i vardagen med problem vid vägar och 
naturområden som spolas bort o när vi rustar upp att göra det på bättre 

asfalt men att avrinningen blir bättre lutningarna och så och bombera 
dom och diken och mer packat och sånt så det är mer att propagera 
för lokalt omhändertagande av dagvatten eller att jobba med dom frå-

naturområden och så. 

Tittar ni på innerstadsområden som ex Gustav Adolfs torg eller är det 
bara vid ny och ombyggnad?Vi tittar ju inte på det, mer stadsbygg-
nadskontoret tittar väl i så fall utifrån vad som påverkar höjda vatten-
nivåer. Hårdgjorda ytor kommer ju att finnas ända. Men det som är 
viktigt är ju att de grönområden som finns, får finnas kvar.

Någon typ av yta som är mer effektiv för att lindra temp och ökad 
nederbörd? 
Ja men det är mer att gräs och träd framförallt och därför planerar vi 

-
ningar i Göteborg med vår smäcklera och så mycket som är i backen 
att de inte överlever på sikt att vi försöker bygga upp bäddar när vi 

centrum där det är rätt så hårt för träden också men att vi ska kunna ha 
träd i sådana här hårdgjorda miljö som det är här. 

Gröna tak och väggar där det är sådana områden där det är kanske 

tankar men det handlar mycket om när man bygger om och bygger nytt 
för då ökar man ju trycket ännu mer.

Vilken typ av områden har mest potential att inrymma mer gröny-
tor?

Det är ju när man gör förändringar som man kan försöka få med grö-
naytor och träd och trädplanteringarna på ett vettigt sätt. Det är väl 
framförallt träddelarna då. Vad kan vara ett vettig sätt? Att de får förut-
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är det väl lite som när man pratar om frihamnen där trycker på om just 

klimatsynpunkt och alla aspekter och inte minst för alla som ska bo 
där. Att det är sådana lägen att kunna bygga park där det saknas och 

-

som kommunen inte direkt fogar över men att man jobbar med de små 
parker man har och utvecklar dom och ser till att dom är kvar och ser 
till att man har vissa funktioner och att de här stora stråken som ändå 

man ska bygga det västländskapaketet som är den största utmaningen 
just nu. Man får kompromissa och slåss om de gröna ytorna. Man nag-
gar i i kanterna nu med träd undertiden av byggprocessen av västlänken 

diskutera om man kan göra park på andra ställen då. Men det är väl inte 
alltid självklart när det är konkurrens om byggbar mark. Men sen kan 
man ju tänka att vi har ju mycket volym och ytområden som är parke-
ringar i stan som man tänker att man kan bygga i första hand på dem 
eller göra park. Inte alltid menar gröna ytor när man menar park. Det är 

-
ter i massor. Man behöver ju både bygga och bygga in grönt. Det tror 

vi har slösat tycker vi med hårdgjord yta som skulle kunna användas 
 

pratar mycket om förtätning och då frihamnen och Gullbergsvass och 
därigenom med industrier men där kan man ju inte göra så mycket inn-
an man löser det med leden för att det ska kunna vara acceptabelt med 

-
den och det är lite det vi visar i grönplanen med de här bristanalyserna 
det blir ju en brist i områden som inte folk bor i idag. Men när det blir 
en brist så måste man ju se till att bevaka om man ska bygga där. 

Vi har ju ganska gott om grönytor för de boende men man ser ju att det 
är brist inne i stan men sen kan det ju vara brist även ute på landet där 
det är åkrar idag. Men skulle man bygga där så säger vi att då måste 
man bygga bostadsnära park där och då är det samma vid de här in-
dustridelarna och det kommer ju vara viktigt när man bygger på mark 
med forna industriområden eller parkeringar eller att man hittar nya 
lösningar som vi pratade om gröna tak om man bygger nytt el parker 

ser man ju om man tittar på andra ställen. Att man utnyttjar alla ytor. 

Vilken typ av grönytor som har högst sociala värden?

-

-

är en väg emellan. Sedan är det ett urval av stadsdelsparker som kartan 
-

annan sak då. Så det är det som är viktiga socialt. Men vi håller på att 
uppdatera våra sociotopkartor just nu där man har klassat utomhusom-
råden där man kan klassa dem i den här sociotopsnurran utifrån olika 
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modeller och då får de olika värden och då får vissa väldigt höga värden 

ett planeringssammanhang och då har man sagt att den bostadsnära ska 

då ska man ju titta på om dom har de och har de inte det och det är den 

så att de uppfyller de minsta kriterierna. Sedan har vi andra kriterier för 

sig till. Så det handlar ju inte alltid om att det ska se ut på ett visst sätt 

olika synvinklar beroende på vilket sociotopvärde man tittar på. Sedan 
i innerstaden där det är glest får de ju högre tryck som ex den stackars 

många på samma yta. Trädgårdsföreningen har ju en större viktig funk-

-
nationen grön oas och mötesplats i stadsmiljön som är viktig. 

Tycker ni överlag att kommunen är väl förbered för framtida kli-
matförändringar med högre temp och ökad nederbörd?
Svårt att svara på men jag tror att man rent planerings eller kunskaps-

för sig vad de viktiga delarna är så så kan man ju säga att man är ganska 

har reserverat pengar eller så.. men miljöprogrammet kan nog innehål-

eller antagen ännu. Vi har varit med med våra delar i det. Det innehåller 

resurser till det...men det behandlar ju det.Det är Lotta Silver på mil-
jöprogrammet som håller i programmet. Det handlar ju mer om så att 
säga att begränsa att vi får en sådan klimatförändring då. Mer utifrån 
scenariot att det faktiskt blir en klimatförändring. Fast det kommer det 
ju ändå bli..även om man slutar släppa ut..ja vi tycker ju att vi ser mer 
regn och att det blir allt större anledning att inte minst ta hand om vat-

Men det är det nog mer i praktiken med anläggningar och att säkra 
dom och riskhantering och så för att se att vi inte gör dumma grejer 
utan tänker till och tar hand om det och framförallt jobbar mycket med 

av med lod och det är ju något som alla är medvetna om som jobbar 

som håller vatten att man bevakar dom och det är därför vi försöker 

-
digt över söderleden att man jobbar på att utjämna med utjämnings-

eller kretslopp och vatten och gärna integrera det här med vatten och 

nu pratar vi kanske inte alltid om platser som Gustav Adolfstorg men 
-
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-

övning hur kan vi bevara detta utan att det blir farligt för folk med döda 
-

ekosystemtjänster där klimatet är en del. Finns många kombinationsef-
fekter där som stärker värdena på de här grönområdena. Vi blir dukti-

med att vi inventerar alla arter och gör strategier och övergripande plan 

-

på ett visst sätt med viss vegetation kan de hysa ett intressant växt och 

använda för att kunna tala för varan. 

Det pågår mycket runt om på alla håll och kanter. Vi lyssnar på andra 
ställen som sthlm och så vidare. 
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