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Sammanfattning

De globala klimatförändringarna som sker i dag måste tas hänsyn till inom alla 
aspekter av vårt samhälle. Det är få som inte har hört att medeltemperaturen blir högre, 
att havsnivåerna stiger och att stormarna blir värre och orsakar mer skada än tidigare. 
I den fysiska planeringen går det att göra mycket för att guida de globala klimatföränd-
ringarnas utveckling i rätt riktning, en riktning som gör att samhället förändras efter 
de nya förutsättningarna och samtidigt stävjar den snabba utvecklingen de globala 
klimatförändringarna har i dag. Syftet med detta examensarbete har varit att under-
söka vad som kan göras inom den fysiska planeringen för att åstadkomma just detta. 
Vidare har syftet varit att göra ett idéförslag på Hattholmen i Karlskrona som samlar  
konkreta lösningar för vad som kan göras på lokal nivå när det gäller de globala  
klimatförändringarna. 

Metoderna i detta arbete är kvalitativ innehållsanalys och tillämpningsstudie som  
används för att besvara frågeställningarna och på sätt belysa arbetes syfte. Den slutsats 
som kan dras av detta examensarbete är att klimatförändringarna är ett faktum och att 
mer måste göras inom den fysiska planeringen för att kunna möta de problem som i 
framtiden kommer bli värre än de är i dag. 

Utifrån tillämpningsstudien går det att dra en slutsats om att det går att använda lös-
ningar som bidrar till minskade växthusgasutsläpp samtidigt som stadsdelen praktiskt 
fungerar för de boende och de som verkar i stadsdelen. Resilienta lösningar används 
för att ta hand om problemet med de högre havsnivåerna, och lösningar från andra 
stadsdelar används vilka redan har tillämpats med gott resultat på andra ställen.
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1 Inledning

I dag påverkar de globala klimatförändringarna alla aspekter i samhället och 
problemen kommer inte lösas inom snar framtid. Medelhavsnivån och medeltemp-
eraturen höjs i stadig takt – samtidigt blir stormarna värre, öken breder ut sig och 
glaciärerna smälter. I Sverige kan vi inte se direkta exempel på allt detta men naturen 
förändras omkring oss och det vi människor behöver göra för att överleva omställ-
ningen är att anpassa oss – att förändra våra levnadsvanor. Det vi även bör sträva 
efter är att sänka hastigheten som problemen ackumuleras, att vi som är källan till  
problemen tar tag i dem.

En ökning av medeltemperaturen kommer att ske oavsett om vi slutar släppa ut 
växthusgaser nu på en gång (Bernes 2007). Detta betyder inte att fokus endast ska vara 
på att minska utsläppen, trots att det är viktigt, utan att även göra förberedelser för 
förändrade förutsättningar i framtiden. Förutom de ekologiska problemen kommer  
det att bli stora förändringar i samhället som kommer innebära stora folkomflytt-
ningar för att jordens klimatzoner kommer förändras.

Den fysiska planeringen behöver se över hur samhällen skapas i dag för att vara mot-
ståndskraftiga i framtiden. Detta examensarbete handlar om hur den fysiska miljön 
kan utformas för att både säkra framtidens samhälle men även stävja utvecklingen av 
dagens globala klimatförändringar. Samhällsplanering är inte lösningen på de globala 
klimatförändringarna, däremot behövs samhällsplaneringen som en del av lösningen. 
Examensarbetet belyser lösningar som kan göras på lokal nivå vilket i denna upp-
sats görs genom en ny stadsdel på Hattholmen i Karlskrona vilken inte ska bidra till 
att jorden värms upp ytterligare. Utformningen av Hattholmen sker i etapper för att  
behandla dagens förutsättningar och de som kan komma att finnas i framtiden. 

Bild 1 (förgående sida). 
I framtiden blir det  
varmare och torka 
kommer bli allt vanlig-
are. Foto: Calvin 2012
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Hattholmen i Karlskrona är en stadsdel som ligger invid vatten och som inom hundra  
år kommer få problem som orsakats av den globala uppvärmningen som pågår just 
nu. Detta medför bland annat vattenhöjning, varmare temperaturer och häftigare 
stormar. För att göra en ny stadsdel som håller för dagens globala klimatförändringar, 
men även för de som kan dyka upp i framtiden, behövs en planering som inte bortser 
från klimatförändringarna. De globala klimatförändringarna behöver tas i beaktande 
redan innan det skapas en ny stadsdel.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de globala klimatförändringarna 
kan mildras genom fysisk planering och samtidigt anpassa en ny stadsdel till de globala  
klimatförändringar som kommer att påverka vår miljö i framtiden. Detta genom att 
göra ett idéförslag över Hattholmen i Karlskrona som sker i etapper.

Hur kan en stadsdel planeras för att anpassa den efter, samt stävja, de globala klimat-
förändringarna som finns i dag och i framtiden samt vad innebär de globala klimat-
förändringarna för planering av en ny stadsdel på Hattholmen i Karlskrona?

• Vad finns det för lösningar till klimatförändringarna i den fysiska planeringen?
• Hur kan Hattholmen planeras med de globala klimatförändringarna i åtanke?

1.1 Syfte och problemformulering

1.1.1 Problemformulering

1.1.2 Syfte

1.1.3 Frågeställning

1.1.4 Underfrågor

1.2 Avgränsning

Examensarbetet är avgränsat till att diskutera hur planering för globala  
klimatförändringar kan ske på lokal nivå. De globala klimatförändringarna kommer 
att diskuteras främst ur ett svenskt perspektiv – hur de globala klimatförändringarna  
påverkar förutsättningarna i Sverige. Med lokal nivå menas städer, i detta arbete  
Karlskrona. 

Examensarbetet innehåller ett idéförslag på hur en ny stadsdel kan byggas på  
Hattholmen i Karlskrona med hänsyn till de globala klimatförändringar som påverkar 
området. Med ett idéförslag menas att det inte är ett planförslag då planprocessen  
inte kommer diskuteras och inte heller en vision som är mer översiktlig och politisk 
än idéförslaget kommer vara. Det är ett idéförslag för att det kommer fokusera på  
att belysa olika aspekter som gör den nya stadsdelen motståndskraftig inför klimat- 
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förändringar. Detta för att inte förvärra de globala klimatförändringarna och  
samtidigt göra stadsdelen anpassningsbar för framtida förhållanden. För att under-
stödja idéförslaget  kommer lösningar som fungerat i andra stadsdelar i Sverige och i  
Tyskland att tillämpas. 

För att göra en ny stadsdel som fungerar även i framtiden utformas den i etapper. 
Tidspannet etapperna sker mellan är från nutid (2013) till år 2100. Nutid för att visa 
på vilka åtgärder som kan utföras i dag för att fortsätta vara aktuella i framtiden och år 
2100 för att klimatforskningen inte har kunnat visa tillräckligt bra på vad som händer 
efteråt. Detta för att få en bredd och ökad skillnad mellan de olika tidpunkterna.

De praktiska tillämpningar som används är Bo01, Hammarby Sjöstad samt HafenCity  
i Tyskland. Dessa valdes ut för att de visar på ekologiska lösningar som tar hänsyn 
till dagens miljöproblem, som i sin tur bidrar till att de globala klimatförändringarna  
inte fortsätter bli värre i samma takt. Det finns många andra bra praktiska tillämp- 
ningar att studera, men på grund av kandidatuppsatsens avgränsade tid har endast dessa  
exempel studerats. Urvalet av praktiska tillämpningar har även skett med tanke på 
tillgång till information och har även begränsats av språkbarriärer.

I examensarbetet kommer fokus ligga på de ekologiska aspekterna. Dock frånses  
inte de sociala och ekonomiska aspekterna, de kommer skrivas om utefter vad som  
är relevant för att skapa en ny stadsdel samt hur de kan kopplas till de ekologiska  
aspekterna. 

1.3 Utgångsläge

Utgångsläget i detta examensarbete är att det i dag sker en onormal föränd-
ring i klimatet över hela jorden. Det finns två sidor till detta, forskarvärlden är delad. 
Å ena sidan har de klimatförändringar som sker i dag aldrig tidigare under jordens 
historia skett så pass abrupt och under ett kort tidsspann. Dessa forskare anser att det 
är människans påverkan på miljön som är orsaken till detta. Å andra sidan är klimat-
förändringarna i dag en del av en kontinuerlig cykel mellan varmt och kallt klimat  
som pågått under ett mycket stort tidsspann. Dessa forskare anser att människan har 
inget eller mycket lite med detta att göra eftersom det är en företeelse som pågått  
väldigt länge.

Det finns intressen som har betydelse i debatten om klimatförändringarna är natur-
liga eller inte, trots det finns det en större konsensus för att klimatförändringarna är 
onaturliga och därför är det examensarbetets utgångsläge.
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1.4.3 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att 
kompromissa om möjligheterna för framtida generationer att möta 
sina behov (WCED 1987).

1.4 Definition av begrepp

Fenomenet syftar till en förändring av klimatet som en direkt eller indirekt 
produkt av mänskliga aktiviteter som ändrar sammansättningen av den globala  
atmosfären och som är utöver naturliga klimatvariationer iakttagna under jämförbara 
tidsperioder (IPCC 2007).

Begreppet syftar till förmågan hos ett socialt eller ekologiskt system att absorbera 
störningar och samtidigt behålla samma grundläggande struktur och sätt att fungera, 
förmåga till självorganisering, och förmågan att anpassa sig till påfrestningar och 
förändring (IPCC 2007).

Hållbar utveckling är ett socialt konstruerat begrepp som syftar till att peka ut en 
önskvärd riktning för samhället. Då begreppet myntades var denna önskvärda rikt-
ning klart och tydligt uttryckt som en utveckling där de ekonomiska systemen under-
ordnades de ekologiska systemens bärkraftighet. Likt många andra sociala konstruk-
tioner (som demokrati, rättvisa och jämställdhet) har dock hållbar utveckling med 
tiden utvecklats till ett retoriskt element. Detta har medfört att hållbar utveckling i dag 
är ett vagt och rätt substanslöst begrepp som infattar ett flertal oförenliga uttolkningar 
(Teleman (red.) 2013). 

Hållbar utveckling som begrepp etablerades internationellt som en global strategi 
för samhällsutveckling. Detta skedde i Brundtlandkommissionens rapport “Our  
Common Future” som kom år 1987. Begreppet fick här en allmän och retoriskt lyckad 
definition (Wäneryd, Hallin & Hultman 2002): 

Vad som i efterhand framför allt utmärker Brundtlandrapportens globala grepp och 
definition av hållbar utveckling är dess vaghet och ovilja att problematisera eller teo-
retiskt fördjupa frågeställningarna. Ett antal akademiska texter började därför i slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet att utveckla hållbarhetsbegreppet. En mängd 
olika definitioner av begreppet dök upp. Bland annat att ”den naturliga kapitalstocken” 
ska bibehållas konstant under trycket av mänsklig exploatering; att mänskligt liv kan 
fortsätta i all oändlighet och blomstra men att det måste ske inom vissa ramar så att 
naturen inte tar skada; att hållbarhet måste svara på vissa frågor: På vilken nivå och 
i vilket tidsperspektiv? För vem? Och för vilket system och med avseende till vilken 
funktion (Wäneryd, Hallin & Hultman 2002)?

1.4.1 Klimatförändringar

1.4.2 Resiliens
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Med begreppet hållbar utveckling menas snarare en ekologisk hållbarhet som tillåter 
mänsklig överlevnad i form av nödvändig energitillförsel och är inom de gränser som 
tillåter en framgångsrik anpassning (Teleman (red.) 2013). Människan är en inte- 
grerad del av det större system som definieras av Brundtlandkommissionen, som 
består av de tre subsystemen ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är 
just människoartens överlevnad som blivit den norm mot vilken hållbarheten i det  
humanekologiska systemet och även dess tre delar, mäts (Teleman (red.) 2013).

Figur 1. Relationerna mellan de olika hållbara aspekterna.
Av figuren framgår det att de tre aspekterna är beroende av varandra och inte kan 
frikopplas. Det underförstås också att en aspekt inte är överordnad någon av de två 
andra. Om en icke-hållbar utveckling sker inom en av de tre aspekterna vid en given 
tidpunkt, kan det på sikt hota de två andra, även om de i sig skulle kunna betraktas 
som hållbara vid denna tidpunkt (Teleman (red.) 2013). 

Då begreppet hållbar utveckling är så pass svårdefinierat kommer det inte användas i 
detta examensarbete. Dock finns en medvetenhet om de olika aspekterna, ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet, med i arbetet. 

IPCC är ett samarbete mellan FN-organen UNEP (FN:s miljöorgan) och WMO 
(Världsmeteorologiska organisationen) som etablerades 1988 på initiativ från FN:s 
generalförsamling. IPCC samlar ett stort antal forskare från olika vetenskapsfält för att 
ta fram sammanställningar som beskriver kunskapsläget om klimatet och den mäns-
kliga påverkan på det globala klimatet. Underlaget består av vetenskapliga undersök-
ningar som av forskare har publicerats i sådana vetenskapliga tidskrifter som tillämpar 
anonym granskning av andra experter före publicering (Tjernström & Hultqvist u.å.). 
IPCC:s rapport som gavs ut år 2007 används i detta arbete som underlag för det som 
kan komma att hända i framtiden.

1.4.4 Intergovernmental Panel on Climate Change 

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET

EKONOMISK
HÅLLBARHET

SOCIAL 
HÅLLBARHET
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För att belysa examensarbetets syfte och besvara dess frågeställningar har följ-
ande metoder använts: kvalitativ innehållsanalys och tillämpningsstudie. Kvalitativa  
analysmetoder används i detta examensarbete i stället för kvantitativa analysmetoder. 
Då kvantitativ data har formen av siffror och inte ord som kvalitativ data har, är den 
andra en bättre fungerande form av data för detta arbete (Denscombe 2009). 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att analysera innehållet i 
dokument och kan tillämpas på vilken typ av text som helst (Denscombe 2009). I detta  
examensarbete delas denna metod upp mellan analys av dokument och av litteratur 
då syftet med dessa analyser skiljer sig åt. Innehållsanalysen av litteratur används för 
att skapa en översikt om vilka klimatförändringarna är och vilken påverkan de har i 
Sverige. Innehållsanalysen av dokument används för att skapa en översikt om hur det 
går att hämma klimatförändringarna samt anpassa den nuvarande bebyggelsestruk-
turen till klimatförändringar som sker i framtiden. Utöver det ger innehållsanalysen 
av dokument en grund till tillämpningsstudien genom att förklara förutsättningarna 
på Hattholmen.

En kvalitativ innehållsanalys innebär att en mindre del av texten bryts ner i mindre 
delar för att kunna kategoriseras (Denscombe 2009). I detta examensarbete kategori-
seras texterna främst efter vad som händer i Sveriges klimat och vad som kan göras åt 
det i dag och i framtiden. En djupare redogörelse följer om hur metoden tillämpas på 
de olika texttyperna.

1.6.1 Kvalitativ innehållsanalys

1.6 Metod

1.5 Disposition

Kapitel 2 ger en beskrivning av de globala klimatförändringarna och dess effekter 
på den fysiska planeringen. Beskriver även vilka praktiska tillämpningar som kommer 
att användas i utformningen av Hattholmen. 

Kapitel 3 ger en beskrivning av Hattholmen utifrån vad Karlskrona kommun har för 
planer i området, om saneringsfrågan och om vilka bestämmelser det finns kring 
havsnivåhöjningen. Efterföljs av ett idéförslag på Hattholmen i tre etapper.

Kapitel 4 presenterar slutsatserna och för en diskussion av dem samt att förslag till 
fortsatta studier ges.
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I den kvalitativa innehållsanalysen av litteratur redogörs grunden för klimatföränd-
ringarna samt hur de påverkar Sverige. Innehållet i litteraturen har kategoriserats  
i områdesöversikten under rubriken 2.1 Globala klimatförändringar där vidare  
underrubriker är bland annat 2.1.1 Växthuseffekten och 2.1.2 Medeltemperatur- 
höjning samt ytterligare fyra kategorier. De olika kategorierna redogör för olika fram-
tida resultat av de globala klimatförändringarna, både vad som sker i naturen och 
i samhället samt hur dessa påverkar varandra. Genom att använda dessa kategorier 
synliggörs olika problemområden som alla hänger samman med klimatförändringar-
nas effekter. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys av litteratur skapas en 
grund som resten av examensarbetet bygger på.

Den kvalitativa innehållsanalysen av dokument finns i både kapitel 2 Områdesöver-
sikt under rubriken 2.2 Fysisk planering och klimatförändringar samt i kapitel 3 Fallet 
Hattholmen under rubriken 3.1 Hattholmen. 

Under rubriken 2.2 Fysisk planering och klimatförändringar redogörs lösningar för 
att hämma klimatförändringarnas utveckling samt hur det går att anpassa samhället  
efter dem. Dokumenten som har använts analyseras efter lösningar på problemen 
som redogörs för under rubriken 2.1 Globala klimatförändringar. Större delen av de  
lösningar som har hämtats är från dokument som Boverket har gett ut och vetenskap-
ligheten i dessa kan diskuteras. Boverket är den centrala myndigheten som har hand 
om frågor som byggd miljö som sammanfattar bland annat fysisk planering, hushåll-
ning med naturresurser, byggande och boende. Då Boverket är en myndighet kan  
dess dokument ifrågasättas om de är vetenskapliga eller har en politisk agenda, trots 
detta har Boverkets dokument använts i detta examensarbete. Dock är det konkreta 
lösningar på bland annat vattennivåhöjning, ekologiskt byggande och värme/kyla – 
därmed lösningar som i sig kan sakna ett politiskt sammanhang. De dokument som 
har använts har granskats noga och även då dokumenten i sig är politiska så har det 
material som använts i detta examensarbete tagits ur sin kontext och blir därför av 
med sin subjektivitet. Andra dokument som har används i detta avsnitt är publika-
tioner som Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Länsstyrelserna i Västra Götalands 
och Värmlands län och Statens offentliga utredningar har gett ut. Samma källkritik 
gäller dessa dokument som de från Boverket.

Under rubriken 3.1 Hattholmen redogörs de förutsättningar som finns på Hattholmen 
i dag och i framtiden samt vad kommunen har tänkt göra med området. De dokument 
som har använts här är Karlskronas aktuella översiktsplan, Karlskronas program för 
detaljplan på Pottholmen och en saneringsutredning som gjorts av NIRAS.

Valet av denna metod står till grund för att göra examensarbetet till mer än bara  
teori, detta genom att göra ett konkret exempel på hur den teori som arbetet behandlar 
kan användas. Teorin från litteraturstudierna tillsammans med referenser är grunden 

1.6.2 Tillämpningsstudie

1.6.1.1 Litteratur

1.6.1.2 Dokument
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till tillämpningsstudien. Denna är i form av ett idéförslag som gjorts över en ny stadsdel 
på Hattholmen i Karlskrona. Idéförslaget visar hur en ny stadsdel kan formas efter de 
möjligheter och risker som finns i dag och de som kommer uppstå i framtiden genom 
etapper. Idéförslaget är gjort med Karlskrona kommuns önskemål för området till  
grund, och har sedan utvecklats i en riktning som inte ska bidra till större klimat-
förändringar och som är utvecklad för att möta de eventuella risker som finns i  
framtiden.

Det tillvägagångssätt som har använts är en inventering av området, hur Hattholmen  
ser ut och vilka förutsättningar området har i dag, till hjälp användes kamerabilder 
som togs under en promenad i området i slutet av juli 2013. Bilderna som togs har 
sedan legat till grund för utformningen av de tre etapperna som redovisas för i  
kapitel 3 under rubriken 3.2 Tillämpningsstudie av Hattholmen. Efter detta gjordes 
en kartanalys för att analysera kontakten med de omkringliggande områdena, vatten- 
kontaktens påverkan, grönområden och höjdskillnader. Utifrån inventering och  
kartanalys skapas en ny stadsdel på Hattholmen med grund i kapitel 2 Områdesöver-
sikt och 3.1 Hattholmen. Utöver dessa har praktiska tillämpningar från HafenCity, 
Bo01 och Hammarby sjöstad använts för att grunda den nya stadsdelen på Hattholmen  
lösningar som redan är beprövade.

De metoder som använts i arbetet har sina för- och nackdelar. Med hänsyn till exa-
mensarbetets omfattning och tidsbegränsning har metodvalet varit begränsat vilket 
kan speglas i arbetet. 

Fördelen med att använda kvalitativ innehållsanalys är att dokument innehåller stora 
mängder information och att det är lätt att få tillgång till källorna. Nackdelen är att 
källan inte alltid är trovärdig och därför måste det göras en bedömning av källans 
auktoritet och det tillvägagångssätt som har använts för att erhålla de ursprungliga  
uppgifterna. Dokumentens ursprungliga syfte brukar dessutom ofta vara något annat  
än det som det senare används till (Denscombe 2009). En del av de källor som  
används i examensarbetet är dokument från länsstyrelser, myndigheter och kom-
muner. Som skriftlig informationskälla kan de anses vara trovärdiga eftersom de är 
auktoritativa då data producerats av statliga och kommunala organ vilka förfogar 
över stora resurser och många sakkunniga. De är objektiva då data produceras av  
tjänstemän, vilka har en tendens att betraktas som opartiska (Denscombe 2009). 
Däremot kan dessa dokument inte vara helt opartiska då de skapas av människor, 
vilket måste vara med i bedömningen. Dokument som produceras av myndigheter 
är gjorda efter vad människor bedömer är viktigt att ha med eller efter en politisk  
agenda. Detta betyder att det inte kan uteslutas att det finns ett egenintresse eller att 
de är helt objektiva i sina bedömningar. Med detta i åtanke har dessa dokument trots 
denna brist använts då de pekar konkret på vad som kan göras i den fysiska planer-
ingen för att förebygga, och anpassa efter, klimatförändringar. Detta samt att de ger en 
samlad bild över vad som gjorts åt klimatförändringarna i dag och vad som kan tänkas 
hända i framtiden.

1.6.3 Metoddiskussion
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Det som begränsat insamlingen av relevant litteratur är hur sökningen har skett. Detta 
har främst skett genom att söka på internet men även genom att se efter var rapporter 
och vetenskapliga verk har använt för källor. På detta sätt har det skett ett möjligt bort-
fall av relevant information. 

Val av praktiska tillämpningar är gjort utifrån att de anses tillämpa ekologiska  
lösningar. Användning av praktiska tillämpningar är till för att exempel från dessa ska 
kunna appliceras i den nya stadsdelen på Hattholmen. De valdes även med hänsyn till 
vad som fungerar efter Hattholmens förutsättningar. De stadsdelar som de ekologiska 
lösningarna tas ifrån är belägna vid vatten samt har varit före detta hamnområden 
och har på det sättet en viss grundläggande liknelse till Hattholmen. Användningen 
av praktiska tillämpningar från ett antal befintliga stadsdelar har sina nackdelar i att 
ett större urval hade kunnat göras, detta kan till exempel vara stadsdelar från olika 
delar av världen och inte bara från det nordligare Europa. Att det blev just HafenCity, 
Bo01 och Hammarby Sjöstad är för att information om områdena har varit enklare att 
komma åt samt att språkliga barriärer kunnat överkommas. 

Valet att använda Hattholmen i Karlskrona för att göra en tillämpningsstudie grund-
ades i dess goda läge i förhållande till Karlskrona centrum. Området valdes för att det 
i dag är obebyggt och kommer att drabbas främst av havsnivåhöjning men även värre 
stormar samt att det i dag finns ett saneringsproblem. Då området ger bra förutsätt-
ningar för att göra en studie om hur fysisk planering kan ske för att motverka globala 
klimatförändringar och samtidigt anpassas efter nya förhållanden i framtiden – är 
valet riktigt. Det är även en fråga om bekvämlighet då området ligger i en ort som är 
bekant för författaren och material i form av kartor och kommunens översiktsplan är 
redan studerade sedan tidigare. Denscombe (2009) anser att det viktiga är att bekväm-
ligheten bara får ha betydelse när valet står mellan lika ändamålsenliga alternativ. 

En konkret tillämpning på Hattholmen görs för att visa hur en ny stadsdel kan byggas 
med hänsyn till det material som samlats in från den kvalitativa innehållsanalysen 
samt använda de praktiska tillämpningarna. Idéförslaget är examensarbetets syntes då 
den gjorts utefter de globala klimatförändringarna, hur dessa påverkar planeringen 
samt de förhållanden som råder på Hattholmen i dag. 



Globala klimatförändringar i fysisk planering - exempel Hattholmen i Karlskrona18



19Globala klimatförändringar i fysisk planering - exempel Hattholmen i Karlskrona

Jorden blir varmare. Under de senaste hundra åren har medeltemperaturen på 
jorden stigit med 0,7 grader. Det låter inte som en stor förändring, men för hundra 
tusen år sedan under jordens förra värmeperiod innebar en grads uppvärmning att 
havsnivån var 4-6 meter över dagens nivå. En grad gör skillnad, dock har inte den 
fullständiga kraften i dagens uppvärmning uppnåtts ännu och detta har vi att tacka 
haven för (Azar 2008). Haven lagrar mycket av den värme som uppkommit genom 
växthuseffektens förstärkning vilket har lett till att vi inte sett mer än hälften av den 
värme som de senaste hundra åren lär ha fört med sig. Utan havet skulle jordens  
medeltemperatur ha stigit en halv grad mer än den är i dag (Bernes 2007). Men varför 
blir jorden varmare? 

Växthuseffekten är en väl etablerad benämning på atmosfärens förmåga att  
absorbera värmestrålning och därigenom hålla jordytan uppvärmd. Däremot är jäm-
förelsen mellan ett växthus och atmosfären inte helt riktig. Båda släpper in solljus 
som kan värma upp markytan men att värmen blir kvar i ett växthus beror inte i 
första hand på att glasväggarna absorberar utgående värmestrålning utan på att de 
hindrar uppvärmd luft från att strömma iväg (Bernes 2007). Den ökande tempera-
turen i jordens atmosfär är en följd av ökade halter av växthusgaser i luften omkring 
oss. Dessa gaser har en uppvärmande effekt eftersom de är ogenomskinliga för lång-
vågig infraröd strålning. Värme som kommer in från solen har korta våglängder och 
passerar in genom atmosfären utan några hinder men när denna värme återstrålas 
av jorden är dess våglängd längre och innestängs delvis av gaserna (Lynas 2007). De 
främsta växthusgaserna som bidragit till denna utveckling är vattenånga, koldioxid, 
metan, dikväveoxid och ozon – tillsammans medför de att den lägre atmosfären är 
svårgenomtränglig för värmestrålning (Bernes 2007). I sin tur betyder detta att ju 
mer växthusgaser det finns i atmosfären desto mindre värmestrålning tar sig tillbaka 
ut i rymden från jorden och resulterar i att medeltemperaturen blir högre. Detta är 
förklaringen till varför jorden blir varmare näst kommer effekterna av detta beskrivas.

2.1.1 Växthuseffekten

”Det är sannolikt att något osannolikt kommer att inträffa.” 
– Aristoteles (Prognos utfärdad på 300-talet f.Kr.)

Bild 2 (förgående sida). 
Isarna i Arktis smälter 
bort i de varmare 
temperaturerna. Foto: 
Hendricks 2013

2 Områdesöversikt

2.1 Globala klimatförändringar



Globala klimatförändringar i fysisk planering - exempel Hattholmen i Karlskrona20

Medeltemperaturen har, som tidigare sagt, höjts med 0,7 grader sedan början av 
1900-talet. I Sverige har temperaturen ökat med nästan två grader sedan 1860-talet, 
enligt data från SMHI. IPCC har gjort bedömningen att jordens medeltemperatur 
kan komma att öka med allt från 1,1 till 6,4 grader under de närmaste hundra åren  
(Azar 2008). Jämfört med klimatförändringarna längre tillbaka i tiden har temperatur- 
uppgången under det senaste hundra åren varit anmärkningsvärt snabb och kraftig.  
Den senare delen av 1900-talet är den varmaste perioden som förekommit på  
åtminstone 1300 år (Bernes 2007). 

Intervallet mellan 1,1 och 6,4 grader är stort vilket visar osäkerheterna kring hur stor 
värmeökningen kommer att bli inom hundra år. Att temperaturen sjunker innan år 
2100 är inte att räkna med ens om utsläppen börjar minska mycket kraftigt under  
senare delen av tjugohundratalet. En orsak till denna fördröjning är att koldioxid-
halten som finns i dag kommer fortsätta att öka även efter en utsläppsminskning. 
En annan orsak är att djuphavets temperatur endast långsamt anpassar sig till vad 
som händer i atmosfären, vilket får hela klimatsystemets reaktion på förändringar av 
växthuseffekten att dra ut på tiden (Bernes 2007).

Utsläppen från människan efter andra världskriget blev betydligt större än de var  
innan kriget. Dessa gick från 4 miljarder ton koldioxid till dagens cirka 30 miljarder 
ton. Den största påverkan kommer från världens elproduktion, som orsakar cirka 
tjugofyra procent av mänsklighetens samlade utsläpp av växthusgaser. Transporterna 
står för fjorton procent, industrin för lika mycket, byggnader och övriga energirelat-
erade utsläpp för runt tretton procent (Azar 2008).

Nederbörden har ökat i Sverige med cirka 10 procent sedan 1900-talets början 
och denna utveckling lär även förväntas i framtiden. Den ökning av nederbörden, 
som uppstått fram till i dag, kommer att fortsätta komma men i samband med mer 
intensiva regn vilka kan skada grödor och orsaka översvämningar (Azar 2008). 
IPCC bedömer att förekomsten av extremt kraftiga regn och snöfall procentuellt sett  
kommer att öka mer än årsnederbörden. Även där de sammanlagda nederbördsmängd-
erna minskar väntas regnen bli intensivare när de väl faller. Detta betyder att ett och 
samma område skulle kunna drabbas både av förvärrade problem med torka och av 
ökad risk för tillfälliga översvämningar (Bernes 2007).

Även snö kommer det blir rikligare med men snöperiodens genomsnittliga längd  
minskar med 1-3 månader inom hundra år i större delen av landet. Kortare snöperiod  
än en månad har under gångna decennier normalt bara förekommit i Skåne, Blekinge  
och Halland, men kring år 2100 kan sådana nästan snöfria förhållanden finnas i hela 
Götaland och större delen av Svealand (Bernes 2007).

Det är inte bara nederbörden som oroar. Blir det torrare i Sverige riskerar tempera-
turen nämligen att öka ytterligare. När vatten från marken stjäl energi från luften kyls 

2.1.3 Nederbörd och torka

2.1.2 Medeltemperaturhöjning
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jordytan av. När jorden blir torrare minskar mängden vatten och temperaturen stiger 
ännu mer (Azar 2008). 

Klimatförändringar handlar inte bara om medelvärden utan extremvärden. Stiger 
medeltemperaturen måste även förändringen av minimi- och maximitemperaturerna 
räknas med. I dag kan temperaturen i Sydsverige under ovanligt varma sommar- 
dagar kortvarigt nå upp till nivåer kring 35 grader. I ett klimat som i genomsnitt är 
fyra grader varmare än det nutida kan det befaras att temperaturen vid sådana till-
fällen i stället kryper uppåt 40 grader. Detta betyder att Sydsverige allt oftare kan få 
problem med sommartorka (Bernes 2007).

Denna förändring av klimatet i Sverige kan ge Nordsverige ett temperaturklimat 
liknande det som råder i Mellansverige, medan Mellansverige i sin tur skulle få överta 
dagens danska eller nordtyska klimat samt att Sydsverige kan få temperaturer liknande 
dem som i dag förekommer i centrala Frankrike (Bernes 2007). 

Temperaturen stiger inte bara vid jordytan utan även i världshaven. Världshavens 
yta har stigit med cirka 2 decimeter sedan 1900-talets början, vilket bland annat beror 
på att världshaven blivit varmare (Azar 2008). Hur mycket havet sammanlagt kommer 
att stiga är fortfarande oklart. Enligt IPCC kan avsmältning och termisk expansion 
(vatten tar mer plats när det blir varmare) tillsammans åstadkomma en nivåhöjning 
mellan 18-59 centimeter från slutet av 1900-talet till år 2100. Ökad utströmning från 
Grönland och Antarktis kan innebära att totalsiffran måste justeras uppåt, men i dags-
läget är det mycket svårt att säga hur stort det tillskottet kan bli (Bernes 2007). 

Havsnivån påverkas av när vatten omfördelas mellan land och hav (Bernes 2007). 
Glaciärer smälter i stort sett över hela världen vilka fram till i dag har orsakat  
ungefär hälften av den observerade höjningen av världshaven (Azar 2008). När de stora  
inlandsisarna på Grönland och i Antarktis börjar krympa bidrar även de till havs-
nivåns höjning (Bernes 2007).

I stora delar av världen är kustzonen lika eftertraktad och utnyttjad för bebyggelse, 
jordbruk och infrastruktur som floddalarna. Av Sveriges befolkning bor nästan 40 
procent inom 5 kilometer från kusten och dagens folkökning är till stor del koncent-
rerad till detta område. En fortsatt höjning av havsnivån med en knapp meter vore 
nog för att sätta en i genomsnitt nästan 100 meter bred strandremsa under vatten 
längst Sveriges hela sydkust (Bernes 2007).

Sverige har fortfarande en landhöjning sedan landmassan tyngdes ner av inlandsisen, 
detta betyder att det lokala vattenståndet längst kusterna förändras på ett annat sätt 
än havets globala medelnivå. I större delen av Sverige är landhöjningen såpass snabb 
att den mer än väl väger upp världshavets nivåhöjning under det senaste hundra åren. 
I Sveriges sydligaste delar råder dock en mycket obetydlig landhöjning eller rentav 

2.1.4 Medelhavsnivåhöjning
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långsam landsänkning och där tar sig havet nu märkbart in på flera håll längst kust-
linjerna (Bernes 2008).

I Europa har många av de senare årens mest förödande naturkatastrofer varit övers-
vämningar. Efter perioder med extremt riklig nederbörd har åar och floder stigit över 
sina bräddar och satt stora landområden under vatten. Exploateringen av de dal- 
gångar och slätter där de större vattendragen rinner sker ofta i en mycket stor  
utsträckning. Det är bostäder, arbetsplatser, vägar, ledningsnät och odlingsmark som 
konkurrerar om utrymmet. I många fall är bebyggelsen i vattendragens omedelbara 
närhet, vilket visar att samhället gärna anpassar sig till genomsnittliga klimatförhåll-
anden och glömmer bort riskerna för ovanliga vädersituationer – exempelvis sådana 
som leder till extremt höga vattenflöden (Bernes 2008).

Det är svårt att förutspå hur vädret kommer att se ut och om vädret påverkas 
av klimatförändringarna – även om det dyker upp en storm som är värre än många 
under ett långt tidsspann är det inte ett bevis på att klimatet förändras runt omkring 
oss. Det här beror på att väder och klimat inte är samma sak. Vädret är en beskrivning 
av temperatur, lufttryck, molnighet och andra egenskaper hos atmosfären i ett givet 
ögonblick. Väderförhållandena skiftar hela tiden. Klimatet kan däremot ses som en 
sammanfattning av hur vädret brukar se ut i ett visst område. En komplett redovis-
ning av klimatet innefattar genomsnittsvärden för temperatur och andra väderdata, 
men den anger också hur mycket dessa väderdata i genomsnitt varierar under loppet 
av en dag, ett år eller ännu längre tid. Även externa och ovanliga vädersituationer till-
hör innehållet i klimatet på en given plats (Bernes 2007).

I vissa analyser av det framtida klimatet i Sverige förutsäger exempelvis förhöjningar 
av den genomsnittliga vindhastigheten med uppåt 20 procent i den Bottniska viken. 
En del beräkningar visar även att en förstärkning av växthuseffekten kan förskjuta  
balansen hos den nordatlantiska oscillationen1. Den genomsnittliga lufttrycksskill-
naden under vintern mellan Atlantens centrala och nordliga delar skulle enligt 
beräkningarna bli större nu, vilket bidrar till att stormfrekvensen i Nordvästeuropa 
ökar (Bernes 2007).

De lågtryckssystem som i värsta fall utvecklas till stormar i Sverige visar inte entydiga 
tecken på att bli fler i ett varmare klimat. SMHI konstaterar däremot att deras banor 
skiftas mot polerna på respektive hemisfär. Detta innebär att stormarna på norra 
halvklotet kommer att ta en mer nordlig bana. Det leder till att vissa delar av landet 

2.1.5 Häftigare väderförhållanden

1 Nordatlantiska oscillationen. Över norra halvklotet kännetecknas klimatet av den så kallade AO  
(Arctic Oscillation), där den så kallade NAO (Northern Atlantic Oscillation) över norra Atlanten är en 
regional återspegling. Denna alternerar mellan kraftiga västliga vindar, med ett maritimt och neder-
bördsrikt klimat i stora delar av Europa som följd, eller svagare västvindar med omvända förhållanden. 
Det verkar som att atmosfären föredrar något av dessa två tillstånd före något mellanting och skiftar 
mellan dessa på en tidsskala som är flera år lång (Björkström & Tjernström u.å.).
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kommer att uppleva en minskning och medan andra delar kommer att få en ökning 
i antalet stormar, även om det totala antalet förblir i stort sett som förr (SMHI 2012).

Vindfällningar som orsakar skogsskador, blockerar vägar och skadar luftledningar 
hänger ihop med vindstyrkan, inte minst i vindbyarna. Blöt mark och brist på tjäle 
bidrar också till stormens verkningar på skogen. Mildare och blötare vintrar förväntas  
bli vanligare i ett framtida klimat. Även tjälförhållandena förändras efterhand och 
därmed kan risken för stormskador öka oavsett förändringar i vindklimatet (SMHI 
2012).

Svåra stormar hör till de extrema väderfenomen som kan bli särskilt förödande för 
samhället. Förutom stora skador på skogsbruket har väderfenomenen även inverkan 
på infrastruktur och bebyggda områden på vilka skador är mer kännbara. Storm-
skadorna har genom åren tenderat att bli allt mer kostsamma, vilket dock inte i första 
hand beror på att ovädren skulle ha blivit fler eller svårare än tidigare. Detta kan bero 
på förändringar i samhället – en större del av världen har blivit rikare. Våra tillgångar 
har med tiden blivit allt fler och alltmer värdefulla, och vi har därför mer att för-
lora i dag än förr. En annan orsak till ovädrens tilltagande ekonomiska effekter är att 
samhällsfunktionerna har blivit allt mer komplexa, sammanvävda med varandra och  
beroende av avancerad teknik. Detta har bidragit med en ökad sårbarhet. Även om 
skadorna är begränsade blir följderna omfattande om skadorna slår ut nyckelfunk-
tioner i samhället. Störningar som drabbar elförsörjningen får konsekvenser inte 
bara för uppvärmning och belysning utan också för livsmedelsproduktion, vatten-
försörjning, transportsystem, telekommunikation, betalningssystem och mycket mer. 
Och arbetet med att få i gång elförsörjningen igen efter en sådan störning kan bli  
besvärligt, eftersom det i allmänhet förutsätter att teleförbindelser och datorer  
fungerar (Bernes 2007).

Något som har diskuterats mycket och som även har förekommit i filmatiser-ingar 
är scenariot när Golfströmmen hakat upp sig och tappat fart vilket bidrar till att tem-
peraturerna i hela nordvästra Europa kan komma att sjunka. Vetenskapsmän tror att 
en ökad sötvattenhalt och uppvärmning av havet utanför Norge och Grönland, på gr-
und av ökande regnmängder, avrinning från landglaciärer och smältande havsis, skulle 
kunna hindra detta vatten från att sjunka och stänga av Golfströmmen (Lynas 2007). 
En datormodell har fått Golfströmmen att sakta in med 25 till 30 procent men bara  
efter ett århundrade eller två av ihållande utsläpp av växthusgaser. Den minskningen  
av hastigheten är inte ett sammanbrott och även om Golfströmmen avstannar kan 

2.1.6 Golfströmmen2

2 Golfströmmen. En varm havsström som har betydelse för klimatet i Nordeuropa. Vattnet kommer 
från olika strömmar i västra Atlanten. Strömmen går en bit längs USA:s östkust och böjer av österut 
över Atlanten. Den når Storbritanniens och Norges kuster och böjer därefter av norrut mot Norra 
ishavet. Utan Golfströmmen skulle klimatet i Nordeuropa vara kallare än det är. Vattnet i Golfström-
men är varmt och salt. Utanför Grönland kyls vattnet av vid ytan, vilket gör att det blir tungt och 
sjunker. Det kalla och tunga vattnet fortsätter sedan söderut längs havsbottnen (Nationalencyklopedin 
u.å.b).
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3 Erosion. Är den påverkan som yttre krafter utövar på landytan. Det är krafter som strömmande  
vatten, vågor, vind och is, men även värme och kyla (Nationalencyklopedin u.å.a). 

mildra intensiteten i den globala uppvärmningen runt Nordatlanten och inte leda 
till någon ny nedkylning. Vilket betyder att det inte skulle bli någon större skillnad.  
Om Golfströmmen däremot saktade in med 50 procent skulle temperaturerna  
falla över hela det nordatlantiska området. Tyskland och Frankrike skulle få mer snö i  
mycket längre perioder, fastän Europa utslaget på hela året blir torrare (Lynas 2007).

2.2 Fysisk planering och klimatförändringar

Det Sverige har att vänta sig i framtiden är att årsmedeltemperaturen stiger  
mellan 1,1 grader till 6,4 grader och att havsnivån stiger med mellan 0,2 till 0,6 meter 
(kan bli en än högre stigning) det kommande seklet. För att begränsa klimatföränd-
ringarnas effekt behöver det ske från två håll – att minska utsläppen av växthusgaser 
och att anpassa samhället till ett framtida förändrat klimat. Det förändrade klimatet  
ställer krav på både nya och befintliga byggnader vilket behöver tas med i beräk- 
ningen då 95 procent av det nuvarande byggnadsbeståndet kommer att finnas kvar år 
2050 (Boverket 2009). 

Mot denna bakgrund kan det utrönas att samhället behöver planeras för att bli mer 
robust och mindre sårbart inför de förväntade effekterna av klimatförändringarna. 
Samhällets sårbarhet beror dels på hur det planeras i dag och om hänsyn tas till 
förväntade förändringar samt vilken beredskap samhället har för extrema händelser. 
En medvetenhet behövs om effekterna av klimatförändringarna vid exploatering av 
nya markområden och planering av den fysiska miljön. En stigande havsnivå skapar 
konsekvenser för samhället och miljön, speciellt i kustområden där stora ekonomiska 
värden är i farozonen eftersom infrastruktur och kommunikationer i stor utsträck-
ning är lokaliserade utmed kusterna. Detta kan även ses som en hälsoriskfråga då 
konsekvenserna kan bli osunda boendemiljöer, bristande tillgänglighet och rasrisk 
(Länsstyrelsen Skåne & Blekinge 2008).

I dag är intresset och trycket stort på byggande i strandnära områden, många av dessa  
områden riskerar dock redan i dag att svämmas över och i ett förändrat klimat  
kommer situationen att förvärras ytterligare på många ställen. Översvämningar, ras 
och skred samt kusterosion3 kan förekomma allt oftare vilket kommer att drabba  
befintliga bostäder, annan bebyggelse och tillhörande infrastruktur. Att förebygga  
skador i befintlig bebyggelse är komplicerat och kostsamt vilket kan i möjligaste mån 
undvikas om det inte byggs på mark eller vattenområden med risk för översvämningar  
eller på mark med dålig stabilitet. I dag sker allt större del av byggandet i kustzonen 
(5 kilometer från kust) där drygt 30 procent av landets byggande redan i dag ligger 
(SOU 2007).
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Klimatanpassning behöver ske inom alla områden, studier visar att den fysiska 
strukturen är ett viktigt medel för att skapa en klimatneutral utveckling (Boverket 
2010). En byggnad som uppförs i dag ska kunna stå i 50-100 år vilket ställer krav på 
att hänsyn till framtida klimatförändringar behöver tas, detta för att i stor utsträck-
ning kunna undvika kostsam anpassning av bebyggelsen som inte hade behövts om en 
medvetenhet hade funnits redan från början.

För att se till att bebyggelsen håller inför framtida klimatförändringar kan miljöklass-
ning användas. Poäng kan till exempel erhållas om en ökad vithetsgrad på tak, fasader 
och gator används, vilket leder till att dämpa värmeöar4. Ett annat sätt för att dämpa 
effekten av värmeöar är att göra städerna fuktigare med hjälp av till exempel fontäner 
och grönområden. Träd ger skugga och kan kyla ner genom avdunstning så länge de 
får vatten, vilket leder till att temperaturen blir lägre ju mer växtlighet som finns i 
stadsdelen. Om det inte får plats med växtlighet på marken kan gröna tak och fasader 
användas, dessa minskar vattenavrinning vilket leder till mindre dagvatten för staden 
att ta hand om. Gröna tak och fasader isolerar dessutom mot kyla och värme vilket i 
sin tur minskar energibehovet samt att det tar upp växthusgaser (Boverket 2009).

Utsläppen av växthusgaser i samband med fysisk struktur handlar om täthet, lokali- 
sering och samspelet mellan bebyggelse och transporter. Täthet har betydelse både 
för energiåtgång och uppvärmningsalternativ samt för transportval och transport-
beroende. En hög exploateringsgrad skapar underlag för mer lokal service som 
till exempel handel vilket gör att transportlängden kan göras kortare. Transport- 
behovet bestäms av avståndet mellan bostäder, arbetsplatser samt produktions- och  
konsumtionsställen. Så länge en stor andel av de totala koldioxidutsläppen kommer  
från transporter kommer transportavstånden att påverka de totala växthusgas- 
utsläppen. Då en högre befolkningstäthet skapar större underlag för service på nära 
håll, större möjligheter för privata kontakter, aktiviteter utan långa resor, kortare  
avstånd till arbete samt bättre och billigare kollektivtrafik – leder detta generellt till 
något kortare resor i sig samt att andelen gång- och cykeltrafik ökar (Boverket 2010).

Effekten av klimatförändringarna är att årsmedeltemperaturen stiger och  
stigande temperaturer under uppvärmningsperioden leder till att värmebehovet 
i byggnaderna kommer att minska. Användningen av komfortkyla kommer dock 
öka vilket kan leda till att vinsten i värmetillskott kan försvinna på grund av ökad 

2.2.1 Byggnader och transporter

4 Värmeö även urban värmeö. Detta är ett storstadsområde som är påtagligt varmare än omgivnin-
garna, temperaturskillanden är större på natten än på dagen. Värmeöar skapas när bland annat beläg-
gningar, asfalt och mursten ersätter vegetationen som ursprungligen växt i landskapet. Dessa strukturer 
kan vara från 27°C ända upp till 50°C varmare än den omgivande luften. Problemet med detta är att en 
stigning i temperaturen leder till ökad efterfrågan på kylning, som i sin tur ger mer luftföroreningar. 
Luftföroreningar och högre temperatur gör städer till mindre attraktiva boplatser och hälsan hos dem 
som bor och arbetar i städerna kan påverkas negativt (Byggros u.å.).

2.2.2 Uppvärmning och nedkylning
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kylanvändning, detta för att det blir svårare att vädra ut överskottsvärme och då  
nätterna blir varmare kan nattkyla utnyttjas mindre. Antalet dagar för kylbehov antas bli  
dubbelt så många men detta innebär inte att behovet av kyla fördubblas. Detta beror  
istället på de termiska lasterna från verksamheter och belysning samt direkt sol- 
instrålning genom fönster (Boverket 2009). Det är just det kommande ökade behovet 
av kyla och luftkonditionering under varma sommardagar som ökar energiåtgången.  
Industriländer i varmare delar av världen utnyttjar redan i dag mer energi för kylning  
än för uppvärmning och bruket av luftkonditionering är raskt på väg att sprida sig 
också i många utvecklingsländer. Det är därför inte säkert att den globala energi- 
åtgången för uppvärmning plus kylning kommer att minska om lufttemperaturen  
stiger (Bernes 2007).

Kylbehovet bör minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder. Det kan 
göras genom val av fönsterstorlek och placering av fönster, solavskärmning, sol- 
skyddande glas, eleffektiv belysning och utrustning för att minska interna värmelaster  
samt nattkyla och kylackumulering i byggnadsstommen. För att minska värme- 
behovet kan till exempel passivhus med stora fönster i söder byggas eftersom det då 
inte behövs ett stort värmetillskott för att få önskad temperatur i byggnaden. Redan 
när en byggnad planeras bör kylbehovet minimeras för att det är då möjligheten att 
påverka är som störst. Beroende på hur byggnaden är orienterad krävs olika stora 
kyl- och värmebehov men detta blir mindre viktigt då fönstren är normalstora 
och byggnaden är välisolerad. Även planlösningen kan bidra till mindre behov av  
komfortkyla där till exempel sovrum kan placeras mot norr så att dessa är svala på 
kvällen (Boverket 2009). Annat att ta hänsyn till vid nybyggnation är att stora glas-
ytor kan påverka både kyl- och värmebehovet men användandet av tak och balkonger 
kan hjälpa till med att skugga fönster, och även fasta eller rörliga utvändiga solskydd. 
(Boverket 2009).

Stigande temperatur med ökad nederbörd, smältande is och stigande havsvatten-
nivå kommer att ha effekter på samhället direkt genom ökad risk för översvämningar,  
ras, skred och erosion, men även indirekt genom att byggnadsmaterial påverkas av 
de ändrade förhållandena (Boverket 2009). Traditionell översvämningshantering 
har byggt på tekniska skyddsåtgärder i form av invallning, slussar och barriärer samt  
upphöjda golvnivåer vid nybyggnation. Sådana åtgärder är sällan väl integrerade i den 
befintliga arkitekturen eller i landskapet. Resultatet kan bli trista gatumiljöer och dåligt 
fungerande områden. Invallning begränsar dessutom möjligheten att länka samman 
staden och kan därför avskärma områden fysisk och visuellt, samtidigt som botten-
våningar med enbart parkeringsytor i markplan har en tendens att sakna identitet och 
känsla av grannskap (Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmland 2011). 

Det som ofta förekommer när åtgärder för att motverka översvämningar utförs är att 
motarbeta naturens krafter genom tekniska konstruktioner. I stället bör ett resilient 
angreppsätt användas – detta betyder att områden designas som tillåts svämma över 
vid behov och som kan återhämta sig när översvämningen har dragit sig tillbaka. Det 

2.2.3 Fysisk planering och översvämningar
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handlar om att ta hand om vattnet så tidigt som möjligt och fördröja det innan det 
når vattendraget, sjön eller marken. Dessa åtgärder kan ta form i storskaliga projekt 
där till exempel gammal industrimark i utsatta lägen omvandlas till buffertzoner med 
låglänta gröna områden som designas för att absorbera översvämningar och minska 
dess konsekvenser. Dessa områden blir ofta attraktiva rekreationsområden och kan 
anläggas för att främja en hög biologisk mångfald. I en allt tätare stad blir ytorna mer 
värdefulla men översvämningshanteringen kan integreras i stadsmiljöerna genom att 
exempelvis använda lekplatser och andra offentliga platser för uppsamling av tillfälligt 
vatten. Det innebär att plats görs för vatten där det är möjligt och områdena utformas 
så att de fyller fler funktioner samtidigt (Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmland 
2011).

Vegetation av olika slag är bra verktyg när översvämningar ska hanteras. Stora och 
små grönytor fördröjer, leder och samlar upp vatten samtidigt som de renar det. Dessa  
ytor har även andra fördelar, till exempel som hemvist för växter och djur, vilket ökar 
den biologiska mångfalden samtidigt som invånarna erbjuds rekreation. Områdena  
kan även bidra till ett behagligt stadsklimat samtidigt som de binder koldioxid.  
Vegetation är dock inte fördelaktig i alla områden. Till exempel kan buskar och träd i 
en strandzon utgöra ett motstånd för vattnet, vilket i sin tur leder till att vattennivån 
stiger. Vegetationen kan också, placerad på fel ställen, bidra med skräp som trans-
porteras vid höga flöden och täpper igen vägtrummor och kulvertar (Länsstyrelsen 
Västra Götaland och Värmland 2011).

För att göra bebyggelse översvämningståliga kan upphöjda hus, amfibiehus, helt 
täta konstruktioner, flytande hus och byggander som tillfälligt tål att översvämmas i  
källare eller bottenvåning användas. En byggnads tekniska installationer, till exempel 
eluttag, elskåp och pumpar för vatten, kan placeras på lämplig höjd. Avlopp i nedre 
planet i byggnader i lågt liggande områden kan ha inspekterbara backventiler eller en 
pumpstation för att lyfta avloppsvattnet om det finns risk för att avloppsvatten kan 
tränga tillbaka in i bygganden (Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmland 2011). 

Förutsättningar för att boende ska kunna bo kvar i sin bostad vid översvämning inne-
bär att de ska kunna ta sig till och från även när vattnet står högt. Det innebär även att 
de ska ha tillgång till nödvändig kommunalteknisk försörjning i form av bland annat 
vatten och avlopp, el och värme. Det ska också finnas möjligheter till inköp av mat och 
andra viktiga förnödenheter. Vägar till och från byggnader måste fungera vid över-
svämning. Upphöjda vägar samt gång- och cykelstråk kan användas för att anpassa 
tillgängligheten, och sekundära entréer på andra våningen kan vara ett alternativ för 
att komma till och från en byggnad vi högvatten (Länsstyrelsen Västra Götaland och 
Värmland 2011).

Det finns många lösningar som även är beprövade att välja mellan för att skapa en 
översvämningssäker miljö som passar efter den enskilda platsens förutsättningar. Fler 
mer utförligt beskrivna praktiska och resilienta sätt finns i bilaga 1.
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I detta kapitel kommer tre områden som är framstående inom ekologiskt stads-
byggande behandlas. Dessa kommer att användas för att skapa en ny stadsdel på  
Hattholmen som är grundad på lösningar som redan är prövade. Områdena kommer 
först bli beskrivna kort och översiktligt om hur de arbetar med ekologiska lösningar.  
Därefter kommer specifika lösningar beskrivas som kommer att användas på  
Hattholmen. En fullständig lista på olika ekologiska lösningar kommer inte att ges 
utan endast de som är relevanta för detta examensarbete.

HafenCity i Hamburg är ett stadsplaneringsprojekt där de gamla hamnkvarteren  
i Hamburg bebyggs med kontor, bostäder, hotell, parker, butiker och offentliga  
byggnader. Projektet började under 2000-talet och väntas bli slutfört ungefär år 2025. 
Målet är att stadsdelen ska innehålla 6000 nya hem och 45 000 nya jobbtillfällen.  
Strävan är att stadsdelen ska vara ekologisk (HafenCity Hamburg 2013b). Detta initi-
eras på flera olika nivåer, till exempel för byggnader, energiförsörjning och rörlighet. 
Då HafenCity byggts i ett gammalt hamnkvarter har marken blivit förorenad av  
tidigare verksamheter, därför avlägsnades jorden under en utarbetad process innan  
projektet började. En annan nämnvärd aspekt är att de förbereder översvämnings-
skydd för att skydda den nya stadsdelen från översvämningar i framtiden. Gång- och 
cykeltrafik prioriteras i HafenCity och även kollektivtrafiken för att minska behovet 
av att använda bilar då det finns alternativa sätt att ta sig fram i Hamburg (HafenCity 
Hamburg 2013a). 

De praktiska tillämpningar som kommer användas från HafenCity är översväm-
nings- och trafiklösningar. En utförlig beskrivning av de specifika lösningarna följer.

För att undvika att översvämningar skadar byggnader i HafenCity sätts byggnader  
på höjder gjorda av packad fyllning – det tyska ordet för den företeelsen är just 
”warft”. Genom att göra höjderna tillräckligt höga för att även klara de mest extrema 
översvämningarna tar byggnaderna inte skada, och det främjar även vattenkontak-
ten då höjderna inte blir barriärer. Förutom att byggnader skyddas från översvämn-
ingar finns det gott om utrymme för underjordiska garage i de översvämningssäkra  
höjderna. Detta medför att ytor för parkeringar inte behöver göras ovan jord och 
bidrar därför till en effektiv användning av markytorna (HafenCity Hamburg u.å.a). I  
HafenCity kan de befintliga kajkanterna inte stödja extra belastningar och därför sker 
landhöjning 20 meter från kajkanten. Remsan som bildas vid vattnet kan användas 
som offentlig plats och strandpromenad. Om byggnader är belägna invid kajkanten 
blir de en del av översvämningsskyddet och konstrueras därför med det i åtanke.

2.3 Praktiska tillämpningar

2.3.1 HafenCity

2.3.1.1 Warft
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Bild 3. Byggnad upphöjd på en warft. Foto: List4Kids u.å.

Om det blir översvämning kommer vägar behövas för räddningsfordon och även för 
invånarna att ta sig fram för att bland annat införskaffa förnödenheter. Genom att höja 
upp vägar för bilar och fotgängare möjliggörs kommunikationer till och från området 
även vid översvämning (HafenCity 2006). 

Bild 4. Vägar för transport ligger högt över vattnet. Foto: Kraus 2013.

2.3.1.2 Översvämningssäkra vägar
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Planerare har arbetat med att blanda transportmedel, detta betyder att fotgängare, 
cyklister, bilar och bussar får dela på ett och samma utrymme. Genom att göra detta 
blir motorfordonsförare mer försiktiga och sänker därför hastigheten – i sin tur leder 
detta till att olyckor inträffar mindre ofta (HafenCity Hamburg u.å.b). Om en stadsdel 
ska ha mindre motortrafik och mer fotgängare och cyklister behöver det planeras för. 
Genom att prioritera dessa två grupper i planerandet blir effekten att fler väljer att 
använda ett annat sätt att förflytta sig på och därmed bidra till att minska bilberoendet 
(HafenCity 2006). 

Bo01 som är en del av det gamla industriområdet Västra Hamnen i Malmö är en 
stadsdel som visar att det går att bygga ett klimatneutralt energisystem. Området är 
planerat för att försörjas till 100 procent med lokalt producerad energi från förnybara 
källor: sol, vind och vatten samt energi från stadsdelens avfall. Målet med Bo01 är att 
minimera, återanvända och återvinna så långt det är möjligt. Varje bostad har nära till 
ett källsorteringshus och matavfall samt restavfall leds via sopsugar till tömningspunk-
ter i utkanten av stadsdelen. Grönytefaktorer har använts för att gynna den biologiska 
mångfalden ytterligare. Stadsdelen är uppbyggd för ett miljöanpassat transportsystem 
som gör det enkelt att ta sig till och från Bo01 med stadsbuss då kollektivtrafiken går 
rakt genom området. Cykelvägsnätet är utbyggt och det finns en bilpool i stadsdelen 
(Malmö Stad u.å.). 

De praktiska tillämpningar som kommer användas från Bo01 är lösningar som in-
fattar växtlighet och vatten. En utförlig beskrivning av de specifika lösningarna följer.

2.3.1.3 Shared space och prioriteringar

2.3.2 Bo01

Bild 5. Vattnet som biotop och grönytefaktor i form av tomt vid vattnet.
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Malmö stad och Bo01 testade tillsammans med byggherrarna ett system där alla 
tomter måste uppfylla en viss så kallad grönytefaktor. Systemet fungerar så att mark 
med endast växtlighet får faktorn 1,0 och hårdgjord mark som exempelvis asfalt  
eller betong får faktorn 0,0. Däremellan finns det en rad olika nivåer beroende på 
hur genomsläpplig markbeläggningen är och om växter klär väggar och tak. Gränsen 
på Bo01-området sattes gemensamt till 0,5 för varje tomt, motsvarande hälften av 
tomten måste alltså vara bevuxen. Detta har lett till att byggherrarna lagt ut mycket så 
kallade gröna tak bestående av moss-sedummattor på hustaken vilket både ökar den  
biologiska mångfalden och fördröjer dagvattnet (Malmö Stad 2006). Genom att  
bestämma en grönytefaktor redan från början kan byggandet styras på så sätt.

Ett arbetssätt som använts i Bo01 är biotopskapande, det vill säga att platser som  
efterliknar i naturen riktiga miljöer byggs upp. På Bo01-området har två stycken parker  
anlagts med detta biotoptänkande och flera av bostadsgårdarna har också utgått från 
detta. I en av parkerna finns alkärr, bokdunge och ekdunge. Kanalen som löper genom 
parken har bräckt vatten och inrymmer en marin biotop med krabbor, musslor och 
tång. I den andra parken har en äng såtts med en rik flora. Ett annat sätt de arbetat 
med är gröna tak på många av husen. De gröna taken skapar både en trivsam miljö för 
människorna och gynnar den biologiska mångfalden samt som bonus har gröna tak 
en bullerdämpande effekt (Malmö Stad 2006).

Bild 6. Öppet dagvattensystem är både ett praktiskt och ett estetiskt inslag i stadsdelen.  

2.3.2.1 Grönytefaktor

2.3.2.2 Biotopskapande
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På Bo01-området finns ett öppet dagvattensystem där det finns tydliga öppna dag-
vattenkanaler runt husen och dammar där vattnet fördröjs och renas inne i stads- 
delen. Genom ett öppet dagvattensystem minskar problemen vid översvämningar. Där 
husens stuprör tar slut möter inte dagvattenledningar upp som det brukar vara, det är 
här de öppna dagvattenkanalerna tar vid och leder vattnet vidare till de dammar som 
finns anlagda i området. Från dessa dammar leds sedan vattnet vidare genom olika 
etapper för att sist infiltreras i öppna dammar med våtmarksväxter och al. Genom 
denna cirkulation förstärks närvaron av vattnet i området. Men redan när regnvattnet 
landar på taken eller på marken fångas det ofta upp av växtlighet, dessa tar emot  
regnvattnet och minskar mängden regnvatten som når marken. På så sätt sänks vattnets 
fart och flödet blir mer jämt vilket minskar risken för översvämningar (Malmö Stad 
2006). 

Hammarby Sjöstad är ett stadsbyggnadsprojekt söder om Stockholm som tidigare 
varit ett hamn- och industriområde som sanerats, bebyggts och förvandlats till en 
modern och ekologisk stadsdel. När stadsdelen är färdigbyggd, beräknat vara 2017, 
kommer det finnas 11 500 lägenheter för cirka 26 000 invånare (GlashusEtt u.å.b). För 
att uppnå stadsdelens ekologiska mål finns det bra kollektivtrafikalternativ i kombi-
nation med bilpool och cykelstråk för att minska bilkörningen. Förnybara bränslen 
används och återanvändning av spillvärme samt biogasprodukter utnyttjas i kombi-
nation med effektiv energianvändning i fastigheterna. Målet med vatten och avlopp 
är att det ska vara så rent och effektivt som möjligt – både in och ut, med hjälp av 
ny teknik för vattenbesparing och för rening av avloppsvatten. Avfallet ska vara väl 
sorterat i praktiska system med återvinning av material och energi i största möjliga 
omfattning (GlashusEtt u.å.a).

De praktiska tillämpningar som kommer användas från Hammarby Sjöstad är avfalls- 
och energilösningar. En utförlig beskrivning av de specifika lösningarna följer.

I Hammarby Sjöstad sköts avfallshanteringen på tre nivåer: Fastighetsnära, kvarter-
snära och områdesnära. Det avfall som är tyngst och ger mest volym sorteras i 
fraktioner och läggs i olika nedkast i eller i anslutning till fastigheterna (bland  
annat brännbart, matavfall, tidningar och kataloger). Avfallsslag som inte hör hemma 
i de fastighetsnära nedkasten lämnas i de kvartersnära återvinningsrummen (bland  
annat glas, papper, plast och metall samt grovavfall, elavfall och textilier). Avfall som 
är farligt för människa och miljö till exempel färg, lack- och limrester, batterier och 
kemikalier får aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet. Det sorteras ut och  
lämnas till miljöstationen i miljöinfocentret i området. Det finns två olika sopsugs-
system i Hammarby Sjöstad, ett mobilt sopsugssystem och ett stationärt sopsugs- 
system. Det mobila sopsugssystemet fungerar så att avfallet (brännbart hushålls- 
avfall och matavfall) förvaras lokalt innan det töms av en sopbil utrustad med  
vakuumsug. Det stationära sopsugssystemet fungerar så att alla sopnedkast är  

2.3.2.3 Öppet dagvattensystem

2.3.3 Hammarby Sjöstad

2.3.3.1 Avfallshantering
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kopplade med rör under marken till en central uppsamlingsstation dit soporna förs 
med hjälp av vakuum. I uppsamlingsstationen finns ett avancerat system som skickar 
de olika fraktionerna till rätt container, det finns en stor container för varje fraktion.  
Systemen minskar transporterna i området vilket gör att luften blir renare än vid  
traditionell sophämtning. Dessutom förbättras arbetsmiljön för sophämtarna som 
slipper tunga lyft (GlashusEtt 2006).

Bild 7. Av sopsugssystemet syns endast dessa behållare, resten ligger under mark.

Inom Hammarby Sjöstad finns flera solcellsanläggningar. Solens ljusenergi fångas upp 
och omvandlas i solceller till elektrisk ström. Solceller finns uppsatta på flera fasader  
och tak i stadsdelen. Ju effektivare solcell och ju större yta desto bättre effekt ger  
anläggningen. Dessa bidrar till elförsörjningen genom att täcka behovet av el till bland 
annat byggnadernas gemensamhetsutrymmen. Solceller fångar solens ljusenergi och 
omvandlas till elenergi. Energin från en solcellsmodul på en kvadratmeter ger cirka 
100 kWh/år vilket motsvarar hushållsel för tre kvadratmeter bostadsyta. Solfångare 
fångar solens varma strålar som sedan används till uppvärmning av varmvatten. 
Genom att använda takutrymmet till solfångare kan uppåt hälften av husets varm-
vattenbehov tillgodoses på årsbasis (GlashusEtt 2006).

2.3.3.2 Solenergi

Bild 8. Uppe på taken ligger anläggningar som tar vara på solenergin.
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3 Fallet Hattholmen

Hattholmen ligger precis norr om Karlskronas centrumö Trossö. I dag är området  
ett av Karlskronas utvecklingsområden. Tidigare har området varit en oljehamn men 
i dag är den avvecklad och de gamla cisternerna är flyttade till Karlshamn. Öster om 
området är havet och i norr ligger Bryggareberget som är ett rekreationsområde. I väst 
ligger järnvägen och en motorväg vilket avskärmar Hattholmen från de mer bebyggda  
delarna av Karlskrona. Den enda bebyggelsen på Hattholmen är en bensinmack.  
Hattholmen valdes ut för att läget vid vattnet kan komma att bli problematiskt. Vatten-
nivåhöjningarna är större i Sydsverige än i norra Sverige där landhöjningen är större 
medan landhöjningen i södra Sverige är nästintill obefintlig (Bernes 2007). Området 
har även en mycket bra placering i förhållande till Karlskrona och är även nästan helt 
obyggt. 

Karlskrona kommun är inte säkra på vad de vill göra med Hattholmen. Å ena 
sidan vill de göra en mindre omfattande sanering och planera in rekreation i om-
rådet. Å andra sidan vill de totalsanera Hattholmen och göra det till en ny stadsdel 
tillsammans med kvarter Muddret. Nedan kommer en redogörelse för vad Karlskrona  
kommun kan tänkas göra på Hattholmen och i områdets direkta närhet.

Hattholmen tillsammans med kvarteret Muddret, som ligger väster om Hattholmen  
på andra sidan Österleden, har föreslagits bli omvandlat till ett område med en  
tydligare stadsmässighet. Området kan utvecklas till en funktionsblandad grön stads-
del med närhet till vattnet vilket länkar samman Hattholmen med Trossö, Pantar-
holmen och Vämö. Ett sätt att länka samman är att ge stadsdelen lummighet genom 
att låta Tullparken växa österut och att därmed skapa ett grönt stråk (Karlskrona 
kommun 2010).  Mer vegetation utmed Österleden skapar en mer varierad infart till 
Trossö samt binder samman Trossö och Pottholmen med Hattholmen då trädplanter-
ingar föreslås längs hela sträcken utmed vattnet (Karlskrona kommun 2012b). 

3.1.1 Karlskrona kommuns planer

Bild 9 (förgående sida). 
Karta över Karlskrona. 
Den orangea cirkeln 
visar var Hattholmen 
ligger.  
Källa: Google maps

3.1 Hattholmen
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Bryggareberget har stora natur- och kulturvärden som ska tas hänsyn till vid eventuell 
fortsatt utveckling av området. Hattholmen har goda förutsättningar för utveckling 
av urban rekreation med skate-anläggningar samt barn- och ungdomsaktiviteter. Det 
finns i dag en efterfrågan på stadsnära miljöer för barn och ungdomar med skateboard 
och cykelanläggningar och dessutom finns det förutsättningar att segelklubbar kan  
rymmas på Hattholmen. (Karlskrona kommun 2010) 

Österleden har föreslagits bli omgestaltad till en stadsgata istället för den nuvarande 
utformning som trafikled. Österleden omgestaltas till en stadsgata med trädvegeta-
tion längs med husen, i mitten av gatan samt vid vattnet. Utmed vattnet kan även 
ett brett urbant stråk skapas som binder samman Skeppsbron, Pottholmen och  
Hattholmen. Gång- och cykelväg ska finnas på båda sidorna av gatan (Karlskrona  
kommun 2012a). En omvandling av Österleden till en mer stadsmässig gata kan 
bidra till sänkt hastighet. Gång- och cykelförbindelser kan göras mer attraktiva och 
kajpromenader kan utvecklas tillsammans med en mer utvecklad marina. Blå Ports 
trafikplats kan ersättas med en cirkulationsplats som ger en möjlighet för bilar att åka 
åt både öst och väst. Tanken är att stärka kopplingarna i nord-sydlig riktning samt öst-
västlig. Föreslagen ny cirkulationsplats vid Hattholmen/Blåport är en stor investering 
men nödvändig för att utveckla området och för att hantera Österleden som barriär. 
En öppningsbar broförbindelse mellan Hattholmen och Trossö kan även bli aktuellt i 
framtiden (Karlskrona kommun 2010).

Översiktsplanen föreslår bebyggelse på Oljehamnen/Hattholmen och en sanering av 
området kommer att krävas för att kunna bebyggas. Kända föroreningar finns i området  
vilket måste åtgärdas genom sanering av marken. Marken ska saneras av den som 
förorenat marken till den grad att den inte utgör någon fara eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Detta kan vara både kostsamt och tidskrävande men vinsten 
blir att en stor central markareal frigörs för byggnation (Karlskrona kommun 2010). 

Inom Karlskrona oljehamn har olika verksamheter som hanterat/lagrat petrol-
eumprodukter funnits sedan slutet av 1950-talet. De huvudsakliga produkterna som 
har hanterats inom området har varit eldningsolja, diesel, tjock eldningsolja, restoljor/
spilloljor och reabensin/flygfotogen. Efter cirka 60 års verksamhet i oljehamnen har 
samtliga verksamheter avvecklats och samtliga ovanjordscisterner är borttagna. Det 
har dokumenterats tre större läckage i oljehamnen och troligen har mindre spill skett 
under hela verksamhetstiden.

Området består till största delen av utfylld havsvik/fjärd. Generellt är Hattholmen 
ett område med relativt lågt skyddsvärde. Det omgivande vattnet är påverkat av  
båttrafik, både av mindre och större båtar. Närheten till centrala Karlskrona gör att 
området även är utsatt för andra störningar som diffusa föroreningar och buller. Det 
finns heller inga speciellt skyddsvärda naturområden, som natura 2000, naturreservat 
eller liknande, i nära anslutning till oljehamnen. I dag finns det inte mycket växtlighet 

3.1.2 Sanering av Hattholmen
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inom området. Enstaka träd finns, men i övrigt är det mest växtlighet av igenväxnings- 
karaktär.

Området är relativt flackt och grundvattenytan bedöms vara lokaliserad på mellan 
1,2-2 meters djup under markytan. Grundvattnet bedöms att rinna huvudsakligen 
ut mot havet/fjärden, men området är flackt vilket möjliggör även andra strömnings-
riktningar.

Den totala ytan som bedöms vara påverkad av föroreningar i jord bedöms vara cirka 
14 000 kvadratmeter. Den totala ytan som bedöms vara påverkad av föroreningar i 

grundvatten är något större, cirka 17 000 kvadratmeter. 
Totalt beräknas cirka 35 ton föroreningar finnas i marken 
inom oljehamnsområdet. Den klart dominerande för-
oreningen på Hattholmen utgörs av petroleumproduk-
ter. Föroreningens mäktighet har i samtliga delområden 
bedömts till att vara en meter.

De sätt som en människa kan exponeras för föroren-
ingarna är genom inandning av förorenat damm, intag 
av förorenad jord, upptag genom hud samt i begränsad 
utsträckning intag via växter. Om området i framtiden 
används för att plantera växter med bär och frukt, kan 
det innebära ett visst intag av dessa hos människor som 
vistas inom området. Inandning av ångor är aktuell om 
byggnader, till exempel kontor, klubbstugor, fritidsgårdar 
eller liknande byggnader uppförs. Med utgångspunkt i 
Karlskrona kommuns förväntade framtida markanvänd-
ning (rekreation-/friluftsområde) kommer de människor 
som vistas inom området att göra det under begränsade 
tidsmängder, vilket minskar känsligheten. Däremot 
behöver  människor som utför markarbeten skyddas 
speciellt då de riskerar att komma i direktkontakt med 
föroreningarna. Skall markområdet däremot bebyggas 
med bostäder eller kontor kommer kraven på åtgärder 
behöva skärpas och utöver föroreningsspridningen från 
området måste även risken för hälsoskadlig exponering  
för boende eller yrkesverksamma inom området tas  
hänsyn till. 

Att göra en totalsanering innebär att en fullständig sanering av oljehamnsom- 
rådet sker. Syftet är då att efterbehandla området till en nivå som möjliggör en  
multifunktionell användning. Totalsanering kan i stort sett bara åstadkommas 
genom urgrävning/schaktning. Kostnaden för att utföra en totalsanering är mellan 
13,5-21,5 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden för totalsaneringsalterna-
tivet hamnar snarare kring 20 miljoner kronor än i den nedre delen av kostnads- 
intervallet (NIRAS 2012).

Bild 10. Föroreningens bedömda utbredning i jord  
inom oljehamnen. Källa: NIRAS 2012
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Hattholmen ligger på låglänt mark och höjden på marken inom området varierar 
mellan +106,5 och +107,5 meter, där Karlskronas nollplan är +105,49. Dessa nivåer 
motsvarar cirka 1-2 meter över medelhavsnivån.

Miljö och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun har fattat beslut år 2003 om 
riktlinjer för grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar där lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse är +107,7 meter. I och med nybyggnation på 
Pottholmen har Karlskrona valt att lägga ny bebyggelse på +108,5 meter över Karls-
kronas medelhavsyta. Då Pottholmen har stora likheter med Hattholmen kommer 
Karlskrona kommuns rekommendation att tas hänsyn till i examensarbetets idéförslag. 

Enligt SMHI kan havsnivån i södra Sverige förväntas vara oförändrad eller stiga med 
upp till 0,8 meter enligt scenarierna för stigande havsvattennivå fram till år 2100.  
Extrema högvattennivåer, som 100-årsvattenstånd, kan komma att innebära vatten-
stånd kring 2,8 meter över medelvattenståndet. Översvämningarna orsakas alltså inte 
av den relativt långsamt stigande medelvattennivån, utan av högvatten som inträffar 
under kortare tidsperioder.

I stort sett hela Hattholmen riskerar att översvämmas vid en höjd havsvattennivå,  
oavsett scenario. Människor i området kan få svårt att ta sig till och från sina bostäder. 
Både befintliga och nya vägar samt järnvägen riskerar översvämmas och det kan bli 
svårt att ta sig till och från Trossö. Vidare kan en höjd havsvattennivå leda till urlak-
ning av markföroreningar i samband med stigande grundvatten. Konkreta skador 
som fuktskadade byggnader, kortslutning av elnät, underminering av byggnaders och 
anläggningars grundläggning kan ske.

För att minska miljöpåverkan när det kommer till stigande havsnivå bör vissa  
byggnader som redan i dag ligger under den nuvarande lägsta grundläggningsnivån 
rivas för att hela området ska kunna anpassas till en framtida klimatförändring. För att 
säkra tillfart till området bör vägen till området ligga över minsta plushöjd, detta för 
att kunna ta sig till och från området obehindrat även om andra gator översvämmas.  
Lokalt omhändertagande av dagvatten krävs för att få en utjämning av flöden vid  
tillfälliga översvämningar. Detta kan göras genom att säkerställa att träd och andra 
gröna ytor anläggs i området för att hjälpa till att ta hand om vattnet (Karlskrona  
kommun 2012c).

Bild 11. Den beräknade vattenhöjningen och dess 
konsekvenser för Trossö och Vämö. Det mörkblåa 
området visar på 50 års högvatten (+2,5 m) och det 
ljusblåa området visar 100 års högvatten (+3 m). Det 
inringade området är Hattholmen. Källa: Karlskrona 
kommun 2012

3.1.3 Havsvattennivåhöjning
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För att tillämpa det som tidigare skrivits görs ett idéförslag på Hattholmen i Karls-
krona. Detta förslag ska få med det som beskrivits i examensarbetet och konkret visa 
på hur en stadsdel kan planeras för att klara klimatförändringarna i framtiden.

Att börja bygga en helt ny stadsdel utan att tänka sig för och utan att ha underlag 
för det samt att bara täcka de behov som finns i dag, är inte ett bra sätt att ta sig an 
Hattholmen. För det första finns saneringsproblemet som kommer kosta Karlskrona 
kommun uppåt 20 miljoner kronor att åtgärda helt. För det andra kommer planer 
för Pottholmen att utföras inom de närmsta åren, vilket medför att större delen av 
Österleden görs om till en stadsgata samt utveckla gång- och cykelvägarna. För det 
tredje finns det ett behov i dag för rekreationsområden för vilket Hattholmen är ett 
utmärkt ställe. 

Förslaget för Hattholmen, Etapp 1, är att sanera Hattholmens sydöstliga del samt 
placera rekreation på Hattholmen utan att göra några större förändringar. Rekrea-
tionsplatserna placeras på ett sådant sätt att de kan användas även efter kommunen 
bestämmer sig för att bygga en ny stadsdel på Hattholmen. I detta idéförslag kommer 
en skate-park utföras på Hattholmens sydöstra del (turkos) där det ska vara möjligt 
att åka skateboard, BMX samt att utöva parkour. Området strax ovanför skate-parken 
(grön) ges det plats för en park. Längst med vattnet (orange) kommer en motionsled 
utföras för att utöka framkomligheten på Hattholmen. På västra delen av Hattholmen  
(rosa) utökas småbåtshamnen. Resten av Hattholmen rörs inte (blå) och bensin-
macken (grå) är kvar. Schematisk bild finns på nästkommande sida.

Anledningen till att inte röra större delen av Hattholmen är för att det behöver ytter-
ligare sanering vilket medför kostnader för kommunen, om det dessutom ska byggas 
bostäder och kontor utan att ha något riktigt underlag för det så kommer saneringen 
inte löna sig. En annan anledning till att inte börja bygga på Hattholmen är att genom 
att vänta för att se hur klimatförändringarna ges uttryck i Karlskrona så kan en utför-
ligare planering ske. Dock, om Hattholmen ska exploateras i framtiden så bör Karls-
krona kommun inte vänta för länge. 

3.2 Tillämpningsstudie av Hattholmen

3.2.1 Etapp 1

Bild 12. Hattholmens placering i Sverige och i 
förhållande till Karlskronas centrumö.
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För etapp 2, räknar jag med ett scenario där Karlskrona kommun behöver bygga fler 
bostäder och få in fler arbetsplatser. Mitt förslag på bebyggelse ser ut som följande.

En total sanering har skett för att miljön på Hattholmen inte ska vara skadlig för 
boende och arbetare. Bensinmacken har tagits bort för att den i dag ligger för lågt för 
att klara några större havsnivåhöjningar. Även uppfarter och nerfarter från Österleden 
har tagits bort vilket har befriat mark som kan exploateras. Österleden görs om till en 
stadsgata där en rondell placeras med god förbindelse till Hattholmen för att skapa ett 
naturligt sätt för bilar att sakta ner innan stadscentrumet samt att öka förbindelserna 
i öst-västlig led. Viss utfyllnad sker runt vattenkanten för att både stärka kanten mot 
erosion samt för att jämna ut den. De vägar som funnits sedan tidigare på Hattholmen 
har använts igen med en viss förskjutning av den delen av vägen som ligger i sydväst. 
Småbåtshamnen från etapp 1 har behållits och ännu en småbåtshamn anläggs i sydöst. 

Motionsled

Verksamhet

Orört

Skatepark

Park

Småbåtshamn

Bild 13. Schematisk karta över etapp 1. Det mesta lämnas orört men en sanering sker i det grön/turkosa området där det anläggs en 
park och en skate park. Det rosa området är en ytterligare utbyggnad av småbåtshamnen som finns i viken. Den orangea linjen visar 
en utvecklad motionsled.

3.2.2 Etapp 2
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Bild 14. Illustrationskarta över Hattholmens nya utformning - etapp 2. En total sanering har skett och en funktionsblandad stadsdel 
har byggts upp med gröna stråk och en kvartersstruktur som både skyddar mot vind och använder vinden till att kyla kvarteren.
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Idéförslaget är baserat på Karlskrona kommuns förslag på Hattholmens utformning, 
men vissa saker har förändrats. Mer specifika förklarningar till områdets utformning 
följer.

Som följande bild visar så är de ljusaste delarna extra låga för att guida in vatten på 
ett kontrollerat sätt vid översvämningar. De mörkaste delarna är där byggnader och 
vägar är placerade, dessa är på säkert avstånd från översvämningar och vattenhöj-
ning. Byggnaderna är byggda på upphöjd mark (warft) där utrymmet under dem kan 
utnyttjas till garage. I stadsdelen finns det inte mycket parkering ovan jord för att  
befria mer yta till exploatering. De mellanblå delarna kan svämmas över om det  
behövs men dessa områden är en aning högre för att ge en naturlig stegring till de 
högsta delarna. Skate-parken på Hattholmens södra spets är gjord för att ta in vatten 
om det skulle behövas. Genom att ge vatten möjlighet att ta sig in i stadsdelen sker 
detta på ett kontrollerat sätt och är samtidigt ett estetiskt element i miljön. Höjderna 
på Hattholmen utgår från Karlskrona kommuns rekommendation med en plushöjd 

Bild 15. Karlskrona kommuns förslag att exploatera Hattholmen. Bild: Juhlin 2011
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på +108,5 meter, detta betyder att höjningen kommer att ske med 1-2 meter på platser 
där det behövs. 

Bebyggelsen på Hattholmen har en grönytefaktor på 0,5, där grönytefaktor 0,0 är  
endast hårda ytor och 1,0 är endast gröna genomsläppliga ytor. På detta sätt blir det 
gröna elementet i stadsdelen mer en del av själva bebyggelsen och inte bara små oaser 
i stadsrummet. Genom att ha mycket växtlighet minskar det temperaturen i stads-
delen och motverkar bildandet av en värmeö. Parken som finns precis vid infarten till 
området från rondellen är Karlskrona kommuns idé för att göra en grön passage som 
binder samman Tullparken med Blå Port och Hattholmen. Biotoper längst vatten-
drag placeras ut för att rena dagvatten på ett mer naturligt sätt samt föra in en större  
biologisk mångfald. Vattnet förs till biotoperna genom ett öppet dagvattensystem, på 
detta sätt blir vattnet en del av stadsdelen i stället för att låta vattnet gå dolt under 
marken. Ett öppet dagvattensystem överbelastar även inte Karlskronas vattenrenings-
verk om det skulle komma rikligt med nederbörd. Då framtiden kommer att inne-
bära mer nederbörd är detta en smidig lösning. En annan lösning för mer nederbörd 

Bild 16. Den schematiska kartan över Hattholmen visar markens lägsta och högsta nivåer. Visar på så sätt var vattnet lätt kan ta sig 
in och var det inte går.
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är placeringen av en damm precis nedanför Bryggareberget, detta för att samla upp 
det vatten som rinner ner mot Hattholmen. Vattnet samlas upp i dammen för att se-
dan genom fördröjning renas innan det rinner ut i havet. Kvartersstrukturen på Hatt- 
holmen är gjord efter vindriktningen i Karlskrona som i regel är i riktning sydväst. 
Vind direkt från sydväst kommer inte in i kvartersstrukturen men vind som kommer 
söder ifrån går genom ett stråk av vatten och grönska i kvarteren. På detta sätt kan 
vinden tillsammans med växtligheten utnyttjas för att kyla ner byggnader när det är 
riktigt varmt väder. Det blir som en naturlig fläkt. Kvarteren har annars mycket smala 
passager för att ta sig in bland byggnaderna. Då kvarteren inte har några bilvägar som 
går precis utanför byggnaderna så sker sophämtning genom ett sopsugssystem, vilket 
gör att sopbilarna inte behöver ta sig in i kvarteren.

Fokus i detta idéförslag är att inte låta biltrafiken stå i fokus på Hattholmen, det främ-
sta transportsättet i själva stadsdelen är till fots eller på cykel. Genom att låta dessa 
två sätt att ta mest plats i stadsdelen så kommer fler människor som bor och verkar i 

Bild 17. Den schematiska kartan över Hattholmen visar parker och biotoper. 
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stadsdelen använda sig av dessa färdsätt då det ett bra och utbyggt kommunikations-
system. Även bussar går genom området. Om bilar behöver ta sig fram till en byggnad 
finns det möjlighet att åka på gångvägar men då sker det på de gåendes villkor. Även 
de vägar som är till för bilar utformas till ett ”shared space” för att få ner hastigheterna 
och öka framkomligheten. Materialet inom kvarteren är tegel och materialet utan-
för kvarteren är gråa stenplattor, detta för att markera offentlig, halvprivat och privat 
miljö. Genomsläppliga material som armerat gräs och grus ska användas där det går, 
detta framför allt på innergårdarna. Rondellen som placeras i anslutning till området  
gör att det blir en förbindelse från Österleden till Hattholmen men även från  
Hattholmen till Pantarholmen och vidare till Långö. Gångvägen som går längst med 
vattenkanten främjar vattenkontakten och ger plats till rekreation vid vattnet. En 
gångbro från Hattholmen till Trossö byggs för att öka kontakten mellan Trossö och 
Hattholmen, bron är öppningsbar för att kunna släppa igenom segelbåtar till småbåts-
hamnen inne i viken. De områden som är markerade med lila i bilden ovan är mötes-
platser, den ena en skatepark och den andra ett torg.

Bild 18. Den schematiska kartan över Hattholmen visar att bilvägar inte är prioriterade på Hattholmen men att gång- och cykel- 
vägarna är det för att uppmuntra till de färdmedlen. De lila fälten visar på mötesplatser, den övre ett torg och den undre en 
skatepark. 
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Den energi som används på Hattholmen är från kraftvärmeverket i Bubbetorp utanför 
Karlskrona men även från solceller och solfångare som placeras på tak och fasader.  
Byggnaderna byggs med material som trä istället för betong då det inte belastar miljön på 
samma sätt. Bebyggelsen är i ljusa färger för att reflektera solljus i stället för att absorbera 
det, detta både på fasader och på tak. Där det inte är en ljus fasad/tak är det växtlighet på 
samma ställe vilket har egenskapen att isolera mot värme och kyla.  Genom att placera  
fönster i soligt läge eller i skugga får de olika egenskaper i form av uppvärmning  
eller kylning av byggnaden. Genom att ha en funktionsblandad stadsdel finns både 
arbete och service nära hemmen vilket gör att transportsträckorna blir kortare och 
koldioxidutsläppen blir mindre.

Vad som händer efter etapp 2 är inte lätt att förutspå. Vädret kan bli än varmare 
vilket medför torka samtidigt som det kan bli mer riklig nederbörd som kommer mer 
sällan. Att stadsdelen som den är i etapp 2 kommer att klara sig går inte att veta, men 
mycket är gjort för att den ska klara mycket av det som kommer hända i framtiden. 
Om det blir samma klimat i Blekinge som det är vid medelhavet i dag kommer kyl-
ning bli en mer förekommande lösning på att få ner temperaturerna inomhus. Detta 
betyder att de vinster som görs i att uppvärmning inte behövs i samma utsträckning 
kommer att försvinna då samma energi behövs för nedkylning. Bra energilösningar 
som inte gör att klimatet blir än varmare kommer fortfarande behöva utvecklas. 

I etapp 3 kan förbättringar på Hattholmen göras med hänsyn till de förhållanden 
som råder då, samtidigt som en mer långsiktig lösning planeras för efter år 2100. Om  
scenariot är att det behövs förtätas i Karlskrona för att tillgodose behovet av bostäder 
och arbetsplatser kan det byggas på höjden eller längst vattenkanten. 

3.2.3 Etapp 3

Bild 19. Den schematiska kartan över Hattholmen visar vilken väg utvecklingen ska gå i etapp 3.
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Byggnader vid strandkanten byggs med möjlighet för översvämning i åtanke.  
Byggnadstyper som kan användas är:

1. Upphöjd byggnad
2. Byggnad med tät konstruktion
3. Byggnad som tillfälligt tål att översvämmas
4. Amfibiehus
5. Flytande hus

Hur det kommer att gå med Hattholmen går inte att säga, det går endast att göra giss-
ningar och ta fram olika scenarior. Med tanke på detta examensarbetes omfattning 
och tidsbegränsning kommer en vidare studie av detta inte att ske.

Bild 20. Olika byggnadstyper som kan användas i översvämningshotade områden.

1 2 3 4

5
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4 Slutsats och diskussion

Världen håller på förändras runt omkring oss. Varningar från forskare blir allt 
fler och allt mer högljudda. Det blir varmare, torka och högre extremtemperaturer 
väntas. Havsnivån stiger, det uppvärmda vattnet expanderar och samtidigt smälter 
inlandsglaciärerna bort. Vädret blir häftigare, mer kraftig nederbörd och stormar 
som gör större skada än tidigare. Dagens fysiska planering bidrar till att klimatet blir  
varmare, men det går att planera på ett sådant sätt att dagens utveckling tar en annan 
bana. Endast fysisk planering är inte svar på alla problemen men någonstans behöver 
man börja. I detta kapitel besvaras huvudfrågeställningen samt dess underfrågor 
för att avslutas med en diskussion som innehåller reflektioner och sedan förslag till  
fortsatta studier.

Hur kan en stadsdel planeras för att anpassa den efter, samt stävja, de globala klimat-
förändringarna som finns i dag och i framtiden samt vad innebär de globala klimat-
förändringarna för planering av en ny stadsdel på Hattholmen i Karlskrona?

Vilka de globala klimatförändringarna är identifierades först för att kunna konstatera  
att klimatförändringarna är ett faktum, oavsett om det är på grund av människans 
påverkan på sin miljö eller inte. De klimatförändringar som har beskrivits under  
rubriken 2.1 Globala klimatförändringar är sådana som påverkar klimatet och för-
hållandena i Sverige. Dessa är: 

• Växthuseffekten som är motorn i de globala klimatförändringarna, 
• medeltemperaturhöjning som sker som direkt reaktion till växthuseffekten, 
• nederbörd och torka som reaktion till medeltemperaturhöjningen,
• medelhavsnivåhöjning som reaktion till medeltemperaturhöjningen,
• häftigare väderförhållanden som reaktion till både medeltemperaturhöjningen 

och medelhavsnivåhöjningen,
• och sist golfströmmen som är en vital del i varför vårt klimat är som det är i dag.

I den fysiska planeringen finns det lösningar för att ta sig an dessa problem både  
direkt och indirekt. Det är lösningar för att anpassa staden samt mildra de globala 
klimatförändringarna men det krävs att dessa problem finns med redan från början 
i planeringen för att det ska löna sig långsiktigt både ekologiskt och ekonomiskt. För 
det första behöver riskerna vid ny strandnära bebyggelse ses över, planeringen bör ske 
efter extremvärden istället för medelvärden. Om bebyggelse ska kunna stå i uppåt ett 

Bild 21 (förgående 
sida). Stormen Gudrun 
sveper in över Sverige. 
Foto: Pia 2009

4.1 Huvudfrågeställning
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sekel räcker det inte med att planera efter medelvärden när dessa förändras över åren 
– detta med speciell bemärkelse på strandnära bebyggelse. Bebyggelse behöver inte 
bara kunna stå länge utan behöver byggas för att förbruka så lite energi som möjligt 
samt inspirera till och göra det möjligt för boende att leva ett miljövänligt liv. 

Det främsta problemet när det gäller att skapa en ny stadsdel på Hattholmen är att 
havsvattennivån stiger och kommer lägga Hattholmen under vatten om det inte görs 
någonting åt det inom de närmaste decennierna. Förutom detta är saneringen av  
Hattholmen ett problem som måste åtgärdas innan någonting alls görs på Hatt- 
holmen. Frågan är om behovet att lägga nya bostäder och kontor på Hattholmen  
kommer att dyka upp innan Hattholmen ligger under vatten eller efteråt. Oavsett  
behövs en sanering av området göras innan det ligger under vatten för att förhindra 
spridningen av farliga ämnen ut i havet, vilket kan påverka den biologiska mångfalden 
i området negativt. 

Idéförslaget på Hattholmen föreslår ett antal lösningar som förhindrar att havs- 
vattennivåhöjningen skadar framtida bebyggelse. Det som är av störst betydelse 
är de resilienta sätt att behandla översvämningar. Att bjuda in vattnet i stadsdel-
en på ett kontrollerat sätt skapar miljöer av ekologiskt och estetiskt värde. Andra  
ekologiska lösningar som är tagna från de praktiska tillämpningarna i avsnitt  
2.3 Praktiska tillämpningar är redan prövade och används i dag i andra stadsdelar. 
Idéförslaget på Hattholmen är en sammanställning av lösningar från olika använd-
ningsområden som tillsammans skapar en stadsdel som är anpassad efter framtidens 
möjliga klimatförändringar samt bidrar till att stävja klimatproblemens framtida  
utveckling.

Nedan följer slutsatserna kring underfrågorna.

De mest framträdande problemen som vi kommer stöta på är högre temperaturer 
och havsnivåhöjningen. Några direkta lösningar för att gå emot temperaturhöjningen 
går inte att åstadkomma mer än i begränsade områden. Växter och vatten bidrar till 
lägre temperaturer genom att erbjuda skugga och bilda luftfuktighet. För att skydda 
byggnader från värme kan en hög vithetsgrad användas på tak och fasader för att 
reflektera bort solljuset eller använda sig av gröna tak och fasader, vilka skyddar mot 
både värme och kyla samt mot skador som orsakas av vatten och vind. Det som kan 
göra en stadsdel svalare är att utnyttja vinden, genom att skapa vindstråk förbi vatten 
och grönska kyls luften ner för att sedan sprida sig i stadsdelen.

För att skydda byggnader och dess brukare från värme och samtidigt minska behovet  
av kyla behöver fönsterpartier vara strategiskt placerade på byggnaderna och inte 

      i den fysiska planeringen?
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för stora. Stora fönsterpartier släpper in mer värme om dessa inte överskuggas av 
till exempel tak eller balkonger, även fasta eller rörliga solskydd kan användas för att 
kompensera. Samtidigt som det kan vara negativt att släppa in för mycket solvärme 
genom fönster kan det även vändas till en fördel då det kan minska energin som går åt 
för uppvärmning i huset om det är till exempel ett passivhus. Frågan är däremot om 
ett passivhus i dag kan användas med samma effektivitet i framtiden. 

För att möta en havsnivåhöjning finns det två sätt att gå till väga. Den ena är genom 
tekniska lösningar för att förhindra vattnet att ta sig in på oönskade områden, detta 
genom invallning, slussar och barriärer samt upphöjda golvnivåer vid nybyggnation. 
Problemet med detta är att dessa lösningar sällan är väl integrerade i den befintliga 
arkitekturen och landskapet. Resultatet kan bli trista gatumiljöer och områden kan 
få en dålig koppling till andra områden då översvämningslösningarna fungerar som 
barriärer inte bara för vattnet utan även för människan. 

Det andra sättet att gå till väga är genom resilienta lösningar. Detta genom att bjuda 
in vattnet i stadsbilden på kontrollerade sätt. Offentliga platser kan ha mer funktioner 
än en och därför byggas så att de tillfälligt kan översvämmas, exempel är lekparker 
och skateparker. Vattnet kan även ges mer plats genom att anlägga strandparker som 
buffertzon runt vattendrag, sjöar och hav. Dessa platser blir ofta biotoper som främjar 
den biologiska mångfalden och erbjuder rekreation för invånarna. I samband med 
dessa resilienta lösningar kan det kopplas ett öppet dagvattensystem till dammar och 
strandängar genom fördröjningsdiken där vattnet hinner renas innan det släpps ut i 
sjöar och hav. Genomsläppliga material är en annan lösning som fördröjer vattnet och 
gynnar växtlighet.

Hattholmen har de förutsättningarna att det är ett centralt beläget område som ligger 
i en riktning som är naturlig för Karlskrona att expandera, området ligger vid vatten 
och det är i dag obebyggt. I idéförslaget som är framtaget i det här examensarbetet 
är fokus på vilka lösningar från kapitel 2 Områdesöversikt som kan användas i tre  
etapper. 

• Etapp 1 förbereder området för framtida bruk och inväntar ett behov att exploa-
tera på Hattholmen.  

• Etapp 2 antar att ett behov för exploatering finns och sker inom ett par decennier. 
Området får en kvartersstruktur som ska gynna en funktionsblandad stadsdel där 
det finns offentliga stråk och semiprivata gårdar. Lösningar som gäller byggnader,  
växtlighet, vatten, marknivå och energi tillämpas i förslaget för att skapa ett  
Hattholmen som klarar temperaturhöjning, energisparning, vattennivåhöjning 
och ge invånarna en chans att leva ett miljövänligt liv som fungerar in i framtiden.

4.3 Hur kan Hattholmen planeras med de globala 
      klimatförändringarna i åtanke?
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• Etapp 3 är svår att planera då det råder stora osäkerheter så långt fram i tiden. Om 
ytterligare exploatering behövs kommer det att ske utåt vattnet med hjälp av över-
svämningssäkra byggnader och husbåtar. Om förbättringar inför en framtid ännu 
längre framåt behöver göras så sker även det i denna etapp. 

Utformandet av Hattholmen sker efter ett scenario av många. Vad gäller framtiden är 
inget säkert.

Klimatförändringarna sker i dag och kommer fortsätta ske i morgon och dagen efter 
det. Frågan är när förändringarna i samhället och i befolkningens levnadssätt kommer 
att ske med kraft? Det görs mycket i dag och innovation efter innovation dyker upp 
på marknaden. Individer som lever miljövänligt gör naturen en tjänst, men knappt 
märkbar, de stora och avgörande utsläppen kommer från industrin. Utsläppen visar 
inte någon större nedgång och även om dessa upphör helt i dag kommer utvecklingen 
av klimatförändringarna som satts i gång inte saktas in – förrän under nästa sekel. 
Det är inte lätt att motivera varför utsläppen ska minskas när ingen märkbar skillnad 
kommer synas under vår egen livstid. Den utveckling av klimatet som sker i dag har 
aldrig tidigare skett så här snabbt och det är just att det går så snabbt som gör stor 
skada i vår miljö – det finns inte tillräckligt med tid för naturen att anpassa sig. Om 
temperaturen stiger över 1,5 grader bedöms 9-31 procent av alla arter vara dömda till 
utrotning och för en temperaturökning som närmar sig 3,5 grader bedöms det vara 
mellan 20-52 procent (Azar 2008). När dessa temperaturer har uppnåtts är det därför 
svårt att gå tillbaka till hur det varit tidigare. Alla åtgärder som kan tas bör därför tas 
med en gång oavsett om vi lever till att se resultatet av det. Det finns ingen universal 
lösning men genom att göra så mycket det går inom olika områden i vårt samhälle kan 
resultatet bli det vi siktar mot. 

Inom fysisk planering finns det mycket som kan göras för att både mildra utveck-
lingen av de globala klimatförändringarna och dessutom anpassa samhället till de 
nya förhållandena som kommer uppstå inom snar framtid. Allt kan inte lösas genom  
stadsplanering men om allt som kan göras inom området för att hindra klimatför-
ändringarna görs, då är det ett steg i rätt riktning. Idéförslaget på Hattholmen i det 
här examensarbetet är en sammansättning av olika lösningar som ensamma kan 
göra en del, men tillsammans kan göra betydligt mycket mer. Lösningarna står i dag 
ofta självständiga och det kan vara något att titta på, att få ett mer sammanhängande  
system av lösningar som alla hänger ihop. Det kan dock bli mer känsligt på det sättet, 
att om en funktion slås ut så slutar allt att fungera som det ska. Ett motsatt sätt är att 
ett kretslopp för byggnader görs, att de har ett utgångsdatum och efter det så återan-
vänder man allt material till en ny byggnad eller någonting annat. Att istället för att 
göra allt beständigt och motverka naturens strävan till kaos så kanske det är just i kao-
set som en beständig lösning kan hittas och framför allt en flexibel lösning.

4.4 Diskussion
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En vidare diskussion är om de praktiska tillämpningarna som används i det här  
examensarbetet verkligen är helt renodlade föredömen som ekologiska stadsdelar.  
Josefin Wangel (Teleman, H. (red.) 2013) för ett resonemang om att dessa ekologiska  
stadsdelar till skillnad från den ekologiska profil de utger sig för att ha, i själva  
verket bidrar mer till klimatproblemen än de ger sken av. Att den klimatpåverkan som 
stadsdelen utger sig för att ha i själva verket utelämnar vissa faktorer. Det är endast 
stadsdelens inre klimatpåverkan som rapporteras men hur det är med bland annat 
konsumtion samt resor in och ut från stadsdelen nämns inte. Dessa stadsdelar bidrar 
dessutom till segregering då de stadsdelarna inte är tillgängliga för vem som helst, 
de som främst bor i dessa områden är den övre medelklassen. Detta är något som är 
svårt att komma ifrån när det kommer till nybyggen, men något som kan hjälpa är 
om planen inte redan från början tänker sig att övre medelklassen ska bo där. Detta 
kan göras genom att göra hyreslägenheter som inte är så stora och inte göra de dyraste 
materialvalen. Visserligen är ny teknik och nya lösningar att bygga och utforma en ny 
stadsdel dyrt för att det inte är ett välbeprövat och invant sätt att göra saker på. Därför 
kan effektiviteten i dessa projekt lida vilket bidrar till högre kostnader då processen 
kan gå långsammare. Detta är en fråga som jag inte kommer fördjupa mig mer i, detta 
är mest för att visa att problemet finns och att jag är medveten om det.

Med tanke på detta examensarbetes utformning och tidsbegränsning kan inte allt un-
dersökas även om det är intressant. Förslag på fortsatta intressanta studier är:

• Hur kan kommunerna arbeta med de globala klimatförändringarna i den fysiska 
planeringen?

• Hur kan en ekologisk stadsdel skapas utan att bidra till segregering?
• Kan en skarpare lagstiftning om hänsynstagandet till de globala klimatföränd-

ringarna förlänga uthålligheten av nya planeringsprojekt? 

4.5 Förslag till fortsatta studier
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Praktiska åtgärder som kan tas för att förhindra översvämningar är:

• Fasaden kan utföras i ett visst material som klarar vissa vädertyper (Boverket 
2009). 

• Översvämningsskydd kan anordnas på nya byggnader, till exempel flyttbara  
skyddsluckor framför fasaderna. 

• Använda öppen plintgrund eller uteluftventilerad grund kan vara en lösning i 
områden med risk för tillfällig översvämning. Marken under huset kan då över-
svämmas utan att bjälklag och väggar skadas. 

• Källare kan byggas med vattentät betong och utan fönster för att användas som 
parkeringshus. 

• Förbud mot källare i byggnader för att förhindra skador vid översvämningar. 
Inom vilket avstånd från vattendraget som källare ska förbjudas styrs till exempel 
av beräkningar av högsta vattennivåer (Boverket 2009). 

• En viss plushöjd kan sättas för mark och/eller byggnader. Syftet är att minska 
sannolikheten för att en översvämning ska nå byggnaden och orsaka vatten-
skador. Detta kan antingen innebära en höjning av marken eller att öppningar 
i byggnad placeras på en viss lägsta höjd. Tillräcklig plushöjd bestäms utifrån 
beräkningar av högsta vattennivåer inom en viss tid. För byggnader bör plus-
höjden ange lägsta grundläggningsnivå eller schaktbotten för att undvika fukt i 
grunden (Boverket 2009). 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten är ett sätt att bygga med underjords- 
magasin eller dammar som kan fyllas vid nederbörd.  

• Använda bassänger, kassuner eller invallning för att hindra översvämning.  
Detta innebär att dessa anordnas för att samla upp utsläpp eller stora vatten-
flöden. Lösningen tjänar som buffert vid översvämning, kraftig nederbörd och 
dagvattenstigning (Boverket 2009). 

Bilaga 1

Praktiska åtgärder för att förhindra översvämning
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• Jordmassor kan placeras så att en vall bildas som en fysisk barriär mellan ett risk- 
och skyddsobjekt. Detta är en säkerhetsåtgärd, på grund av vallens utformning, 
som är enkel att beskriva. Vallens höjd och utbredning ska anges för att säker-
ställa effekterna (Boverket 2009). 

• Marken kan förses med en viss ytbeläggning som kan vara tät eller genom-
släpplig, hård eller mjuk – till exempel asfalt, marksten, grus eller gräs. Detta 
kan vara lämpligt om det finns behov att styra val av markbeläggning för att 
till exempel säkerställa genomsläpplighet för att inte förhindra markavvattning 
(Boverket 2009). 

• Erosionsskydd kan utföras med till exempel naturmaterial, gabioner, betong-
madrasser, fiberdukar i kombination med krossmaterial eller växtetablering. 
Åtgärden syftar till att förhindra erosion och därmed även förhindra en försvag-
ning av stabiliteten i en slänt eller vattendrag. Erosionsskydd används även för att 
skydda byggnader och anläggningar (Boverket 2009).

I stället för att hindra översvämningar kan de bjudas in och användas i stadsbilden. 
Sätt att göra detta är genom:

Absorption. Vegetation av olika slag är ett effektivt sätt att fördröja, magasinera,  
infiltrera, rena och avdunsta vatten. Genom att absorbera nederbörd minskar till-
rinningen till sjöar och vattendrag och översvämningsrisken dämpas. Exempel på  
åtgärder är gröna tak, gröna fasader och vegetation.

Infiltration. Marken täcks av material som enkelt infiltrerar överflödigt vatten och 
minskar flödet. Minimeras andelen hårdgjorda ytor i städer och tätorter till förmån 
för genomsläppligt material kommer infiltrationen öka. Infiltrationen kan kombin-
eras med funktioner som renar dagsvatten. Exempel på åtgärder är genomsläpplig 
markbeläggning, infiltrationsplanteringar och infiltrationsstråk samt fuktäng/över-
silningsyta.

Flödesvägar. Dessa är anordnade vattenvägar där vattnet leds kontrollerat utan att 
orsaka skador på bebyggelse. Flödesvägar integreras med fördel i parker, gatumiljöer 
och bostadsområden och kan kombineras med absorption, infiltration, uppsamling 
och fördröjning. Exempel på åtgärder är biodiken, svackdiken, öppna kanaler och 
tvåstegsdiken.

Uppsamling. Uppsamlingsplats för stora vattenmängder kan integreras i staden.  
Vatten kan exempelvis magasineras tillfälligt på offentliga platser som i parker och 
lekplatser eller fotbollsplaner och skateboardparker. Även underjordiska vatten- 
magasin kan konstrueras. Vid större landytor kan dammar och bassänger anläggas. 
Uppsamlingsplatserna görs med fördel vegetationsrika för att öka reningen av vattnet 
och skapa attraktiva platser med stor biologisk mångfald. Uppsamling kan kombin-

Resilienta sätt att förhindra översvämning
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eras med flödesvägar. Exempel på åtgärder är bassänger/kassuner, dammar, perkola-
tions- och infiltrationsmagasin, torra dammar, mångfunktionella uppsamlingsplatser 
och retentionsområde.

Fördröjning. Vattnet kan fördröjas genom olika åtgärder längs vattendrag, sjöar 
och hav. Ofta används vegetation vid fördröjningsåtgärder. Fördröjning kombineras 
ofta med flödesvägar. På den stora skalan kan fördröjningsåtgärder högre upp i ett  
vattensystem minska översvämningsrisken nedströms. För att inte skapa problem 
högre upp i systemet till gagn för områden längre ner är det viktigt att noggrant pröva 
lokaliseringen av denna åtgärd.  Exempel på åtgärder är nya vattenvägar, restaurering 
av vattendrag, strandfodring och våtmarksområden/utjämningsmagasin.

Tekniska åtgärder. Dessa kan ha både tillfällig och permanent karaktär. Det är 
dock mycket viktigt att de tekniska skydden utformas på ett genomtänkt sätt för att  
skapa attraktiva miljöer i anslutning till dessa. Vid utredning av åtgärderna måste 
det säkerställas att lösningen inte förvärrar översvämning någon annanstans. Vallar 
och barriärer tillhandahåller ett primärt skydd mot översvämning. Det kvarstår dock 
en sekundär översvämningsrisk, eftersom vattnet kan nå över den dimensionerade  
höjden på skyddet. Därtill kan vallen brista med stora skador som följd. Dessa  
åtgärder kan således medföra en falsk säkerhet. Exempel på åtgärder är upphöjt  
område, vall/barriär, vågbrytare och ändrad reglering.

Översvämningsparker. Dessa kan se ut på olika sätt. De kan vara små och finnas  
centralt i städer eller kan vara stora parkliknande buffertzoner längst vattendrag, sjöar 
och hav. Översvämningsparker är formgivna med vegetation och genomsläppliga 
markbeläggningar, och de tillåts svämmas över vid behov för att sedan återhämta sig 
när översvämningen dragit sig tillbaka. Dessa parker erbjuder rekreation för invånarna  
och de har som alla vegetationsbeklädda ytor flera fördelar såsom luftförbättrare,  
temperatursänkare och hemvist för växter och djur (Länsstyrelsen Västra Götaland 
och Värmland 2011).
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