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Sammanfattning 
 

Klimatförändringen är här och havsnivån håller på att höjas vilket 

hotar bebyggelse utmed kusterna. Lomma i sydvästra Skåne är en 

småstad som redan idag drabbats av översvämningar och som i 

framtiden kommer utsättas för än större risker. Havsnivån i 

Lomma kan enligt SMHI komma att stiga med så mycket som 2,6 

meter vid framtida högvattennivåer vilket skulle få förödande 

effekter på bebyggelsen men även för drabbade människor. Sättet 

att hantera de stigande havsnivåerna har de senaste åren gått från 

en tillit till tekniska lösningar till en mer tillåtande lösning på 

naturens villkor, där vattnet tillåts översvämma bestämda 

områden. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, 

referensexempel från Hamburg och Nederländerna, samt en 

innehållsanalys av kommunala dokument från Lomma har tre 

strategier tagits fram för att hantera den stigande havsnivån i 

Lomma. Strategierna tillsammans med handlingsalternativet 

defend resulterar i ett gestaltningsförslag som på ett hållbart sätt 

hanterar de väntade havsnivåerna. 
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1 INLEDNING 
Klimatförändringen uppmärksammades år 2006 som ett allvarligt 

globalt miljöproblem. Miljödebbatörerna Stefan Edman och 

Anders Wijkman liksom flera andra pekade ut tre avgörande 

förändringar som bidrog till ökat miljömedvetande som de menar 

ägde rum under 2006 – 2007. Dessa var offentliggörandet av 

ekonomen Nicolas Sterns utredning om klimatförändringarnas 

kostnader, lanseringen av Al Gores film En obekväm sanning samt 

publiceringen av IPCC:s fjärde klimatrapport om de globala 

klimatförädringarna. 

Sternrapporten fick ett stort genomslag i politiken då den pekade 

på ekonomiska följder av klimatförändringen. Sterns förflutna 

som chef för världsbanken och inte som någon förespråkare för en 

miljöorganisation bidrog enligt debattörerna starkt till att 

rapporten fick ett sådant starkt genomslag inom politiken 

(Anshelm, 2012, s. 13). Rapportens huvudbudskap var att kraftiga 

åtgärder mot klimatförändringen behövde sättas in omedelbart 

för att kunna minska koldioxidutsläppen till en acceptabel nivå till 

år 2050. Om detta misslyckades skulle klimatförändringens 
problem i form av översvämningar och torka drabba flera av 

jordens länder. Stern skrev även i rapporten att detta kunde 

resultera i uppemot 200 miljoner klimatflyktingar runt mitten av 

sekelskiftet (Anshelm, 2012, s. 13). Lösningen var enligt Stern att 

avsätta 1 % av den globala bruttonationalprodukten till koldioxid-

stabiliserande åtgärder i form av ny teknik, ekonomiska och 

politiska styrmedel och grön tillväxt. Om detta inte gjordes skulle 

kostnaderna för klimatförändringens konsekvenser i efterhand 

20-faldigas vilket enligt Sterna skulle innebära en lika hård stöt 

mot världsekonomin som något av de tidigare världskrigen 

(Anshelm, 2012, ss. 13-14). 

För att få minskade konsekvenser från klimatförändringen krävs 

att de antropogena utsläppen minskas. De antropogena utsläppen 

av växthusgaser bidrar nämligen till en förstärkt växthuseffekt 

vars effekt blir en uppvärmning av jorden. Uppvärmningen sker 

inte enbart i luften utan även i haven. Vid en uppvärmning av 

haven expanderar vattnet, då varmt vatten tar upp en större 

volym än kallt. Expansionen leder till en stigande havsnivå vilket 

drabbar flera av jordens kuststäder. Nederländerna är ett av de 

länder som är mest kända för att både drabbas och att hantera 

problemen med översvämningar som följd av de höjda havs-

nivåerna. Nederländerna har en lång historia av att utveckla 

skyddsanordningar mot vattnet och anses ledande inom 

översvämningshantering i världen. Sättet att hantera 
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översvämningarna har de senaste åren ändrats från att försöka 
stänga ute vattnet till att låta det ta mer plats i landskapet och i 
städerna. Även Hamburg har med sin stadsdel HafenCity låtit 
vattnet ta mer plats i staden och planerat för att behålla kontakten 
mellan invånarna och vattnet. 

Arbetet är inriktat mot översvämningsproblemet till en lokal nivå 
och behandlar problemet med stigande havsnivåer i Lomma. 
Uppsatsens resultat grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna, 
forskningsöversiktens redogörelse av klimatförändringen samt 
tre översvämnings-handlingsalternativ för fysisk planering och 
två referensexempel. Kunskapen från dessa har lett till tre 
strategier som resulterar i ett gestaltningsförslag över 
översvämningshantering i Lomma. De referensexempel som 
undersökts valdes genom metoden beprövad praktik. Valet av 
dessa två referensexempel gjordes genom att de stämde överens 
med de använda teoretiska utgångspunkterna vilket innebär att 
de planerar för klimatproblemen på naturens villkor utan att 
förlita sig på större tekniska lösningar. 

En fallstudie över Lomma gjordes för att se hur kommunen 
hanterat frågan om de stigande nivåernas hot mot bebyggelsen 
och hur de beräknade nivåerna redovisade i forsknings-
översikten påverkar Lomma. I fallstudien användes metoden 
kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen 
gjordes på Lomma kommuns översiktsplan 2010 samt en 
detaljplan som omfattar samma område som gestaltnings-
förslaget. I fallstudien gjordes även en översvämningskartering 
med hjälp av GIS. 

PROBLEMFORMULERING 
Klimatförändringen utgör idag ett allvarligt hot som ställer krav 
på en omställning av förhållandena mellan människan och hennes 
miljö. Ett hot som kommer att bli allt allvarligare om det inte sker 
förändringar i vårt samhälle (Naturvårdsverket, 2013, s. 4). 
Mellan år 1880 och 2012 har den genomsnittliga globala 
medeltemperaturen i världen stigit med 0,85 ⁰C. Den ökade 
medeltemperaturen bidrar med en ökad avsmältning av land- och 
havsisar och leder även till en expansion av haven vilket 
kombinerat lett till en höjning av den globala medelhavsnivån med 
0,19 m från 1901 till 2010 (Naturvårdsverket, 2013, ss. 4-5).  

Bidragande faktor till att den globala medeltemperaturen ökar är 
ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. FN:s 
klimatpanel visar i sin klimatrapport AR5 att den mänskliga 
aktiviteten bidragit med att öka halterna av växthusgaserna 
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koldioxid, metan och lustgas. Halter som är högre än under de 

senaste 800 000 åren (Naturvårdsverket, 2013, s. 5). Ett ändrat 

klimat kommer att innebära ett hot mot bosättningar genom 

ökade risker för översvämningar i kust- och vattendragsområden, 

fler och kraftigare stormar och en ökad frekvens av jordskred och 

laviner. Gällande hot mot bebyggd miljö bedömer AR5 att det finns 

risk för överhettade byggnader vilka byggts för att passa ett annat, 

tidigare, termiskt klimat. Ytterligare hot mot byggnader består 

enligt AR5 av att marken på många platser kommer att drabbas av 

uttorkning vilket kan leda till skador på byggnader samt att 

värmeöar i städer kan förvärras. En ökning av extrema 

värmevågor är ett hot mot människors hälsa men även mot 

matproduktionen, luftkvalitet och ökade risker för bränder. 

Klimatförändringen kommer även innebära att tillgången på rent 

dricksvatten kommer att minska. Enligt AR5 kommer detta leda 

till ekonomiska förluster samt drastiskt påverka människors liv 

(IPCC WG2, 2014). Det största klimathotet i Sveriges södra 

kustområden är en förhöjd havsnivå vilket tillsammans med fler 

stormar hotar att översvämma delar av städer. En av dessa städer 

är Lomma i Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 2014). 
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SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur klimatförändringen 
och i synnerhet hur en höjd medelhavsnivå påverkar våra 
kustnära städer och hur ny bebyggelse i Lomma kan komma att 
utformas för att undgå att drabbas av översvämningar utan att 
förlora den kontakt staden har med vattnet idag. 

FRÅGESTÄLLNING 
Hur kommer en förhöjd havsnivå påverka Lomma och hur kan ett 
nytt bostadsområde utformas för att hantera de påfrestningar 
som dessa ökande vattennivåer innebär? 

Vilka hot och problem förväntas klimatförändringen leda 
till dels globalt och dels lokalt i Lomma i framtiden? 
Hur kan Lomma hantera de framtida klimatriskerna och 
vilka strategier har kommunen tagit fram för att lösa 
problemet? 
Hur har andra länder hanterat hotet mot 
översvämningar? 

AVGRÄNSNING 
Arbetet kommer att beskriva globala och lokala klimat-
förändringar och vilka hot dessa medför. Hotet gällande över-
svämningar kommer att undersökas mer noggrant på lokal nivå i 
Lomma då kommunen är belägen vid kusten vilket medför att 
klimatförändringen och framför allt översvämningar utgör ett 
stort hot mot staden. Ett hot som redan idag är påtagligt och som 
beräknas bli allvarligare i framtiden. 
 
I Undersökningen presenteras två referensexempel angående 
hantering av översvämningshot. Dessa referensexemplar utvalda 
av beprövad praktik kommer tillsammans med innehållsanalysen 
och de teoretiska utgångspunkterna resultera i strategier till ett 
gestaltningsförslag över ett fiktivt bostadsområde i Lomma 
anpassat för att klara av översvämningshotet i lång tid framöver. 
Klimathotet innebär fler hot än endast översvämningar vid en 
havsnivåhöjning. Översvämningsrisken är det största hotet i 
Lomma därav kommer endast detta att behandlas. Endast 
översvämningar orsakade av havsnivån kommer att studeras. 
Gestaltningsförslaget kommer endast att ge förslag på åtgärder för 
hur ny bebyggelse och markberedning kan komma att utformas. 
Översvämningshotet för befintlig bebyggelse kommer endast att 
visas i översvämningskarteringen och inte behandlas med ett 
framtagande av skyddsåtgärder. 
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1.4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Ansehelm redovisar två olika diskurser som bygger på två helt 

olika förhållningssät till hur klimatriskerna ska hanteras. Kort ger 

den första sin tillit till att den tekniska utvecklingen ska lösa 

problemen medan den andra pekar på att vi måste hantera 

problemen efter naturens villkor och inte förlita oss på den 

tekniska utvecklingen. I uppsatsen kommer det andra 

förhållningssättet att vara ledande och vara utgångspunkten 

tillsammans med miljöparadigmet som redovisas längre ner. 

Den industriella fatalismen. Enligt den industriella fatalismen 

kan klimatutmaningarna endast hanteras med den enkla 

moderniseringens linjära logik, vilket innebär att samma 

målrationalitet, kontrollspråk och säkerhetstänkande som 

tidigare väglett industrisamhällets naturrelation måste nyttjas för 

att hantera klimatriskerna. Enligt diskursen är djupgående 

omprövning varken möjlig, önskvärd eller nödvändig. Utan mer 

lämpligt och fullt tillräckligt för att hantera klimathotet anses vara 

mer teknikutveckling, starkare marknadsorientering, oför-

minskad konsumtion, internationella avtal, förbättrad upplysning 

och information samt naturvetenskaplig identifikation av risker 

och gränsvärden (Anshelm, 2012, s. 23). Att satsa på ny teknik fick 

vetenskapligt stöd från svenska klimat- och energiforskare. Bland 

andra professorerna Christian Azar och Thomas B. Johansson 

vilka hävdade att den miljövänliga energiteknik som behövdes 

redan fanns. Vad Azar eller Johansson eller för den delen någon 

annan inte diskuterade var att den teknik som nu bidrog till 

klimatproblemen tidigare hade varit lösningen på andra problem 

och att ny teknik i framtiden skulle kunna ge upphov till nya 

problem (Anshelm, 2012, s. 24). 

Den ekologiska omprövningen. Under perioden 2006-2009 

utvecklades en diskurs som Jonas Anshelm kallat Den ekologiska 

omprövningens diskurs. Denna diskurs innebär en fördjupande 

reflektion hur industrisamhällets bieffekter bör hanteras. Till 

skillnad mot den industriella fatalismens diskurs problem-

atiserar den senare ekologiska omprövningen de tekniska, 

politiska och ekonomiska systemens grundvalar och anger möjliga 

strukturförändringar inom ramen för det rådande socio-

ekonomiska systemet. Synen på klimatförändringen i den 

ekologiska omprövningens diskurs skiljer sig mot den förra genom 

att inte se denna som ett eget problem utan snarare ett av många 

problem som framkommit ur en allt mer ekologisk kris. Enligt 

diskursen krävs en förändring av den industriella civilisationens 

naturrelation samt en förändring av den globala resurs-

fördelningen (Anshelm, 2012, s. 62). Inom diskursen ifrågasätts 

det att ny teknik skulle kunna lösa problemen med den hotande 
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klimatförändringen. Då problemet anses ligga i en global och lokal 

överkonsumtion ligger lösningen snarare i att göra förändringar i 

produktionssystemet och i konsumtionsbeteendet (Anshelm, 

2012, s. 64). I slutet av 2008 uttalade Margot Wallström, Gro 

Harlem Brundtland och Mary Robinson om den överdrivna tilltron 

till teknikens lösningar av klimatproblemen: 

”Med enbart teknisk innovation kan vi aldrig få en hållbar ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp. Teknik kan inte eliminera fattigdom, 

respektera mänskliga rättigheter, garantera jämställdhet, stoppa 

klimatförändringen eller bygga upp ett hållbart samhälle. Det är 

bara vi själva, vi människor, som kan åstadkomma detta.” 

(Anshelm, 2012, s. 65). 

Tillsammans med den ekologiska omprövningens diskurs 

används miljöparadigmet som teoretiska utgångspunkter. 

Miljöparadigmet grundar sig i naturens egenvärde och miljön som 

en kollektiv nyttighet och säger att miljön inte är något som går att 

förhandla om. Genom vetenskapen går det att urskilja det som är 

”hälsosamt” och det som ”naturen tål”. En god och hälsosam miljö 

sker på naturens villkor vilket bestäms och formas på en central 

nivå genom expertkunskaper. Så kallad ”uppifrånstyrning” formar 

mål inom vilka den lokala planeringen får röra sig mot (Emmelin, 

2013). 

De teoretiska utgångspunkterna har uppgiften att ligga till grund 

vid skapandet av strategier för översvämningsåtgärder. 

Kopplingen mellan de teoretiska utgångspunkterna och 

forskningsöversikten är smal, då forskningsöversikten redovisar 

orsaken till klimatförändringen på en nivå som inte innehåller 

åtgärder, samt hur denna kommer att påverka bland annat havens 

nivåer. Forskningsöversikten visar att det sker en 

klimatförändring där det behöver tas fram strategier för att 

hantera översvämningshotet. 
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METOD 

1.5.1 Fallstudie 
Som grund används en fallstudie som forskningsdesign. Istället för 
att undersöka flera fall eller fenomen på en mer översiktlig nivå 
går fallstudien in och fokuserar på några få fenomen på en mer 
djupgående analys. Utmärkande för fallstudien är att den inriktar 
sig på en enda undersökningsenhet. I vissa fall använder forskare 
två eller fler undersökningsenheter. Principen handlar om att 
fokusera på enskilda enheter snarare än över en bred massa. 
Fördelen med att fokusera på enskilda fall är att man kan skaffa 
sig djupare insikter än om en surveyundersökning hade gjorts 
över flera fall. Fallstudien fungerar bäst när det finns en fråga som 
ska undersökas på djupet och som kan ge svar i verkliga 
situationer. En styrka som fallstudien har är möjligheten att 
använda sig av flera olika metoder där alla metoder som anses 
lämpliga kan användas till att undersöka intressanta relationer 
och processer. 

Fördelar med att använda en fallstudie är huvudsakligen som 
nämnts att det sker en inriktning på en eller några få enheter där 
forskaren tillåts undersöka förhållanden som inte går att göra i en 
surveyundersökning. På liknande sätt som fallstudien möjliggör 
användandet av flera metoder gör att det även går att använda 
flertalet datakällor (Denscombe, 2009, s. 71). Nackdelar i att 
använda fallstudier är att dessa lätt kan kritiseras för att ha 
bristande trovärdighet i de generaliseringar som görs utifrån 
resultatet. Tekniskt sett kan det finnas svårigheter i att definiera 
fallets gränser, där det finns ett problem med att bestämma vilka 
datakällor som ska ingå och inte ingå i fallet (Denscombe, 2009, s. 
72).  

Fallstudien i denna undersökning avser Lomma där syftet är att 
undersöka om vilka riktlinjer det finns angående översvämnings-
hantering samt hur Lomma har hanterat detta. I fallstudien 
appliceras den metod som presenteras nedan. Innehållsanalysen 
används för att undersöka vilka riktlinjer som finns inom ämnet 
samt hur Lomma förhåller sig till dessa. 

Lomma valdes utifrån premisserna att det är en stad som gränsar 
till havet och som är under expansion med en stark inflyttning. 
Kommunen har även byggt en hel del nytt i nära anslutning till 
havet och har i sin översiktsplan planer på utbyggnadsområden i 
havsnära lägen (Lomma kommun, 2011). 

I fallstudien över Lomma görs en översvämningskartering med 
hjälp av GIS. Kartorna visar hur Lomma kommer att drabbas av 
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översvämningsnivåer som framkommit i forskningsöversikten 

och visar på vikten av att planera in åtgärder mot dessa beräknade 

vattenmassor. 

1.5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalysen är en metod som används för att analysera 

dokument. Även om dokument mest förknippas med skriftliga 

källor kan även bilder och musik räknas som ”dokument” vilka kan 

vara värdefulla för forskningen. Dokument går att finna på fler 

håll, vanliga typer av dokument är statspublikationer och officiell 

statistik, dagstidningar och tidskrifter. Då statspublikationer och 

officiell statistik är statliga produkter anses de trovärdiga och 

auktoritativa. Då det är tjänstemän som ligger bakom 

informationen bör de kunna anses opartiska, även om risken alltid 

finns att personens åsikter kan ha färgat resultatet (Denscombe, 

2009, ss. 295,301). Dagstidningar och tidskrifter kan genom att 

representera ”pressen” ge värdefull och aktuell information 

genom journalisters sakkunskaper eller publikationens 

specialisering. Dock måste en aktsamhet alltid ske gällande de 

tidningar som publicerar innehåll utan någon redogörelse för 

verkligheten (Denscombe, 2009, s. 296). Många dokument går 

idag att få tag på internet genom olika webbplatser. T.ex. lägger 

flera tidningar och statliga verk ut publikationer på internet. Även 

webbplatser kan i sig hanteras som dokument. Dock ska 

trovärdigheten på webbplatsen alltid kollas (Denscombe, 2009, ss. 

298-299).  

Viktigt vid användandet av skriftliga källor är att säkerställa deras 

validitet, vilket görs genom fyra grundläggande kriterier. 

Autenticitet, viktigt är att dokumentet är äkta och att det går att 

säkerställa att dokumentet är det ursprungliga. Trovärdighet, går 

det att lita på innehållet? Är det objektivt utan dolda åsikter? Detta 

beror främst på i vilket syfte och vem som skrev dokumentet. Som 

tidigare nämndes bör statliga publikationer vara säkra, om 

misstankar finns bör författarens bakgrund granskas. 

Representativitet, är dokumentet fullständigt? Och representerar 

det den typ av dokument som det anser sig skildra? Innebörd, finns 

det en tydlig innebörd, eller döljs underliggande budskap? 

(Denscombe, 2009, ss. 301-302).  

Lomma kommun har själva inte tagit fram någon egen specifik 

utredning eller rapport på hur de tänker hantera en förhöjd 

havsnivå utan detta är inskrivet i kommunens översiktsplan. 

Analysen gjordes på kommunala dokument från Lomma kommun 

för att se vilka mål det finns idag gällande åtgärder för 

översvämningshotade områden och hur kommunen hanterar 

dessa samt vilka åtgärder som planeras. Analysen utfördes genom 
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att söka igenom dokument med anknytning till 

klimatförändringen, havsnivåer och översvämningar. Valet 

gjordes på relevanta dokument som fanns tillgängliga via 

kommunens hemsida. Analysen bidrog med att se hur Lomma 

kommun hanterar en ökad översvämningsrisk som kommer med 

att havsnivån höjs samt att se vilka mål regionen tagit fram för att 

hantera problemet. Analysen gjordes även på elektroniska 

dokument som behandlar olika handlingsalternativ för att hantera 

problemen med översvämningar. Tre handlingsalternativ valdes 

ut för att kunna användas vid framställning av de strategier som 

förslaget gällande hur Lomma kommun kan anpassa ny 

bebyggelse till översvämningshotet bygger på. 

Dokument som använts är Lommas Översiktsplan 2010 och 

Detaljplan för del av Lomma 25:1. Där en sökning efter vissa 

relevanta nyckelord bestående av bland annat klimatförändring, 

havsnivå, konsekvenser och framtid gjorts. 

1.5.3 Beprövad praktik 

För urvalet av referensfall har metoden beprövad praktik använts. 

Beprövad praktik innebär att urvalet av fall sker av sådana som 

visat sig vara framgångsrika i att uppnå de utsatta målen och som 

kan användas praktiskt. Detta gör att innebörden av beprövad 

praktik kan skifta utifrån vilka mål som finns och vilka grundvalar 

som ska uppfyllas för undersökningen. Beprövad praktik kan 

därför resultera i att flera fall än önskat kan vara aktuella 

(University of Kansas, 2014). Referensfallen visar på moderna 

lösningar för att hantera problematiken med 

översvämningsrisken. Lösningar som innebär ett mjukare 

förhållningssätt till vattnet än vad som tidigare varit praxis. Valda 

referensfall är HafenCity i Hamburg och Nederländernas 

översvämningsplan Room for the River. 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I kapitlet tas tidigare forskning om klimatförändringen upp. Fokus 

ligger på hur havsnivån väntas öka på grund av olika klimat-

faktorer som bland annat människan är orsak till. 

Klimatförändring 

Begreppet klimatförändring är ofta förekommande i media. 

Klimatförändringen innefattar så många olika variabler att det kan 

vara svårt att urskilja saker och ting från varandra. NE förklarar 

begreppet klimatförändring på följande sätt: 

”Klimatförändring, förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en 

region eller på jorden som helhet. Klimatet är definitions-mässigt ett 

medelvärde av atmosfärens, havets och/eller jordytans tillstånd 

under en viss tid och över en viss yta eller på en viss plats, t.ex. 

årsmedelvärdet av luftens temperatur nära marken över hela 

jordklotet eller havsströmmarna i Atlanten.” (NE, 2014). 

FN:s Klimatpanel (IPCC) 

Det internationella FN-organet IPCC undersöker och samman-

ställer information om klimatförändringen. Organisationen 

bildades 1988 av FN (Förenta nationerna) och WMO 

(Metereologiska världsorganisationen) för att ge en vetenskaplig 

syn på klimatförändringen idag och dess framtida påverkan. IPCC 

är öppet för alla medlemsländer i FN och WMO och har idag 195 
medlemmar (IPCC.ch). 

SMHI 

SMHI, Sveriges metereologiska och hydrologiska institut är en 

svensk expertmyndighet som ligger under Miljödepartementet. 

SMHI har som uppgift att tillgodose såväl myndigheter och företag 

som privatpersoner med information om väder, vatten och klimat 

(SMHI, 2013). 

Landhöjning 

I denna uppsats har begreppet landhöjning betydelsen för det som 

egentligen kallas ”apparent landhöjning”. Det vill säga 

landhöjningen i förhållande till havet. Vilket är det som vanligtvis 

refereras till vid användandet av begreppet ”landhöjning” 

(Lantmäteriet, 2014). 

Återkomsttid 

Är ett mått på förekomstfrekvens av extrema naturliga händelser 

som till exempel höga vattenflöden eller stormar. En återkomsttid 
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på hundra år har sannolikheten att händelsen sker en gång under 
hundra år. Medan sannolikheten för att det ska ske för varje 
enskilt år endast är en procent (SMHI, 2014d).  

GLOBALA KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
IPPC skriver i WG 3 AR5 att det är nödvändigt att minska 
klimatförändringens negativa påverkan för att kunna nå en 
hållbar utveckling och för att nå en global rättvisa (IPCC WG3, 
2014, s. 4). För att kunna lindra de negativa klimateffekterna går 
det enligt IPCC inte att varje enskild aktör låter deras individuella 
intresse gå i första hand. Så länge det sker kommer ingen 
förbättring att göras (IPCC WG3, 2014, s. 4). Det som krävs enligt 
IPCC är att alla aktörer måste samarbeta, då allas utsläpp av 
växthusgaser, oavsett var de befinner sig, slutligen kommer att 
ackumuleras och blandas globalt vilket i slutändan drabbar alla 
(IPCC WG3, 2014). För att kunna nå en hållbar utveckling uppför 
flera länder klimatpolicys. Problem som kan uppstå vid 
uppförandet av klimatpolicys är att de kan påverka andra policys 
gällande sociala mål så som välfärd, säker mathantering, 
biodiversitet, lokal miljökvalitet, tillgång till energi etc. Dock kan 
klimatpolicys även stärka och bidra positivt till dessa, samtidigt 
som dessa sociala mål även kan påverka klimatpolicys både 
positivt och negativt (IPCC WG3, 2014, s. 5). 

IPPC har i deras senaste rapport AR5 använt sig av fyra olika 
representativa koncentrations ”vägar” (RCP, Representative 
Concentration Pathways) som de använt vid klimatmodelleringar 
och beräkningar av olika framtidsscenarion gällande 
klimatförändringens påverkan. De är konsekventa uppsättningar 
av projektioner av strålningsdrivning (förändringen i balansen 
mellan inkommande och utgående strålning i atmosfären som 
främst orsakas av förändringar i atmosfärens sammansättning 
vilken påverkas av utsläpp av växthusgaser). De fyra olika 
projektionerna som valdes ut namngavs till den totala 
strålningsdrivning de representerar år 2100 (WMO, 2014). 

RCP 8.5 Ökad strålningsdrivning till 8.5 W/m2 år 2100 
RCP 6.0 Stabilisering utan överskjutning till 6.0 W/m² vid 

stabilisering efter 2100 
RCP 4.5 Stabilisering utan överskjutning till 4.5 W/m² vid 

stabilisering efter 2100 
RCP 2.6 Max strålningsdrivning på 2.6 W/m2 innan år 

2100 därefter en sänkning 
(WMO, 2014) 
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Vetenskapliga dokument om klimatets skiftningar finns bevarade 

sedan slutet av 1800 – talet. 1896 publicerade Svante Arrhenius 

sin teori om kopplingen mellan atmosfärens koldioxidhalt och 

skiftningar mellan istider och värmeperioder (Bogren, 

Gustavsson, & Loman, 2006, s. 18). Grunden för Arrhenius teori låg 

på den franske matematikern och fysikern Joseph Fouriers studier 

om att värmestrålningen påverkades olika i atmosfären om den 

kom från jorden eller solen. Fourier upptäckte att 

värmestrålningen som sändes ut från jorden hade svårare att 

passera atmosfären än den värmestrålning som sändes från solen 

in mot jorden. Fouriers slutsats var att tack vare atmosfären hade 

jorden en högre temperatur än vad den annars skulle haft (Bogren, 

Gustavsson, & Loman, 2006, s. 19). Även den brittiske fysikern 

John Tydall använde Fouriers teorier och kunde med hjälp av hans 

uträkningar visa att det var koldioxid och vattenånga som 

påverkade absorptionen i atmosfären och att denna hade en 

avgörande roll gällande jordens klimat (Bogren, Gustavsson, & 

Loman, 2006, s. 19). Arrhenius använde sig även han av professor 

Arvid G Högströms studier av koldioxidcykeln och atmosfärens 

varierande koldioxidhalt för att dra kopplingen mellan att 
koldioxidhalten i atmosfären berodde på variationer mellan 

istider och värmeperioder. Arrhenius fick även stöd i sin forskning 

genom de mätningar astronomen Samuel P Langley gjort över 

månens värmestrålning med hjälp av sin uppfinning bolometern, 

som är en slags termometer som mäter strålningsenergin i olika 

våglängder. Mätvärdena använde sedan Arrhenius för att kunna 

bestämma koldioxidens och vattenångans absorptionsvärden. 

Utifrån dessa värden tillsammans med 

medeltemperaturberäkningar kunde Arrhenius bestämma hur 

variationer i mängden av dessa gaser kunde påverka jordens 

temperatur. Arrhenius kom fram till att om koldioxidhalten 

minskade med två tredjedelar skulle temperaturen sjunka med ca 

3oC och en fördubbling av koldioxiden av koldioxidhalten skulle 

medföra en temperaturhöjning på ca 5-6oC. Arrhenius 

beräkningar från slutet av 1800 – talet går fortfarande idag att 

jämföra med de avancerade datormodeller som görs för att 

beräkna och förutse klimatets variationer (Bogren, Gustavsson, & 

Loman, 2006, s. 19). Dessa beräkningar leder till det som senare 

skulle kallas växthuseffekten. 

Naturliga variationer i klimatet har alltid funnits och kommer 

alltid finnas. Till skillnad från Arrhenius beräkningar kommer en 

fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt enligt Bogren, 

Gustavsson och Loman att leda till en global medel-

temperaturökning på ca 1,2oC (Bogren, Gustavsson, & Loman, 

2006, s. 81). Det finns även andra faktorer som kan orsaka 
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temperaturförändringar. Vid klimatvariationer talas det om 

externa och interna faktorer. De externa faktorerna sker utanför 

jordens klimatsystem och kan bestå i variationen av mängden 

strålning som når jorden som i sin tur beror på variationer i den 

interstellära rymden hos planeter och stjärnor. En av de mest 

bidragande externa faktorer är den strålning som solen sänder ut, 

vilken har ökat med 30 % under de senaste 3,5 miljarder åren. 

Solstrålningen varierar även under kortare tider med intervaller 

på 10 – tal år då variationerna beror på så kallade solfläckar. 

Under mycket lång tid har även jordens lutning och omloppsbana 

en påverkan på klimatets skiftningar (Bogren, Gustavsson, & 

Loman, 2006, ss. 101-102). Interna faktorer som aerosoler, små 

luftburna partiklar som sprider och absorberar solljuset har också 

en betydelse genom att absorptionen leder till en uppvärmning av 

luften samt att aerosolerna begränsar solens instrålning mot 

jorden. Albedo är ett begrepp som visar hur stor del av markytan 

som återreflekterar solstrålningen (Bogren, Gustavsson, & Loman, 

2006, ss. 106-108,52). Jordens albedo ändras hela tiden dels 

genom mänsklig påverkan och dels genom naturliga skiftningar. 

Exempel på detta är snötäckets utbredning och snötäckets 
varaktighet som minskat på norra halvklotet. Sedan 1960 – talet 

har de snötäckta arealerna minskat med ca 2 % (Bernes 2007:48) 

vilket ändrar jordens albedo med att mindre andel värmestrålning 

reflekteras tillbaka ut från jorden. Detta får konsekvensen att 

jorden ytterligare värms upp. Andra interna faktorer är 

plattektoniken, moln och klimatsituationer som El Niño (Bogren, 

Gustavsson, & Loman, 2006, s. 110). 

IPCC har med hög självsäkerhet fastslagit att de antropogena 

växthusgasutsläppen ökat kraftigt mellan 1970 och 2010 med en 

ökning mot slutet av tidsperioden (IPCC WG3, 2014, s. 5). Mellan 

år 2000 och år 2010 var genomsnittsökningen av utsläpp av 

växthusgaser per år 1 gigaton koldioxid ekvivalent. Detta kan 

jämföras med årsgenomsnittsökningen mellan åren 1970 och 

2000 som låg på 0,4 GtCO2e. (IPCC WG3, 2014, s. 5). Mellan år 2000 

och år 2010 var den period som haft de högsta antropogena 

utsläppen av växthusgaser i människans historia, år 2010 låg det 

totala antropogena utsläppen av växthusgaser på 49 GtCO2e per år 

(IPCC WG3, 2014, s. 5). Enligt IPCC har de totala utsläppen av 

växthusgaser mellan år 1970 och år 2010 till 78 % bestått av 

koldioxid från fossila bränslen och industrier. Med en liknande 

procentsats i tidsperioden 2000 – 2010. Utsläppen från fossila 

bränslen är en av de största bidragande faktorerna till ökningen 

av växthusgaser och 2010 låg mängden utsläpp från fossila 

bränslen på ca 32 GtCO2 per år (IPCC WG3, 2014, s. 5). 

Koldioxidhalten i luften är idag ca 40 % högre än för några 100 år 
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sedan och fortsätter att stiga med ca 0,4 % per år. Ökningen beror 

på antropogena utsläpp av växthusgaser och så länge vi släpper ut 

mer än vad som kan förbrukas kommer växthuseffekten 

förstärkas allt mer. Denna utveckling bidrar påtagligt till den 

pågående uppvärmningen av jorden (Bernes & Holmgren, 

Meteorologernas nya väderbok, 2009, s. 196).  

Växthuseffekten beror på växthusgaser som tillåter ljusstrålning 
att passera in mot jorden men som hejdar värmestrålning ut från 

jorden (se figur 1). Till de viktigaste växthusgaserna räknas 

vattenånga, koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid/lustgas 

(N2O) och ozon (O3). Dessa gaser finns i den lägre atmosfären och 

gör denna svårgenomtränglig för värmestrålning. Att gaserna 

hejdar värmestrålningen beror på att de är värmeabsorberande 

vilket gör att de fångar upp den största delen värmestrålning från 

jordytan. Största delen av strålningen blir omgående utsänd igen, 

dock i alla riktningar vilket innebär att stora delar reflekteras 

tillbaka till jorden och bidrar till en uppvärmning kallad 

växthuseffekten (Bernes, 2007, s. 22). Växthuseffekten är inget 

negativt i sig utan är snarare en livsviktig funktion för liv. Utan 

växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur ligga på ca -19 o 

C vilket inneburit att inget liv hade varit möjligt. Tack vare de 

värmeabsorberande växthusgaserna ligger dagens medel-

temperatur vid marken på +14 o C (Bernes, 2007, s. 23). Koldioxid 

står för en betydande del av den naturliga växthuseffekten och 

absorberar näst intill all värmestrålning. Vid en fördubbling av 

koldioxidhalten får värmestrålningen ännu svårare att nå igenom 

vilket bidrar till en förstärkning av växthuseffekten (Bernes, 2007, 

s. 24). Resultatet av detta är att människan har stor påverkan på 

växthuseffekten och klimatet. Genom utsläpp av växthusgaser och 

förändrade markanvändningar ökar värmeabsorberingen vilket 

innebär att växthuseffekten håller på att förstärkas (Bernes, 2007, 

s. 25). 

Meteorologiska observationer har sedan 1800 – talet skett 

regelbundet och visar att det under 1900 – talet skett en 
temperaturökning. Den globala medeltemperaturökning som 

skett de senaste 100 åren har varit oerhört snabb och kraftig. 

Sedan 1800 – talets andra hälft har den globala 

medeltemperaturen fram till början av 2000 – talet stigit med 0,76 
o C där den största ökningen har skett de senaste trettio åren där 
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den globala medeltemperaturen har stigit med 0,5 oC (Bernes, 
2007, ss. 36-37). Även om en ökning med 0,76 oC inte låter mycket 
ska sägas att jordens medeltemperatur under de senaste 10 000 
åren inte ändrats med mer än 2 oC vilket visar att den pågående 
temperaturökningen är av betydelse (Bogren, Gustavsson, & 
Loman, 2006, s. 127). Sedan slutet på 1800 – talet har även den 
globala medelhavstemperaturen stigit med ca 0,4 oC. (Bogren, 
Gustavsson, & Loman, 2006, s. 127). Även om den globala 
medeltemperaturen har ökat finns det regionala skillnader där 
klimatet blivit varmare än den globala ökningen. Det finns även de 
regioner där klimatet har blivit kallare, exempel på ett sådant är 
området söder om Grönland där det blivit något kallare (Bernes, 
2007, s. 37). Nederbörden ökar och blir kraftigare även om den 
också minskar i vissa områden som i västra Afrika och 
Sahelområdet söder om Sahara där nederbörden minskat det 
föregående seklet (Bernes, 2007, s. 41). Lite förenklat kan sägas 
att områden som redan idag är torra kommer att bli torrare och 
områden som idag är fuktiga kommer att bli ännu fuktigare 
(Bernes & Holmgren, 2009, s. 189). 

Stormar, värmeböljor, långvarig torka eller intensiva regn som 
orsakar översvämningar. Oavsett vilken vädersituation det gäller 
går det inte att dra någon slutsats över att klimatet har förändrats 
om situationen endast förekommit i något enskilt fall , varken med 
eller utan människans påverkan. Orsaken till detta är att 
begreppen väder och klimat inte har samma betydelse. Väder är 

Figur 1 | Växthuseffekten beror på växthusgaser som tillåter ljusstrålning att 
passera in mot jorden men som hindrar mycket av den värmestrålning som 
reflekteras tillbaka. Detta bidrar till en uppvärmning av jorden som är 
livsnödvändig för vårt liv. Utan växthuseffekten skulle jorden medeltemperatur 
ligga på ca -19oC (Bernes, 2007, s. 22). 



Kandidatarbete  Anders Lind 
FM 1473   2014-06-16 

18 
 

det som ses genom fönstret och anser temperatur, lufttryck, 

molninghet och andra atmosfäriska egenskaper vid en specifik 

tidpunkt. Dessa väderförhållanden kan snabbt skifta inom små 

tidsmarginaler (Bernes & Holmgren, 2009, s. 145), (Bernes, 2007, 

s. 13). Klimat kan tolkas som vädrets medelvärde, så som vädret 

mest brukar vara i ett visst område gällande medelsnittliga värden 

av temperatur och andra väderdata under en längre tid. Det anger 

även hur mycket väderdatan varierar i genomsnitt under en viss 

tidsperiod, oftast gällande under en dag, en månad eller ett år. 

Extrema och ovanliga vädersituationer förkommer också i 

klimatredovisningen för den specifika platsen. Därför fås en bättre 

uppfattning om genomsnittsvädret desto längre tid man studerar 

och samlar in väderdata (Bernes, 2007, s. 13). Det finns olika typer 

av klimat som går att kategorisera gällande geografisk utbredning. 

Mikroklimat är det minsta och omfattar ett område upp till ett 

tiotal meter. Lokalklimat sträcker sig upp till någon kilomter. Det 

regionala klimatet sträcker sig normalt upp till några hundratal 

mil och kan t.ex. omfatta södra Sverige. Det globala klimatet avser 

hela jorden och dess medelvärden av temperatur, nederbörd, 

havsnivåer etc. Skillnaden inom de olika klimaten blir mindre ju 
större område klimatet syftar till. Ett mikroklimat kan ha en 

temperaturvariation på ett tiotal grader medan det regionala 

klimatet kan ha en måndas-medeltemperatur på ca 2 oC. Sett till 

det globala klimatet skulle en medeltemperaturökning på endast 

ett fåtal grader kunna leda till omfattande effekter med en ökad 

frekvens av extrema väderhändelser (Bogren, Gustavsson, & 

Loman, 2006, ss. 27-28). Det största hotet i första hand är inte en 

högre medeltemperatur utan den snabba förändring som sker och 

som kan skapa svårigheter för ekosystem och samhället att hinna 

anpassa sig (Bogren, Gustavsson, & Loman, 2006, s. 197). Därför 

bör vi redan nu börja planera och bygga för framtidens 

förändringar även om det idag inte verkar vara något större hot.  
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Havsnivåer  

Enligt de observationer som IPCC gjort finns ca 93 % av den 

överskottsvärme som lagrats på jorden de senaste 50 åren i haven 

(IPCC WG1, 2013, s. 260). Haven innehåller 50 gånger så mycket 

kol än atmosfären och i dagsläget verkar det för att sakta ner 

klimatförändringen genom att absorbera ca 30 % av de mänskliga 

utsläppen av CO2. En höjning av havets temperatur innebär att en 
mindre andel koldioxid kan lagras i haven samt att koldioxid 

kommer att frigöras till atmosfären vilket bidrar till ytterligare 

ökad uppvärmning (Bogren, Gustavsson, & Loman, 2006, s. 195). 

Förändringar i haven kan därför medföra att klimatförändringen 

antingen förstärks eller reduceras (IPCC WG1, 2013, s. 260). 

Under andra hälften av 1800 – talet har havsnivån stigit med ca 17 

cm. Sedan 1990 – talet har accelerationen ökat och 

satellitmätningar visar att havsnivån stiger med en hastighet som 

motsvarar ca 30 cm per sekel (Bernes, 2007, s. 48) eller i 

genomsnitt med 2 mm/år med ytterligare ökad takt de senaste 

decennierna med 3 mm/år. Detta efter att havsnivån under 

föregående 3 000 år näst intill legat helt stilla (Bernes & 

Holmgren, 2009, s. 189). Den största orsaken till att havsnivån 

höjs är att vattnet expanderar när det värms upp då varmt vatten 

tar upp en större volym än vad kallt vatten gör. Havens 

medeltemperatur mellan ytan och ner till 75 meter har mellan 

1971 och 2010 stigit med 0,11 o C, mellan 75 – 200 meter med 0,04 
o C och mellan 200 – 500 meter med 0,02 o C, se figur 2 (IPCC WG1, 

2013, ss. 261-263). Ju längre ner uppvärmningen går desto större 

expansion sker av vattnet. Cirka hälften av höjningen sedan 1993 

anses bero på att haven har expanderat (Bernes, 2007, s. 48). Hur 

länge den termiska expansionen i haven kommer fortsätta beror 

på när utsläppen av växthusgaser når en stabiliserad nivå. Räknat 

på IPCC:s högsta scenario (RCP8,5) kan den globala 

medelhavsnivån stiga med 2 meter över förindustriell nivå fram 

till år 2500 med fortsatt höjningstendens även därefter (IPCC 

WG1, 2013, ss. 1162-1163).  Havsytans nivå påverkas även av en 

avsmältning från glaciärer och inlandsisar. En avsmältning av 

havsis påverkar inte havsnivåhöjningen då isen redan trycker 

undan den volym vatten som motsvarar isens massa (Bogren, 

Gustavsson, & Loman, 2006, s. 203). Andra faktorer som kan 

påverka havsnivån under kortare perioder är vindar och 

lufttrycksförändringar samt att en ökad frekvens av stormar och 

extremt väder kan få följden av förhöjda extrema vattennivåer 

(Bogren, Gustavsson, & Loman, 2006, s. 204). 
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Figur 3 | Värmeupptagning av haven under detta århundrade relativt till 1986 - 
2005 enligt IPCC:s olika klimatmodeller. Mätt i YJ (1 yottajoule = 1024 J) Ett ökat 
värmeupptag i haven leder till värmeexpansion och höjda havsnivåer. Oavsett 
vilket av IPPC:s scenarion som räknas med kommer havet tack vare en tröghet i 
klimatsystemet att värmas upp (IPCC WG1, 2013, s. 1162). 

Figur 2 | Förändrad global medelhavstemperatur gentemot medelvärdet under tidsperioden 1971 
- 2010. Grafen visar att värmespridningen i havet går allt djupare ned. Desto djupare 
uppvärmningen går desto större effekt får den på värmeexpansionen av vattnet (IPCC WG1, 2013, 
s. 261). 
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De extrema havsnivåerna som uppstår orsakas oftast av stormar, 

speciellt under tider då det redan råder högt vattenstånd. 

Händelser som leder till extrema havsnivåer kan ske utan att vara 

påverkade av klimatförändringen, exempel på detta är tsunamis 

(IPCC WG1, 2013, s. 290). Enligt IPCC:s rapport finns det risk för 

översvämningar vid alla havsbaserade lågtryck med starka vindar. 

Självklart beror omfattningen på vindarnas styrka och riktning 

(IPCC WG1, 2013, s. 290). Enligt IPCC är det väldigt troligt att den 

globala medelhavsnivån mellan 1900 – 2010 har stigit med i snitt 

1,7 mm/år och med 3,2 mm/år mellan 1993 – 2010, vilket är 

baserat på flera studier och metoder (IPCC WG1, 2013, s. 291). 

Sedan 1971 har, med stor säkerhet, havets värmeexpansion i de 

övre 700 meterna bidragit med en höjning motsvarande 0,6 

mm/år och där de djupare områdena har stigit med i snitt 0,1 

mm/år (IPCC WG1, 2013, s. 291). Enligt rapporten menar 

forskarna att det är troligt att den extrema havsnivån har ökat 

sedan 1970 och att det till största delen beror på att den globala 

medelhavsnivån har höjts (IPCC WG1, 2013, s. 291). IPCC har gjort 

beräkningsmodeller på hur havsnivån kan komma att utvecklas 

under detta sekel genom olika scenarion. Gemensamt för alla 
scenarion är att deras mediannivå i mitten av århundradet ligger 

inom ett intervall på 0,05 meter. Detta beror på att det finns en 

tidsfördröjning gällande effekten av klimatförändringen på 

havsnivåns förändring (IPCC WG1, 2013, s. 1180). Skillnaden blir 

tydligare i den senare delen av seklet med en variation mellan de 

olika modellerna där RCP2.6, som resulterar i den minsta 

höjningen, beräknas leda till en snittmedelhavsnivåhöjning på 0,4 

meter (0,26 – 0,55m). RCP8.5 som väntas leda till den högsta 

höjningen beräknas till en snittmedelhavsnivå på 0,63 meter över 

dagens medelvärde (IPCC WG1, 2013, ss. 1180-1181). Mellan 

dessa ligger modellerna RCP4.5 och RCP6.0 vilka båda har 

liknande resultat, se figur 4. 
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Figur 4 | Grafer över hur havsnivån beräknas stiga enligt de fyra klimatscenarierna 
som IPCC tagit fram. Minst påverkan kommer RCP2.6 ha där havet beräknas stiga med 
högst 0,6 meter fram till år 2100. Det värsta scenariot RCP8.5 beräknas medföra en 
global medelhavshöjning på upp till 0,9 meter fram till år 2100 (IPCC WG1, 2013, s. 
1180) 
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Klimatets påverkan på havsnivån kommer inte stanna vid år 2100 

även om många mätscenarion inte sträcker sig längre. Detta beror 

främst på att det finns dåligt med information om vad som händer 

efter år 2100. Det som är säkert är att haven och isarna kommer 

fortsätta att påverkas av yttre faktorer. Utifrån framtida 

växthusgaskoncentrationer i atmosfären har tre scenarier tagits 

fram för att ge en uppfattning om hur havsnivån kan höjas i ett 

längre perspektiv (IPCC WG1, 2013, ss. 1186-1187). Det lägsta 

scenariot räknar med att växthusgaskoncentrationen i atmosfären 

når en topp för att sedan bli lägre utan att överskrida 

koncentrationen 500 ppm CO2, medium-scenariot räknar med en 

koncentration mellan 500 – 700 ppm CO2, medan det högsta 

scenariot räknar med en koncentration över 700 ppm CO2 (IPCC 

WG1, 2013, s. 1187). Diagrammen nedan visar hur dessa scenarier 

kan påverka havsnivåhöjningen. Då tidsaspekten sträcker sig så 

pass långt fram i tiden finns stora osäkerheter vilket syns på 

skillnaderna inom scenarierna. 

Figur 5 | Medianvärden och sannolika intervall för prognoserna för den globala genomsnittliga 
havsnivåhöjningen och dess bidrag i meter under 2081-2100 i förhållande till 1986-2005 för de fyra RCP scenarier 
och SRES A1B från AR4. Globala havsnivåhöjningstakten 2046-2065 och 2100 i mm/år. (IPCC WG1, 2013, s. 1182). 
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR I SVERIGE 
Medeltemperaturen i Sverige har sedan perioden 1961-90, som 
man brukar kalla det ”normala” genomsnittsförhållandet, ökat 
med ca 0,9 oC. Även den genomsnittliga nederbördsmängden har 
ökat i Sverige. Under 1900 – talet ökade nederbörden med hela 20 
%. (Bernes, 2007, s. 39) vilket också syns på ökningen av de 
gånger dygnsnederbörden överstigit 40 mm i Sverige de senaste 
åren jämfört med 1960 – talet (Bernes, 2007, s. 42). 
Klimatförändringen har även lett till att medelhavsvattenståndet 
längs Sveriges kuster sedan slutet av 1800 – talet har stigit med ca 
20 cm. Där höjningstakten de senaste 30 åren varit nästan 3 mm 
per år (SMHI, 2014a). 

Figur 6 | Havsnivåns fortsatta höjning efter år 2100. De olika scenarierna utgår från 
koncentrationen koldioxid i atmosfären. Det högsta scenariot räknar med en 
koldioxiskoncentration på över 700 ppm CO2. Det mellersta scenariot räknar med en 
koncentration mellan 500 – 700 ppm CO2. Det lägsta scenariot räknar med att 
koncentrationen håller sig under 500 ppm CO2. Idag ligger koncentrationsnivån på 
ca 400 ppm CO2 (IPCC WG1, 2013, s. 1187). 
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR I SKÅNE 
I Öresund kan vattenståndet variera stort under kort tid. 
Variationen beror på vindriktningen, en nordvästlig vind medför 
stora inflöden vilket får vattennivån i norra Öresund att stiga då 
vattnet pressas söderut och stänger inne vattnet i sundet. 
Vattennivån i södra Öresund stiger när det går kraftiga vindar 
norrifrån över Östersjön vilket får vattnet att pressas söderut 
samtidigt som det är högvatten i Kattegatt. Skillnaderna kan 
variera snabbt och vattenståndet kan skifta från -1,5 meter till 
+1,5 meter över medelvärdet på endast sex timmar (SMHI, 
2014b). SMHI beräknar att framtidens medelvattennivå runt 
Sydsveriges kust kan komma att ligga mellan 0,22 – 0,72 meter 
över dagens medelvattennivå. I beräkningarna har det lagts till, 
jämfört med den globala höjningen, en regional kompensation för 
Nordsjöns och Östersjöns medelvattennivå på 0,2 m. Ytterligare 
höjning som däremot inte ingår i beräkningen är ett eventuellt 
ytterligare tillskott på 0,1 – 0,2 meter från smältande inlandsisar 
(Åkesson, Kristensson, Mårtensson, Burelius, & Persson, 2008, s. 
34). Det finns ingen officiell mätning av havsnivån i Lomma. 

Figur 7 | Havsvattenståndets förändring längs Sveriges kust sedan 1886. Korrigerat för landhöjningen. (SMHI, 2014a). 
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Närmsta mätstationer är Barsebäck strax norr om Lomma och 

Klagshamn strax söder om Malmö. Idag ligger det högsta 

uppmätta vattenståndet i Barsebäck på +1,59 meter över 

medelvattenståndet vilket uppmättes 2013-12-06 (SMHI, 2014c). 

Enligt SMHI beräknas högsta återkomstnivå för årshögsta 

vattenstånd i Barsebäck vara 2,10 meter över dagens 

medelvattenstånd. Samma siffra i Klagshamn beräknas vara 230 

cm (Länsstyrelsen Skåne, 2009, s. 4). I rapporten Stigande 

havsnivå – konsekvenser för fysisk planering som Länsstyrelserna i 

Skåne och Blekinge gjort har de i sina beräkningar lagt till en 

kompensation på 0,5 meter för osäkerheter vid framtida 

havsnivåer (Åkesson, Kristensson, Mårtensson, Burelius, & 

Persson, 2008, s. 37) vilket skulle innebära att områden upp till 

2,6 meter bör skyddas mot översvämningar. 

I södra Skåne sker ingen landhöjningen som kan kompensera för 

stigande havsnivåer, utan snarare en långsam landsänkning där 

havet sakta gnager på kustlinjen(se figur 9) (Bernes, 2007, s. 48). 

En höjning av havsnivån kommer leda till en förskjuten 

strandlinje, ökad erosion orsakad av en förändring i vågenergin, 

reducering av dräneringsmöjligheter samt ökad ytavrinning. För 

att begränsa stranderosionen kan metoder som vågbrytare, 

strandskovning, hövder och kustdränering användas (Bogren, 

Gustavsson, & Loman, 2006, ss. 229,244). 

Figur 8 | Mätstationer av havsvattennivå i Skåne och Blekinge med angiven 
beräknad högsta återkomstnivå för 100 år (SMHI, 2014d) 
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Figur 9 | Karta över landhöjningen i Sverige. Vilken även visar att södra skåne inte 
har någon landhöjning utan snarare en svag landsänkning (Lantmäteriet, 2014). 

I Skåne har medeltemperaturen under det senaste seklet ökat med 

0,7 oC. Fram till år 2100 beräknar SMHI att medel-temperaturen 

stigit till någonstans mellan 4-5 oC (se figur 10) (SMHI, 2014e). Ett 

varmare klimat kommer dock att gynna jordbruket i Skåne med en 

längre vegetationsperiod och lägre risk för frostskador. 

Skördeökningen beräknas kunna uppgå till 20 % över dagens 

nivåer (Bogren, Gustavsson, & Loman, 2006, s. 229). Vilket 

motiverar ett bevarande av den åkermark som finns i Skåne och 

runt Lomma. 

 

Figur 10 | Temperaturutveckling för Skåne. Staplarna visar uppmätta data, 
kurvorna visar scenarion (SMHI, 2014e).  
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Årsnederbörden i Skåne väntas enligt SMHI öka med ca 15 % (se 

figur11) samtidigt som frekvensen av kraftiga regn kommer att 

öka. Idag ligger återkomsttiden av extrem nederbörd i Skåne på ca 

20 år. Dessa extrema situationer kan komma att få en återkomsttid 

på vart åttonde år och ända ner mot vart tredje år på vissa platser 

under vinterhalvåret då den mesta och kraftigaste nederbörden 

väntas ske. Den regnmängd som kommer i samband med dessa 

extrema skyfall väntas öka med ca 40 % mot dagens nivåer 

(Länsstyrelsen Skåne, 2014).  

 

Figur 11 | Nederbördskurva för Skåne. Staplarna visar uppmätta data, kurvorna 
visar scenarion (SMHI, 2014e). 
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3 FALLSTUDIE LOMMA 

I forskningsöversikten kunde utläsas att Skåne drabbas av ett 

förändrat klimat. Ett klimat som kommer leda till ökade 

översvämningsrisker. Orsaken till att Skåne är i behov av att 

klimatanpassa är dess utsatta läge med en lång kusträcka och 

låglänta markområden. Detta gör att hotet för översvämningar är 

extra stort med stigande havsnivåer och ökade 
nederbördsmängder (Länstyrelsen Skåne, 2010, ss. 59-60). 2009 

genomfördes förordningen om översvämningsrisker (2009:956) i 

den svenska lagstiftningen. Direktivet har som syfte att minska de 

negativa effekter översvämningar kan åstadkomma för 

människor, hälsa och miljö. Genomförandet sker i tre steg. Steg ett 

innebär att identifiera de områden som hotas av en betydande 

översvämningsrisk. Steg två innebär att kartor om områdena i 

steg ett ska utarbetas. I steg tre tas riskhanteringsplaner fram för 

översvämningsriskerna i föregående framtagna områden 

(Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 60). Speciellt i steg tre brister 

Lomma kommun då de inte tagit fram några detaljerade 

riskhanteringsplaner gällande översvämningsproblematiken. 

Lomma är en av Sveriges minsta kommuner beläget i västra Skåne 

(se figur 12), kommunen gränsar till såväl Malmö som till Lund. 

Största orten i kommunen är Lomma vilken ligger i direkt 

anslutning till havet, vilket innebär en risk för översvämningar.  

 

Figur 12 | Lomma tätorts lokalisering i förhållande till Sverige, Skåne och 
kommunen. 

Redan idag drabbas Lomma av översvämningar vid stormar. 

Kustzonen är ca 10 km lång med öppna ytor i de södra och norra 
delarna. Bebyggelse finns främst i de två största orterna Lomma 

och Bjärred vilka båda två ligger placerade utmed kusten (Lomma 

kommun, 2011). Kommunen präglas av ett svagt kuperat landskap 

o Lomma tätort o Lomma kommun 

o Skåne 
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med en högsta punkt i den nordöstra delen på ca 15-20 meter över 

havet. Genom kommunen rinner i öst-västlig riktning Löddeån och 

Höjjeån. De båda åarna ligger i dalgångar med stora naturvärden. 

Det låga landskapet tillsammans med den kustnära placeringen 

gör att hotet för översvämningar blir betydande (Lomma 

kommun, 2011).  

Lommas befolkning har sedan 2007 haft en årlig befolknings-
ökning på ca 500 personer per år och vid årsskiftet 2012/2013 

hade kommunen en befolkning på 22 298 personer. Den stora 

inflyttningen har främst skett i åldersgrupper runt 40 år vilket 

även betytt en ökning av antalet barn i kommunen. Detta har 

skapat ett bostadsbehov i Lomma vilket motiverar ny bebyggelse. 

Kommunen beräknar under åren 2013 – 2018 att färdigställa 

totalt 775 bostäder varav 690 väntas byggas i Lomma tätort. Enligt 

kommunen beräknas invånarna till år 2018 öka med ca 1 870 

personer till totalt 24 170 vilket kräver att de nya bostäderna 

färdigställs (Lomma kommun, 2013, ss. 4-8).  

 

Södra Sverige och Skåne får räkna med stigande havsnivåer samt 

fler och kraftigare stormar ökar hotet för översvämningar vilket 

innebär att översvämningsskydden måste kunna hantera de värst 

tänkbara frekvenserna av vattennivåer, även de som endast 

beräknas ha en frekvens om en per 1000 år. (van Eijsbergen, Poot, 

& van de Geer, 2008, s. 30). Om risken för att en viss 

översvämningsnivå sägs förekomma en gång per 1000 år är risken 

0,01 % att den dyker upp varje år. Dock ändras förutsättningarna 

för översvämningar och därav även chansen för att en 

översvämning ska inträffa (van Eijsbergen, Poot, & van de Geer, 

Figur 13 | Befolkning i Lomma kommun 1968 - 2012, samt prognos mellan 2013 - 2018 
(Lomma kommun, 2013). 
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2008, s. 31). Idag finns inga nationella mål för hur samhället ska 

anpassas till klimatförändringen, därför har länsstyrelsen i Skåne 

län tagit fram sex stycken delmiljömål som ligger under 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan som ska vara 

uppfyllt till och med år 2050. Delmålen har för avsikt att vara 

avklarade tidigare. Mellan år 2015-2020 har länsstyrelsen satt 

som tidsmål. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan som 

delmålen lyder under har följande formulering: 

”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet 

med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall 

uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att  

den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-

produktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans 

med andra länder ett ansvar för att det globala målet 

kan uppnås.” 

De sex delmålen lyder: Utsläpp av växthusgaser, utsläppen av 

växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än 

år 1990. Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet 

för handel med utsläppsrätter (Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 15). 

Effektivare energianvändning, energianvändningen i Skåne ska år 

2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001–2005 

(Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 25). Förnybar el, produktionen av 

förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 

2002 (Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 35). Transporter, utsläppen av 

växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent 

lägre än år 2007. (Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 43). Biogas, 

biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020. 

(Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 51). Klimatanpassning, i alla 

kommuner i Skåne ska senast år 2015 risker för översvämningar, 

ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade. 

Kommunerna ska beakta riskerna i sin fysiska planering och ha 
tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av befintlig miljö 

(Länstyrelsen Skåne, 2010, s. 59).  

Klimatanpassningsmålet är det mest intressanta gällande 

hantering och anpassning för områden hotade av översvämningar.  
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KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS  
En kvalitativ innehållsanalys över kommunens översiktsplan görs 
i syfte för att undersöka kommunens syn på klimatförändringen 
och hur de syftar till att anpassa sig till de väntade problemen med 
en förhöjd havsnivå. 

Lomma kommun skriver på deras hemsida under rubriken 
klimatarbete att kommunen har tagit fram en energiplan med 
energistrategi. Denna plan nämner inget om åtgärder eller 
anpassning till de förändringar som ett skiftande klimat kommer 
ha på Lomma, främst genom förhöjda havsnivåer. För åtgärder 
hänvisar kommunen till sin nya översiktsplan där de säger sig ge 
förslag på åtgärder för anpassning till klimatförändringen. 
Kommunen skriver även under underrubriken åtgärder på 
hemsidan att en klimatanpassningsplan är under utveckling, 
vilken beräknas vara färdig under 2012. En 
klimatanpassningsplan syns dock inte till på hemsidan och även 
här hänvisar man till översiktsplanen som sägs redovisa de 
åtgärder för klimatförändringen som kräver ett i anspråkstagande 
av mark. 

De dokument som använts vid innehållsanalysen är följande:  

Översiktsplan 2010 
För Lomma kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 

Detaljplan för del av Lomma 25:1 m fl,  
Lomma Hamn, Strandfure, badhotell, strandvillor och 
badparkering 
Laga kraft 2008-07-10 

Även i översiktsplanen nämns att en klimatanpassningsplan är 
under utveckling som ska innehålla analyser över konsekvenser 
för Lomma kommun av klimatförändringen. Åtgärder för 
konsekvenserna ska sedan vara uppdelade sektorsvis och visa 
ansvarsfördelningen för varje förvaltning inom kommunen. 
Problemet är att det fortfarande idag inte finns någon 
klimatanpassningsplan tillgänglig. Översiktsplanen nämner precis 
som på kommunens hemsida att översiktsplanen endast tar upp 
de åtgärder som tar mark i anspråk. 

Orsaken till att översiktsplanen granskats beror på att det är det 
enda dokument som kommunen refererar till gällande åtgärder 
och anpassningar mot klimatförändringen. Den detaljplan som 
granskats omfattar samma område i Lomma som arbetet syftar att 
ta fram ett förslag till.  
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Innehållsanalysen bygger på Graneheim & Lundmans (2004) 

tillvägagångssätt som sker i fyra steg. Steg ett innebär att lyfta ut 

de meningsbärande enheterna i texten. I steg två kondenseras 

enheterna. I steg tre kategoriseras och grupperas de 

kondenserade enheterna för att i steg fyra formulera passande 

teman. Temana redovisas nedan och visar på hur Lomma kommun 

dels ser på klimatförändringen och dels vilka åtgärder/ 

anpassningar som behöver göras. Dokumenten har sökts igenom 

efter begreppen klimatförändring, havsnivå, översvämning, 

åtgärd, anpassning för att hitta meningsbärande enheter. 

 

3.1.1 Översiktsplan 

Tema problem 

Kommunens översiktsplan redovisar liknande resultat som 

forskningsöversikten gjorde gällande de problem och nya 

förutsättningar som klimatförändringen medför och pekar på att 

kommunen behöver anpassa sig till de förändringar som väntas. 

”Redan nu syns effekter av klimatförändringen i 

samhälle och natur. I Energiplan med 

energistrategi för Lomma kommun behandlas hur 

kommunen ska bidra till att utsläppen av 

växthusgaser minskar. Samtidigt som vi minskar 

våra utsläpp måste vi också börja anpassa oss till 

de förändringar vi vet kommer.” (Lomma kommun, 

2011, s. 114). 

Kommunen har i översiktsplanen fastställt, precis som 

forskningsöversikten visar, att klimatförändringen kommer 

innebära en ökad nederbördsmängd samt ett mer extremt väder 

där risken för översvämningar höjs. Utan större precision nämns 

att översvämningsrisken kan komma att påverka samhälls-

strukturer inom kommunen. 

”De konsekvenser av klimatförändringen som kan 

förväntas är därför framförallt 

översvämningsrelaterade och kan påverka 

samhällsstrukturer i kommunen som bebyggelse, 

infrastruktur och kommunikation…” (Lomma 

kommun, 2011, s. 114). 

Problemet med en förhöjd havsnivå är inte i fokus i dokumentet 

gällande översvämningsrisker. Kommunen ser istället att de 

största problemen gällande översvämningar sker i åarna samt en 

ökad stranderosion. Även om problemen med en förhöjd havsnivå 

nämns ligger största fokus på andra problem orsakade av 
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översvämningsrisken där stranderosionen ses som det främsta. 

Kommunen tar även upp vikten av att ta fram åtgärder dels för 

befintlig bebyggelse och infrastruktur men även att planering av 

ny bebyggelse behöver beakta de nya förutsättningarna. 

”Kommunen kommer på grund av 

klimatförändringarna i allt högre grad att 

påverkas av översvämningar dels till följd av 
stigande havs- och grundvattennivåer, dels genom 

högre flöden i vattendragen. Detta kommer att 

medföra behov av åtgärder för att skydda befintlig 

bebyggelse och infrastruktur. Dessutom behöver 

planeringen av ny bebyggelse beakta de 

förändrade förutsättningarna.” (Lomma kommun, 

2011, s. 139). 

”En höjning av havsnivån på grund av 

klimatförändringar kommer sannolikt att 

ytterligare öka problemen med stranderosion längs 

kustzonen i Lomma.” (Lomma kommun, 2011, s. 

111). 

Kommunen har låtit göra en översvämningskartering där syftet 
varit… 

”… att få bättre kunskap om vilka områden i 

kommunen som sannolikt kommer att drabbas av 

stigande havsnivåer och ökade flöden i framförallt 

Höje ås avrinningsområde inom kommunen.” 

(Lomma kommun, 2011, s. 118). 

Karteringen bygger dock på gamla uppgifter om havsnivåer vilket 

ger en felande bild över drabbade områden. Den översvämnings-

kartering som gjorts i denna fallstudie bygger på de senaste 

beräkningarna och visar på ett mer korrekt sätt de områden som 

ligger inom riskzonen för att drabbas av översvämningar. 

 

Tema åtgärder 

I översiktsplanen nämns kommunens ställningstagande gällande 

åtgärder för klimatförändringen, vilka lyder: 

”Kommunen ska arbeta för att minimera 

konsekvenserna av klimatförändringen.” 

”Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska 

vidtas för att undvika skador på människors hälsa 
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och egendom. Detta ska i möjligaste mån ske utan 

negativ påverkan på natur- och kulturvärden.” 

(Lomma kommun, 2011, s. 119). 

Lomma kommun har främst arbetat med att ta fram åtgärder för 

att hantera översvämningsrisken i vattendragen samt att hantera 

den pågående kusterosionen. Områden har pekats ut i översikts-

planen för att bygga fördröjningsmagasin för att hantera de ökade 

vattennivåer som kan ske i vattendragen, vilka bygger på att öka 

landskapets vattenhållande förmåga vid kraftig nederbörd. I 

november 2001 arbetade Lomma kommun fram en Rapport över 

kommunens erosionssituation längs kusten. Rapportens syfte var 

att visa på befintliga områden med erosion, kartlägga behov av 

erosionsskydd och visa på exempel av erosionsskydd. Enligt 

översiktsplanen är rapporten fortfarande aktuell för fortsatta 

åtgärder. 

Planerade åtgärder ska i största möjligaste mån ge bättre 

livsmiljöer för flora och fauna samt undvika den högvärdiga 

jordbruksmark som finns i kommunen. 

”För att ge bättre livsmiljöer för djur och växter 

kan man genom olika åtgärder öka, återskapa och 

nyskapa naturvärden.” (Lomma kommun, 2011, s. 

47). 

”I möjligaste mån ska exploatering av den 

högvärdiga jordbruksmarken undvikas.” (Lomma 

kommun, 2011, s. 56) 

”Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn 

till ekologiska värden och till rekreation.” (Lomma 

kommun, 2011, s. 56). 

”För att öka landskapets vattenhållande förmåga 

behövs flera ytor för vatten. Detta kan ske antingen 

genom att nyskapa översvämningsytor, 

meandringar i åarna, dammar eller öka mängden 

beväxta ytor.” (Lomma kommun, 2011, s. 118). 

Åtgärder för översvämningsrisker genom höga vattenflöden 

behöver göras för att skydda befintlig bebyggelse och infra-

struktur. Angående åtgärder för ny bebyggelse har kommunen 

med översiktsplanen tagit fram en ny säkerhetsnivå på + 3,0 meter 

över dagens medelhavsnivå för att klara hantera de 

översvämningsrisker som väntas med ett nytt klimat.  

Angående översvämningsrisker genom höga 

vattenflöden: ”Detta kommer att medföra behov av 
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åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse och 

infrastruktur. Dessutom behöver planeringen av ny 

bebyggelse beakta de förändrade 

förutsättningarna.” (Lomma kommun, 2011, s. 

139). 

”För nybyggnation i kommunen gäller tre meter 

som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till 
golv.” (Lomma kommun, 2011, s. 118). 

Översiktsplanen nämner att åtgärder behöver vidtas för att 

klimatanpassa samhället. Åtgärder som ska undvika att skador på 

människors hälsa och egendomar uppstår. Alla åtgärder ska dock 

ske i möjligaste mån utan att påverka natur- och kulturvärden 

negativt. 

”Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska 

vidtas för att undvika skador på människors hälsa 

och egendom. Detta ska i möjligaste mån ske utan 

negativ påverkan på natur- och kulturvärden.” 

(Lomma kommun, 2011, s. 119). 

De åtgärder som kommunen lyfter för att befintlig bebyggelse inte 

ska drabbas av översvämningar är ett utmarkerat område i 

översiktsplanen som reserverats för att bygga en vall som skydd 

mot stigande havsnivåer. Denna vall omfattar endast en liten del 

av den bebyggelse som är under översvämningshot. Kommunen 

menar att en hållbar planering bland annat skapas genom … 

… ”Klimatanpassning och ekologisk hänsyn.” 

(Lomma kommun, 2011, s. 27). 

Och att samtidigt som arbetet sker med att minska utsläppen så 

måste samhället börja anpassa sig till de förändringar vi vet 

klimatet kommer medföra. 

”Samtidigt som vi minskar våra utsläpp måste vi 

också börja anpassa oss till de förändringar vi vet 

kommer.” (Lomma kommun, 2011, s. 114). 

3.1.2 Detaljplan 

Detaljplanens syftar till en utbyggnad av Lomma Hamn på ca 105 

lägenheter samt att skapa förutsättningar för en hotell- och 

konferensanläggning med tillbehörande stugbebyggelse. 

Planområdets storlek omfattar knappt 24 ha och har tidigare 

präglats av industriverksamheter som tegelframställning samt 

tillverkning av Eternit.  
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”Planområdet bedöms kunna bebyggas inom 

planerad kvartersmark utan några 

saneringsåtgärder. Viss höjning av markytan 

genom övertäckning med ren gjord kan dock 

behöva ske som säkerhet mot framtida höjning av 

havsytan samt för att lokalt förstärka täckningen 

av underliggande fyllnadsmassor. Bestämmelse i 

plan ställer krav på lägsta markhöjd +2,5 meter 

över medelhavsnivån för all ny bostadsbebyggelse i 

området samt för den planerade hotell- och 

konferensanläggningen i norr.” (Lomma kommun, 

2008, s. 7). 

”För att möta risken för översvämning kommer 

marken att höjas inom delar av planområdet. 

Bedömningen har gjorts att en höjd på som minst + 

2,5 meter över medelhavsnivån med god marginal 

är tillräcklig för att undvika översvämningar med 

allvarliga konsekvenser. Detta har införts som ett 

krav genom en bestämmelse på plankartan som 

gäller all ny bebyggelse.” (Lomma kommun, 2008, 

s. 14). 

Den enda åtgärd som detaljplanen lyfter är att marken ska höjas 

så att bebyggelse sker på en höjd av minst 2,5 meter över dagens 

medelhavsnivå. Kommunen som i detaljplanen påpekar att detta 

är en höjd med god säkerhetsmarginal bygger med all sannolikhet 

sina beräkningar på föråldrade mätdata. Dagens beräkningar 

skulle leda till högvatten som skulle ligga precis på gränsen till att 

översvämma den planerade bebyggelsen. Se kap.? för framtagna 

GIS kartor över drabbade områden. 

”Närheten till vattnet är ett annat självskrivet 

ledmotiv för hela Lomma Hamn.” (Lomma 

kommun, 2008, s. 8). 

En viktig aspekt som lyfts i detaljplanen är närheten till vattnet. 

Vilket kommunen använder som ledmotiv för området. Stranden 

som ligger precis i anslutning till den planerade bebyggelsen 

används flitigt under sommarhalvåret av badgäster och är en stor 

del av Lommas charm. 

3.1.3 Sammanfattning innehållsanalysen 

Båda dokumenten innehåller mätningar och beräkningar av 

havsnivån som idag inte är gällande. Ser man på forsknings-

översikten räknas det i framtiden med större vattennivåer än vad 

Lomma kommun planerat för. Kommunen tar heller inte fram 

några tydliga lösningar för att hantera översvämningsproblemet. 
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Enda lösningen som kommunen har gällande en havsnivåhöjning 

är att placera ny bebyggelse minst + 3 meter över dagens 

medelhavsnivå. En nivå som detaljplanen över det undersökta 

området inte uppfyller då den bygger på den översiktsplan som 

var gällande innan den nuvarande, vilken använde sig av en 

säkerhetsnivå på + 2,5 meter över medelhavs-nivån för ny 

bebyggelse. 

Både översiktsplanen och detaljplanen brister i sin framställning 

av hur havsnivåhöjningsproblemet bör lösas. Kommunen verkar 

sakna strategier för hur den fysiska planeringen ska kunna 

utformas för att klara framtidens nivåer. Utifrån de uppgifter som 

kommunen redovisar i dokumenten är det svårt att ta fram ett 

angreppssätt som klarar av att hantera de extrema havsnivåer 

som väntas under seklet. Dock kan en del strategier gällande 

markanvändning och markberedning användas vid utformandet 

av vidare strategier. Dessa gäller en ökning av landskapets 

vattenhållande förmåga genom att skapa nya översvämningsytor 

samt att skydda odlingslandskapet och jordbruksmarken för dess 

livsmedelproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden 

bevaras. 

Lomma kommun jobbar mot att ta fram åtgärder som påverkar 

natur- och kulturlivet negativt i minsta möjliga mån, vilket 

stämmer överens med de teoretiska utgågångspunkterna. 

Kommunen är även medveten om att skapa förutsättningar för att 

bevara den biologiska mångfalden. Åtgärder som sker på naturens 

villkor eller åtminstone inte påverkar den nämnvärt negativt. Då 

kommunen inte redovisar några mer precisa lösningar på att 

hantera översvämningsrisken än att bygga en vall för befintlig 

bebyggelse är det svårt att dra slutsatser om kommunen låter 

tekniska åtgärder stå för problemlösningen eller om man går mer 

på ett naturligt tema. Med tanke på kommunens vilja att bevara 

odlingsmark och att främja biologisk mångfald antas att 

kommunen tenderar att luta sig mer mot en planering som 

åtgärdar översvämningsrisken på ett mer naturligt sätt för ny 
bebyggelse. Ett sätt som tenderar att påverka naturen i minsta 

möjliga mån. Gällande befintlig bebyggelse ges uppfattningen om 

att lösningen ska ske med tekniska åtgärder. 

Enligt funna dokument och analysen av översiktsplanen och 

detaljplanen anses Lomma kommun inte nå upp till de krav som 

Region Skåne satt upp i de framtagna delmålen gällande 

anpassning till klimatförändringen. Kommunens dokument är för 

bristfälliga för att bygga nya strategier på. Däremot går det att 

plocka ut delar som kan användas vid framtagandet av strategier. 

Detta redovisas i kapitel 5 om framtagande av strategier.   
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ÖVERSVÄMNINGSKARTERING 
Baserat på de havsnivåer som framkom i forskningsöversikten om 
klimatförändringen i Skåne har fyra översvämningskartor gjorts 
över Lomma med hjälp av GIS. Kartorna visar behovet av att ta 
fram åtgärder för att hantera översvämningsrisken för såväl 
befintlig bebyggelse som för ny bebyggelse.  

Kartorna bygger på ett höjddataraster med en precision om 2x2 
meter. Kartorna visar beräknade medelhavsnivån år 2100 (se 
figur 16), högsta högvatten idag vid närmsta mätstation (se figur 
17), högsta beräknade högvatten år 2100 (se figur 18), högsta 
beräknade högvatten år 2100 inklusive osäkerhetskompensation 
på 0,5 meter (se figur 19) samt en som visar en havsnivå-höjning 
på 3 meter (se figur 20) för ytterligare osäkerheter. Den 
beräknade maximala medelhavsnivån år 2100 kommer inte att ha 
särskilt stora påfrestningar på Lomma och endast små områden 
kommer hamna under vatten. Nivån beräknas ligga ca 0,92 meter 
över dagens medelhavsnivå. 

Dagens högsta uppmätta havsnivå vid Lomma ligger idag på 1,59 
meter över medelvärdet och uppmättes vid mätstationen i 
Barsebäck vilken är den närmsta mätstationen belägen strax norr 
om kommunen. Mätningen skedde den 6 december 2013. Vid 

Figur 14 | Visar den högsta beräknade medelhavsnivån år 2100 på +0,92m. 
Endast en liten bit av stranden drabbas samt små områden längs Höjjeå och runt 
de små dammarna strax norr om Lomma centrum. 



Kandidatarbete  Anders Lind 
FM 1473   2014-06-16 

40 
 

denna nivå drabbas bebyggelsen på strandvägen i södra Lomma 

av översvämningar. 

 
Figur 15 | Dagens högsta uppmätta vattennivå vid Lommas närmsta mätstation 
vid Barsebäck på 1.59 meter. Mätningen skedde den 6 december 2013. Bebyggelse 
längs strandvägen i de södra delarna drabbas av översvämningar. Ytterligare 
områden längs stranden och även en del områden längre in på land drabbas 
också. 

Vid den högsta beräknade återkomstnivån på 2,1 meter år 2100 

kommer en större mängd hus drabbas av översvämningar vid 

strandvägen. Markområdet bakom stranden kommer till största 

delen att översvämmas tillsammans med de områden som finns 
mellan Höjjeå och dammarna. 
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Figur 16 | Den beräknade högsta återkomstnivå som väntas år 2100 på 2.1 meter 
över dagens medelhavsnivå. Fler drabbaed av översvämningar längs strandvägen 
i de södra delarna. Strandkanten är nu i stort helt översvämmad samt stora delar 
av de låglänta områdena precis bakom stranden. Höjjeå bildar tillsammans med 
de små dammarna ett större översvämmat område. 

Inklusive osäkerhetsmarginalen skulle havsnivån stiga ytterligare 

en halv meter med konsekvensen av en mer omfattande 

översvämning av bebyggelse i de sydvästra delarna av Lomma. 

Ytan bakom stranden som idag inte är bebyggd eller innefattar de 

gamla tegelbaddammarna fylls med vatten. Även ett större 

område runt höjjeå och dammarna intill översvämmas. Då det 

gäller beräkningar om framtida havsnivåer baserade på olika 

klimatmodeller finns alltid osäkerheter. Med kraftigare stormar i 

framtiden kan det i vissa extrema fall inte vara omöjligt att vinden 

pressar upp vattnet till 3 meter över dagens medelvärde. Detta 

visas i figur 20 där översvämningen på bebyggelsen är ännu mer 

omfattande och där i princip hela västra Lomma drabbas. 
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Figur 18 | Vid 3 meter, som 
skulle kunna vara ett 
framtidsscenario inräknat 
påtryckningar av kraftig vind 
och vågor drabbas hela 
västra Lomma av omfattande 
översvämningar. 

Figur 17 | Vid en 
havsnivåhöjning på 2,6 meter 
sker en mer omfattande 
översvämning av bebyggelsen 
i de sydvästra delarna av 
Lomma. Hela strandkanten 
med bakomliggande områden 
ligger under vatten. Endast de 
högre sanddynorna samt den 
nya bebyggelsen klarar denna 
nivå räknat inom det 
strandnära läget. 
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4 HANDLINGSALTERNATIV & 

REFERENSEXEMPEL 
I kapitlet redovisas tre olika handlingsalternativ och två 
referensexempel. Handlingsalternativen visar på hur problemet 
med översvämning kan mötas och referensexemplen visar hur 
Hamburg och Nederländerna har hanterat problemet gällande 
anpassningen till en stigande havsnivå. 

HANDLINGSALTERNATIV 
Behovet av att hantera de stigande havsnivåerna i planeringen blir 
allt större. För detta krävs att det utvecklas strategier. Tre typer 
av strategiska angreppssätt finns idag, Attack, Defend och Retreat 
(RIBA, 2014a). De olika strategierna hanterar problemet med 
ökade havsnivåer på olika sätt och passar olika bra vid olika 
situationer. Genom att göra en kvalitativ innehållsanalys har deras 
respektive mål kunnat urskiljas. 

Attack 

Attack betyder att ta steget mot att bygga på havssidan om 
kustlinjen. Genom att ta tillvara på denna potential som finns 
tillgänglig för kuststäder att bygga ute i vattnet kan behovet av att 
bygga på viktiga landområden minskas, samtidigt som risken för 
sprawl minskar. Detta skulle även säkerställa ett bevarande av 
landsbygden och den ekonomiska tillväxt som kan ske där genom 
framtida ökad matproduktion. Detta förhållningssätt kan dock 
leda till fortsatta risker med att vissa delar av staden kan 
översvämmas. Frågan blir då om det i ett längre perspektiv 
verkligen går att helt eliminera risken för översvämningar? Det 
finns olika metoder för att bygga på vattnet, en metod som använts 
förr och som används idag är att genom att bygga på pelare där 
vattnet tillåts skifta nivåer utan att påverka bebyggelse. En annan 
metod är att använda sig av en flytande struktur. Även detta har 
tidigare använts vid husbyggen och infrastruktur. Praktiskt taget 
handlar det om att återta land och att skapa nytt land att 
exploatera (RIBA, 2014b). 

Strategin Attack skulle kunna innebära en helt ny öppning för den 
fysiska planeringen och skulle kunna skapa ett nytt 
planeringsredskap som skulle ge en ökad flexibilitet i dagens 
dynamiska städer. Det skulle även kunna medföra möjligheter för 
nya utvecklare att fylla det tomrum mellan dagens planering och 
en planering för bebyggelse på vatten. Det är viktigt att detta 
förvaltas långsiktigt med stort ansvar för att inte skapa ohållbara 
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områden. Om ny planering och byggande i kuststäder redan idag 

börjar planeras för att hantera högre havsnivåer så kan 

försörjningen av städerna underhållas i flera kommande 

generationer (RIBA, 2014b). 

Defend 

Defend handlar om att inte låta vattnet nå bebyggelsen vilket 

kräver att det byggs skyddsbarriärer mot översvämningar idag 

men även mot de havsnivåer och högvatten som beräknas i 

framtiden. Genom att bygga skyddsbarriärer kan staden fortsätta 

att utvecklas och låta stadens aktivitet fortsätta utan att hotas av 

översvämningar (RIBA, 2014c). Allt är dock inte guld och gröna 

skogar med att investera i skyddsbarriärer. Kritik har framförts 

mot att det inte är hållbart i längden, att det hindrar tillgången till 

vattnet, förstör kustlandskapets djur och växtliv och att det är 

kostsamt att underhålla och förbättra. En möjlig lösning på delar 

av problemet skulle vara att kombinera barriärerna med en 

kommersiell utveckling eller med allmänna rekreationsytor. 

Genom att skapa ett skydd för staden undgår man behovet av att 

reparera skadad samhällsstruktur eller att flytta bebyggelse till 

högre säker mark. Vid uppförande av skyddsbarriärer bör man se 
hur många som påverkas och vad kostnaden kommer att bli och 

kommer barriären kunna stå emot alla framtida svåra 

översvämningar? Genom barriärer går det att bestämma var 

skyddslinjen ska vara. Ska den vara kvar på samma plats, ska den 

flyttas fram eller ska den flyttas bakåt? Detta bör tas med i 

beräkningen beroende på hur staden är tänkt att utvecklas. (RIBA, 

2014c). 

Retreat 

Retreat handlar om att ta ett steg bakåt och att flytta viktig 

infrastruktur och samhällsfunktioner inåt land till en säkrare nivå 

för att kunna undgå problem och för att undvika katastrofala 

händelser. Viktigt är att inte likna det vid att överge byggnader och 

mark då detta är en process i en långsiktig planeringsprocess. Där 

skyddsbarriärer redan finns syftar metoden att lösa upp dessa helt 

eller delvis för att låta vattnet översvämma de områden som 

tidigare skyddades. Skyddslinjen flyttas sedan längre in i landet. 

Denna strategi minskar risken för översvämningar mot sårbara 

områden och byggnader. Genom att låta landmassan 

översvämmas minskas vatten- och vågenergin samtidigt som 

skyddskostnaderna i ett längre perspektiv blir lägre och mer 

hållbara. Utöver detta skapas möjligheter till att skapa 

våtmarkshabitat i kustområdena. Kortsiktigt kommer det behöva 

investeras i nya samhällsfunktioner och infrastrukturer då de 
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system som finns måste flyttas. Detta väntas betala tillbaka sig på 
längre sikt då man slipper investera lika mycket i de 
skyddsåtgärder som krävs. Det finns idag projekt som bygger på 
denna princip där resultatet ser lovande ut. Dock har dessa försök 
gällt nyexploaterade områden så frågan och problemet kvarstår 
gällande hur man flyttar en redan befintlig stad med alla dess 
funktioner? (RIBA, 2014d). 

REFERENSEXEMPEL 
Två referensexempel har tagits fram genom metoden beprövad 
praktik där två olika angreppssätt mot att hantera 
översvämningar visas. Första exemplet avser en ny stadsdel i 
Hamburg, stadsdelen som fått namnet HafenCity är beläget i det 
centrala Hamburg och ligger placerat i floden Elbe som rinner 
genom staden. Det andra exemplet finns i Nederländerna där man 
länge har försökt stänga ute vattnet genom att investera i tekniska 
åtgärder som antingen vid behov eller permanent håller vattnet 
ute från staden. Dock har nya angreppssätt gjort sig gällande och 
man har realiserat frågan om att leva nära vattnet vilket lett till att 
Nederländerna har börjat inse att man måste låta vattnet komma 
in i staden vilket resulterat i nya sätt att planera med flytande 
bebyggelse och att ge mer plats åt vattnet vid översvämningar. 

Projekten HafenCity och Room for the River är två projekt som 
bygger på den senaste vetskapen om vad klimatförändringarna 
kan komma att medföra gällande översvämningar. De båda visar 
att det går att planera och bo i direkt anslutning till hotade 
områden. Projekten har olika angreppssätt vilket grundar sig i att 
de har olika förutsättningar. HafenCity hotas av översvämningar 
av floden Elbe medan Nederländerna har en hel kuststräcka och 
ett delta som hotar att översvämma stora delar av landet. Detta 
har resulterat i programmet Room for the River som kort visar att 
det krävs mer plats för vattnet i planeringen. 

Hamburg, HafenCity 

HafenCity är en ny stadsdel under utveckling i centrala Hamburg 
och räknas till ett av de största innerstadsprojekten i Europa och 
väntas stå färdigt någon gång mellan 2020 – 2030. Området byggs 
på den mark som tidigare var Hamburgs hamn och ligger precis 
söder om Hamburgs skyddsvall för översvämningar vilket gör att 
området inte skyddas av denna vall vid översvämning. HafenCity 
ligger i direkt anslutning till floden Elbe vilket gör det utsatt för 
översvämningar (Reed, 2010). Området är trendsättande inom 
planering vid vattennära läge och innebär att Hamburgs 
stadskärna växer med 40 % (HafenCity Hamburg GmbH, 2014, s. 
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1). Totalt innefattar HafenCity ett område på 127 hektar. Området 

är indelat i tre distrikt där det östra är mer omfattande men saknar 

den koppling till den gamla staden som de övriga distrikten har. 

Totalt har HafenCity 6000 bostäder där medelarean ligger på 110 

m2. Antal beräknade jobb inom HafenCity uppgår till över 45 000, 

där de flesta kommer finnas inom nöjesbranschen, detaljhandel, 

catering och hotell (HafenCity Hamburg GmbH, 2014, s. 2). 

Istället för att bygga vallar byggdes skyddskonstruktionerna in i 

stadens infrastruktur, byggnader och offentliga ytor för att lättare 

kunna kontrollera översvämningar (Reed, 2010). Utöver den 

förbättrade kontrollen hade utformningen delvis att göra med att 

man inte ville förlora kontakten med vattnet som ansågs vara en 

stor del av den nya stadsdelens charm samt att flera intressanta 

siktlinjer skulle förloras (HafenCity Hamburg GmbH, 2014, s. 1). 

HafenCity är konstruerad för att delvis översvämmas vid 

högvatten. För att klara detta har stadsdelen byggts i flera nivåer. 

Runt hela området går en 10 – 15 meter bred och 10,5 km lång 

strandpromenad för gående och cyklister som ligger på en nivå på 

4 – 5.5 meter över havet (HafenCity Hamburg GmbH, 2014, s. 2). 

En nivå upp på 7,5 – 8 meter över havet ligger byggnader, parker 

och vägar. Byggnaderna som är uppförda på plintar har i 

bottenplan vattensäkra garage. Inga bostäder är placerade i 

markplan utan ligger minst en våning över gatunivå (Reed, 2010). 

Alla vägar och broar i området ligger på minst 7,5 m över 

havsnivån vilket gör att de är körbara även vid storm (HafenCity 

Hamburg GmbH, 2014, s. 1). Sex meter över vägarna finns ett 

nätverk för gående som används vid en eventuell nödsituation när 

de vanliga vägarna ligger under vatten (Reed, 2010). Längst ner 

mot vattnet finns flytande bryggor som fungerar som offentliga 

platser och som anpassar sig efter havsnivån. Som tidigare 

nämndes består HafenCity av flera dramatiska nivåskiftningar 

från vattnet upp till byggnaderna. Dessa knyts samman med 

terrasser som stegrar sig från vattnet, 0 m.ö.h, upp till 

strandpromenaden 4,5 m.ö.h, vidare upp till gatunivån på 7,5 

m.ö.h (Reed, 2010) vilket skapar spännande former. 

HafenCity visar ett sätt på hur framtida urbana områden kan 

anpassas till att hantera hotet mot översvämningar. De förhöjda 

vägarna och byggnaderna, vattensäkra ytor, flytande strand-

promenader, terrasslandskap och broar. Allt detta jobbar 

tillsammans för att skapa en viktig infrastruktur och för att skapa 

en livfull arkitektur som skapar en koppling mellan invånarna och 

vattnet, samtidigt som utformningen bidrar till att göra hela 

stadsdelen resilient mot översvämningar. HafenCity har tagit en 

defensiv strategi med inslag av attack. Attack sker genom att ny 

bebyggelse uppförs på mark som är hotad men med en defensiv 
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strategi där man låter vattnet översvämma staden genom att 

bygga vattensäkert. 

Nederländerna, Room for the City 

Nederländerna ligger till stora delar under havsnivån och har 

tidigare i historien drabbats av stora översvämningar. 1916 

översvämmas Zuidersjön och stora delar i norra Nederländerna 

drabbades. 1926 översvämmas floderna Rhen, Maas och Ijssel 

vilket drabbar stora landområden (van Eijsbergen, Poot, & van de 

Geer, 2008, s. 11). 1953 skedde omfattande översvämningar i 

England, Belgien, Nederländerna och i Tyskland. Orsaken var att 

vårfloden skedde samtidigt som en kraftig storm drog in från 

nordväst. Landområden på totalt 400 000 hektar översvämmades 

i Nederländerna. Mer än 1 800 människor miste livet och 70 000 

personer evakuerades. Katastrofen ledde till förödande 

konsekvenser för boskap, byggnader och infrastruktur (van 

Eijsbergen, Poot, & van de Geer, 2008, s. 12). Detta ledde till att ett 

deltautskott utsågs vilka tog fram försvarsåtgärder mot 

översvämningar vilka kom att kallas the Deltaworks (van 

Eijsbergen, Poot, & van de Geer, 2008, s. 13). År 1993 och 1995 

ledde kraftig nederbörd till att floderna Rhen och Maas 

översvämmades. 1995 evakuerades 250 000 personer på grund 

av risken att skyddsvallarna skulle brista. Översvämningen ledde 

till the Delta plan for the major rivers vilken i huvudsak pekade på 

att stärka skyddsvallarna (van Eijsbergen, Poot, & van de Geer, 

2008, s. 16). Till detta kom en ny lag, the Delta major rivers act, 

vilken tillåter regeringen att ta över privat mark med omedelbar 

verkan och avbryter alla andra rättsliga bestämmelser som 

normalt gäller. Detta förutsatt att regeringen använder marken till 

att förhindra översvämningar. År 2000 kom den Nederländska 

regeringen med rapporten A different approach to water 

management, vilken radikalt förändrade synen på 

vattenhantering. Istället för att hindra vattnet ska det enligt 

rapporten ges mer utrymme. Syftet är att reducera olycksrisken 

för katastrofer vid översvämningar. 2006 tar regeringen fram 

projektet Room for the River vilket ska göra Nederländerna säker, 

beboligt och attraktivt även i framtiden (van Eijsbergen, Poot, & 

van de Geer, 2008, ss. 16-17). 

Många tror fortfarande att Nederländerna ger sitt förtroende till 

ingenjörernas tekniska lösningar och högre vallar. Detta är dock 

en felaktig uppfattning. Tack vare klimatförändringen har 

holländarna tvingats att höja och förstärka sina vallar vilket om de 

brister istället skapar förödande förstörelse vilket de fick erfara i 

början på 1990 – talet. Med kraftigare, oftare förekommande 

skyfall och en havsnivåhöjning har Nederländerna inlett en reträtt 
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av vissa markområden samtidigt som de uppgraderar, förbättrar 

och bygger om deras översvämningsskydd. Ett sådant är Room for 

the River (Dixon, 2014). 

Room for the River handlar om att hitta ett sätt att leva med vattnet 

istället för att försöka stänga det ute. Projektet ska på 30 platser 

ge mer utrymme åt flodernas vatten. Detta har inneburit att 200 

familjer fått flytta från sina hem. Nederländerna har verkligen 
anpassat sin fysiska planering till klimathotet och sedan 1980 – 

talet får ingen ny bebyggelse uppföras i översvämningsdrabbade 

områden och utanför vallarna som skyddar hotade städer. 

Åtgärderna sker i allt större grad på naturens villkor och i 

kustområdena jobbas det med att bygga upp sanddyner och 

stränder. Room for the river handlar inte enbart om att leva med 

vattnet, extrema vattennivåer måste så klart hindras men i 

vardagen ska det räcka med att ge vattnet mer utrymme (McVeigh, 

2014). Metoder som använts i projektet för att ge vattnet mer 

utrymme är bland annat muddring av flodbottnar. Det har även 

investerats i en avlastningskanal för floden Waal kombinerat med 

att skyddsvallarna flyttats tillbaka en bit in i land för att skapa 

större utrymmen. De nya översvämningsytorna fungerar som 

parker och rekreationsområde under den tiden de inte är 

översvämmade. Detta har orsakat att 50 hus tvingats rivas. 

Ytterligare åtgärder är att åter sänka torrlagd mark och att riva 

vissa skyddsvallar och låta viss jordbruksmark och andra utsedda 

områden låtas översvämmas för att i sin tur skydda andra städer. 

I andra områden låter man rädda själva gårdshusen genom att 

först riva dem, sedan skapa stora kullar som det nya husen 

placeras på. Vid en översvämning klarar sig huset medan 

åkermarken runt om översvämmas (Dixon, 2014). 

En ny taktik i Nederländerna innebär en användning av flytande 

hus vilka skapar nya områden för exploatering och kan vara 

ytterligare ett sätt för kommunen att nå ekonomisk vinning. I 

Lomma kan det även ge en avbelastning från ianspråktagandet av 

den dyrbara åkermarken som ligger runt staden. 

Projekt med amfibiehus har gjorts dels för att trotsa förbudet mot 

bebyggelse utanför skyddsvallarna och dels för att påvisa att det 

finns andra möjligheter. Husen är av två typer, ett som i grunden 

står på marken och som lyfts upp av vattnet vid översvämning. Det 

andra står över vattennivån från början men klarar att hantera de 

vattennivåerna som sker vid översvämning. Att Nederländerna till 

stor del ligger under havsnivån har skapat begränsningar i var 

man kan bygga och detta gör att det snart inte finns mer plats att 

bygga på. Med amfibiehusen skapas nya möjligheter för 

bebyggelse (McVeigh, 2014). 
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Sammanfattning 

Studerade planeringsprinciper i HafenCity utgör en planering och 
bebyggelse i flera plan samt syftar till att skapa stora ytor nära 
vattnet vilket är det som ger stadsdelen mycket av sin charm (se 
figur 12). Infrastruktur och bebyggelse säkras genom att placeras 
på den högsta nivån. Offentliga ytor och gångstråk sker på de lägre 
planen för att behålla kontakten med vattnet. Konsekvensen av att 
behålla kontakten med vattnet resulterar i att de lägre ytorna 
översvämmas vid högvatten. 

 
Figur 19 | Planeringsprinciper för HafenCity. Funktioner uppdelade i olika plan 
beroende på känslighet mot översvämningar (Egen illustration). 

Studerade planeringsprinciper för Room for the River utgörs av 
att flytta vallar längre ifrån strandkanten vilket ger vattnet mer 
utrymme vid översvämningar (se figur 13). I samband med att 
vallar skjuts bakåt sker en sänkning av översvämningsmarken ty 
mer utrymme ges för vattnet. Sänka höjden på vågbrytare i 
kanalerna för bättre dräneringsmöjligheter vid snabba 
vattennivåskillnader. Vid ett fall skapas en ny kanal för avledning 
av vattnet och minskad påfrestning på existerande flod. 
Sidokanaler muddras vilket skapar ett större djup i kanalen som 
kan ta hand om större vattenmängd. Objekt som ligger inom 
översvämningsområden tas bort. Hus i översvämningsområden 
tas bort eller höjs upp till säkra nivåer. Gårdar med åkerarealer i 
översvämningsområden höjs upp till säker nivå medan 
åkermarken tillåts översvämmas. Flytande hus kan skapa 
exploatering i områden som annars inte har möjligheter att 
användas. 
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Enligt referensexemplen är lösningen att låta vattnet få mer 
utrymme vilket ger en större kontroll över vattnet vid 

översvämningar. Klart är att det är svårt att stänga ute vattnet 

utan att drabbas av bakslag. Vallar riskerar att brista vilket kan 

leda till förödande konsekvenser för både människor och 

infrastruktur. Det är även en dyr lösning som ständigt kräver 

underhåll. Vallarna fungerar även som mänskliga barriärer mot 

havet vilket försvårar offentligt liv längs stränderna. I HafenCity 

fungerar strandpromenaden med offentliga ytor som mötesplats 

vilket samtidigt skapar möjligheter för invånarna att fortsätta ha 

kontakt med vattnet på ett säkert sätt. Lösningen med att låta 

vattnet översvämma ytor bör ske stegvis för att behålla kontrollen 

samt att skapa en mjukare övergång mellan hav och land. Då 

Figur 20 | Planeringsprinciper för Nederländerna enligt Room for the River. Överst visas 
normalvattenstånd. Mitten visas medelhögt vattenstånd vilket översvämmar 
rekreationsytan fram till första vallen. Nederst visas hur den högsta vattennivån även 
översvämmar åkerarealen. Byggnaderna klarar sig tack vare att de placerats på 
upphöjda kullar markerat som gula områden (Mound plan Overdiepse Polder, 2014). 
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Lomma idag har välbesökta stränder under sommar-halvåret är 

det en viktig fråga i planeringen att fortsatt ha närheten och 

kopplingen mellan vattnet och människorna. De båda exemplen 

använder sig främst av handlingsalternativet defend vilket i båda 

fallen sker med en höjning av marknivån för hanteringen av 

stigande vatten. Alternativet mot detta skulle vara att flytta hotad 

bebyggelse till säker mark, detta skulle dock innebära flytt av både 

bebyggelse och infrastruktur vilket skulle kosta enorma summor. 

Därför ses alternativet att höja ny bebyggelse till en säker nivå 

samtidigt som man bygger översvämningsskyddet i steg det mest 

lämpliga alternativet. Där det finns möjligheter att använda sig av 

flytande bebyggelse ses detta i Lommas fall som positivt då man 

som tidigare nämnt slipper bebygga dyrbar åkermark.  

En tendens som kan urskiljas i referensexemplen är att de går allt 

mer mot teorin om den ekologiska omprövningens diskurs. Om 

detta är en trend över hela världen är svårt att utläsa från 

materialet, dock måste det anses som ett av de bästa sättet att 

hantera översvämningsriskerna på då Nederländerna, det land 

som ligger i framkant i ämnet, går allt mer mot dessa åtgärder.  

Då det går att urskilja en trend mot det ekologiska omprövnings-

hållet anses detta vara ett mycket lämpligt sätt att tillsammans 

med handlingsalternativet defend skapa översvämningsåtgärder 

för ny bebyggelse i Lomma kommun.  

  



Kandidatarbete  Anders Lind 
FM 1473   2014-06-16 

52 
 

5 FRAMTAGANDE AV STRATEGIER 

Det handlingsalternativ som anses passa bäst för vidare 

behandling för framställande av gestaltningsprinciper anses vara 

defend och attack då bägge studerade referensexempel i huvudsak 

nyttjar dessa strategier. Dessa anses också mest relevanta till 

Lommas situation där det idag finns en stark koppling till havet 

som kommunen vill behålla samtidigt som det behövs nya 
bostäder för att hantera den befolkningstillväxt som sker i 

kommunen. Genom att låta befintlig bebyggelse stå kvar sparas 

resurser som i alternativet retreat hade kostat kommunen enorma 

summor för att flytta samhällsstruktur längre in i landet till en 

säker nivå. Genom att handla efter attack möjliggörs ny 

bebyggelse på de dammar som ligger i Lomma vilket skulle 

innebära att staden kan bli tätare och växa i en riktning som inte 

hotar att ta dyrbar åkermark i anspråk då ett varmare klimat i 

Skåne kan medföra en ökad skördevinst med upp till 20 % 

(Bogren, Gustavsson, & Loman, 2006, s. 229). 

Tre strategier har tagits fram för att utforma åtgärder mot 

översvämningshotet för ny bebyggelse i Lomma kommun. De tre 

strategierna bygger på tre olika kunskapskällor. 

Den första strategin bygger på de teoretiska utgångspunkterna 

vilka ifrågasätter att ny teknik skulle vara lösningen på de 

problem som klimatförändringen medför. Istället ses lösningen 

ligga i ändrade levnadsvanor och att planera på naturens villkor. 

Den andra strategin bygger på den kvalitativa innehållsanalysens 

slutsatser vilket innebär att i minsta möjliga mån påverka 

naturlivet. Detta genom en ökning av landskapets vattenhållande 

förmåga genom att skapa nya översvämningsytor samt att skydda 

odlingslandskapet och jordbruksmarken för dess livsmedels-

produktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 

Den tredje och sista strategin bygger på kunskap hämtad från 

studerade referensexempel vilka låter vattnet ta mer plats i 

planeringen samtidigt som det planeras för nivåskillnader i 

staden. Nivåskillnader som tillåter att olika nivåer innehåller olika 
verksamheter. 
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STRATEGIER 
Strategi 1 

Översvämningsåtgärder för ny bebyggelse skall i största 
möjligaste mån ske på naturens villkor och inte vara beroende av 
tekniska åtgärder. Planerade områden skall uppmuntra en livsstil 
utan bil vilket görs med bra cykel och kollektivmöjligheter. 

Strategi 2 

Översvämningsåtgärder för ny bebyggelse skall ske på sådant sätt 
att de naturvärden som finns idag bevaras. Åtgärder för ny 
planering bör inte skada eller påverka naturen så pass at den 
biologiska mångfalden störs. Omkringliggande jordbruksmark 
bör om möjligt bevaras. Landskapets vattenhållande förmåga skall 
ökas till den grad att det kan hantera blivande vattenmängder. 

Strategi 3 

Större utrymme bör ges till vattnet vid översvämningar, detta görs 
genom att bygga i nivåer. Detta ger en mer kontrollerad 
översvämning samtidigt som bebyggelsen står på säker mark. 
Marken höjs etappvis in mot land där bebyggelse, infrastruktur 
och försörjningsystem uppförs på den högsta nivån (+ 4 meter 
över dagens medelhavsnivå) medan de lägre nivåerna fungerar 
som offentliga ytor och rekreationsområden, ytor som 
tillgängliggör kontakt med vattnet för besökare och boende i 
området. 
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Sammanfattning 

Strategierna skulle medföra en klimatanpassad planering mot 

översvämningshotet som enligt de teoretiska utgångspunkterna 

sker mer på naturens villkor än vad en invallning hade medfört. 

De skulle även bidra till en mer hållbar utveckling genom fler 

bostäder samtidigt som ianspråktagande av jordbruksmark inte 

sker. Strategierna förespråkar en mer återhållsam hantering av 
den stigande havsnivån. 

Framtagna strategier förhåller sig till de havsnivåer som GIS-

kartorna visar. GIS-kartorna bevisar behovet av nya angreppsätt 

samt nya planeringsstrategier som stämmer överens med 

angreppsättet. I kapitlet referensexempel och handlings-

alternativ framkom att angreppssättet defend föll bäst inom 

ramarna för vad som passar Lomma.  

Även om endast den första av de tre strategierna direkt bygger på 

de teoretiska utgångspunkterna har alla strategier en koppling till 

dessa, då de alla har ett fokus på att bevara den naturliga miljön 

samt att inte förlita sig på rent tekniska skyddsåtgärder. 

Genom att kombinera kunskapen från de teoretiska 

utgångspunkterna, forskningsöversikten, angreppssätten, 

referensexemplen och fallstudien kan strategiernas utformning 

anpassas till Lommas förutsättningar. Tack vare översvämnings-

karteringen i fallstudien höjs säkerhetsmarginalen för ny 

bebyggelse till fyra meter istället för tre meter som Lomma har 

idag.  

Dessa strategier anses vara väl lämpade till Lomma då de skyddar 

mot översvämningshotet samtidigt som de bevarar viktig 

jordbruksmark, främjar de miljövärden som finns och behåller 

den viktiga kopplingen mellan stranden, vattnet och bebyggelsen. 

Då det inte skett en bredare undersökning av 

översvämningsåtgärder är det svårt att sia om detta alternativ 

skulle vara det absolut bästa för Lomma. Klart är att strategierna 

är väl passande för Lomma och gör ett bättre jobb än vad 

kommunens nuvarande skydd utgör.  
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6 RESULTAT 

Uppsatsens resultat grundar sig i ett gestaltningsförslag över hur 

Lomma kan hantera översvämningshotet för ny bebyggelse. Då 

syfte och frågeställning endast behandlar ny bebyggelse görs 

inget förslag på hur befintlig bebyggelse kan hantera hotet. 

Förslaget bygger på de tre framtagna strategierna som i sin tur 

bygger på de teoretiska utgångspunkterna samt kunskapen från 
referens-exemplen och innehållsanalysen. Området som gestaltas 

visas i bilden nedan. Valet av område grundar sig i att området är 

detaljplanelagt av Lomma kommun och planer på bebyggelse 

finns i området. Vattenytor finns inom området, som kan 

användas till flytande bebyggelse, i form av en gammal tegeldam 

samt tillräckligt med yta för att kunna hantera olika 

nivåskillnader med möjligheten att översvämma delar av marken 

vid behov. 
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Området är tänkt att delas in i tre delområden enligt kartan nedan. 

Strandområdet, nivå 1, kommer vara orört och fortsätta fungera 

som badstrand för Skånes badsugna. 

Området som kallats offentliga ytor, nivå2, fungerar som ett 

rekreationsområde med parkmiljö, området är upphöjd till två 

meter över dagens medelhavsnivå för att kunna stå emot 

framtidens medelhavs-nivåhöjning samt de flesta högvatten-
nivåerna. Marken höjs upp med ett nytt jordlager och i området 

kommer det skapas åtgärder som kan ta hand om dagvatten. I 

övergången mellan strandområdet och rekreations-området går 

en strandpromenad som hanterar nivåskillnaden genom en 

hårdgjord trappa. Den hårdgjorda kanten begränsar att 

kusterosionen sträcker sig längre in i området, förslagsvis 

används betong som material för den hårdgjorda övergången 

mellan nivåerna.  

Området för bebyggelse på land, nivå 3, är upphöjt till fyra meter 

över dagens medelhavsnivå. Detta väntas räcka för att hantera de 

mest extrema högvattennivåerna under detta sekel och en bra bit 

efter det. Även här består gränsen av en hårdgjord trappa för att 

binda samman nivåerna samtidigt som det skyddar mot vattnet. 

Nivå tre ligger på en så säkrad höjd att förutom bostadsbebyggelse 

kan det även anläggas infrastrukturåtgärder samt nödvändiga 

försörjningssystem. Exempel på utformningar av dessa har inte 

gjorts då det anses utgöra ett ämne ägnat åt en annan uppsats 

samt att behovet av vilka försörjningsystem som behövs inom 

området inte undersökts. Gällande större transportinfrastruktur 

med motordrivna fordon förespråkas en väl tilltagen 

kollektivtrafik som sker på nivå 3. Mindre transportstrukturer i 

form av gång- och cykelvägar anläggs med fördel över alla nivåer 

för att underlätta tillgängligheten mellan nivåerna. 

I den norra delen finns en gammal tegeldam vilken är tänk för 

flytande bebyggelse. Då husen står på en flytande grund kommer 

de anpassa sig efter de skiftande vattennivåerna. Flytande 

bebyggelse ses inte som någon strategi för översvämnings-

åtgärder utan mer som ett komplement för icke bebyggd 

jordbruksmark. 
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Figur 21 | Karta visande förslaget område för framtagna översvämningsåtgärder. 

 

Gestaltningsförslaget (se figur 22) har gjorts i det område som i 

kartan heter gestaltningsområde där möjlig utformning av 

bebyggelse visas. Huvudsyftet är att visa hur användandet av olika 

marknivåer kan hantera skiftningarna i vattennivån. Den flytande 
bebyggelsen är placerad i dammen precis ovan den landfasta 

bebyggelsen och är ansluten till denna med hjälp av en väg som 

tillsammans med husen anpassar sig till de skiftande 

vattennivåerna. I underkanten av bilden finns en sektion som 

visar på de höjdskillnader som finns i området. Sektionen är inte 

korrekt i horisontell ledd utan endast i höjdled för att tydligare 

visa höjdskillnaderna mellan de olika nivåerna. Sektionen som är 

kopplad till gestaltningskartan visar även de olika nivåerna 

relaterade till havet vid två olika möjliga obestämda 

höjdscenarion. 
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Figur 22 | Gestaltningsförslag för hantering av stigande havsnivåer i Lomma. Förslaget är indelat i tre nivåer. Nivå 1 utgör 
strandområdet som finns idag, detta lämnas orört för att bevara tillgången till stranden. Nivå 2 består av ett rekreationsområde 
som ligger 2 meter över medelhavsnivån och har som funktion att översvämmas vid extrema vattennivåer. Nivå 3, 4 meter över 
medelhavsnivån ligger som grund för bebyggelsen. Denna nivå väntas med marginal klara av framtida havsnivåer. Norr om området 
i en gammal tegeldamm placeras flytande bebyggelse för att kompensera för ej exploaterad jordbruksmark.  

  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
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De olika nivåernas avstånd och höjdskillnader visas i de båda 

sektionerna nedan. Sektionernas läge visas i kartan på föregående 

sida. Sektion a-a visar förhållandet mellan de olika nivåerna från 

havet upp till bebyggelsen. Första nivån som är strandområdet är 

orört och sluttar svagt ner mot havet, stranden gränsar till 

rekreationsområdet, nivå 2, som är upphöjt till 2 meter över 

dagens havsnivå vilket gör att höjdskillnaden mellan stranden och 

nivå 2 blir lägre. Utmed kanten går en fyra meter bred 

strandpromenad som har syftet att kopplas ihop med gångstråk 

vid befintlig bebyggelse närmare centrum. Rekreationsområdet 

består av en gräsyta, eftersom området ska tåla att översvämmas, 

som på det smalaste stället mäter 158 meter mellan nivå 1 och 

nivå 3. Höjdskillnaden mellan nivå 2 och 3 är två meter vilket 

innebär en total höjdskillnad på fyra meter mellan dagens 

medelhavsnivå och bebyggelsen. Detta väntas räcka för att klara 

de översvämningar som kommer ske under detta sekel samt en 

lång tid efter år 2100.  

 

Figur 23 | Sektion över förhållandet mellan höjdskillnaderna och distansen 
mellan havet och föreslagen bebyggelse. 

Sektion b-b visar relationen mellan den flytande bebyggelsen och 

nivå 3 med den landfasta bebyggelsen. Vid dagens medelhavsnivå 

ligger höjdskillnaden mellan vattnet och den landfasta 

bebyggelsen på fyra meter. Då vattennivåerna stiger kommer även 

den flytande bebyggelsen stiga i samband med vattnet. Fyra meter 

anses även här vara fullt tillräckligt för att hantera framtidens 

havsnivåer på ett hållbart sätt i förhållande till de teorietiska 

utgångspunkter genom att planera vattensäkert utan stora 

tekniska lösningar utan mer på naturens villkor.  

Sektion a-a  

meter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
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Figur 24 | Sektion över förhållandet mellan den flytande bebyggelsen och den 
landfasta på nivå 3 fyra meter över dagens medelhavsnivå. 

 

Nedan visas en mer detaljerad bild på övergången mellan nivå 1 
och nivå 2. Höjdskillnaden mellan de två nivåerna är i teorin två 
meter men blir i praktiken lägre då sandstranden sträcker sig upp 
en bit över havsnivån mot nivå 2. Materialet i övergången är 
genomgående betong, detta beror på att det krävs ett material som 
klarar vatten samtidigt som det skyddar mot att stranderosionen 
sträcker sig längre in mot land.  

 

Sektion b-b  

meter 

Figur 25 | Illustration av övergången mellan nivå 1 och nivå 2 med mått samt material. Övergången kommer 
använda sig av betong på grund av vattentålighet och motverkan av erosion. 
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Nedan visas ytterligare en mer detaljerad bild på övergången 
mellan nivå 2 och nivå 3. Nivåskillnaden mellan nivåerna är två 
meter och sker genom en stor trappa. Även denna övergång 
använder sig av betong som material för att klara av vatten-
massorna. 

 

Båda övergångarna sker genom trappor, dock måste det planeras 
in någon form av funktionsanpassad övergång i form av ramp eller 
liknande, men då fokus i detta arbete inte är på tillgänglighet i den 
aspekten görs inget förslag på hur detta skulle ordnas. Formen på 
trapporna är ingen definitiv form utan kan ändras för att skapa en 
mer intressant övergång. Orsaken till att formen ser ut som den 
gör är för att visa på att de olika nivåerna ska vara samman-
kopplade och inte utgöra någon barriär mellan bebyggelsen och 
stranden/vattnet. 

Höjdskillnaderna mellan nivåerna sker genom en jordutfyllnad på 
befintlig mark. På nivå 2 är avsikten att det ska placeras åtgärder 
för dagvattenhantering och för att öka markens vattenhållning för 
minskad avrinning vid kraftiga skyfall. Förslag på hur dessa 
åtgärder kommer se ut har inte gjorts då inte heller detta är 
arbetets huvudfokusområde.  

Genom ovan framställd översvämningshanteringsåtgärd kommer 
Lommas bebyggelse, infrastruktur och försörjningssystem att stå 
torrt och säkert i en lång tid framöver.   

Figur 26 | Illustration av övergången mellan nivå 2 och nivå 3 med mått samt material. Övergången kommer använda
sig av betong på grund av vattentålighet och motverkan av erosion. Trappans funktion är till för att knyta samman 
vattnet med bebyggelsen. 
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7 ÅTERKOPPLING, DISKUSSION OCH SLUTSATS 

ÅTERKOPPLING TILL FRÅGESTÄLLNINGEN 
Hur kommer en förhöjd havsnivå påverka Lomma och hur kan ett 
nytt bostadsområde utformas för att hantera de påfrestningar som 
dessa ökande vattennivåer innebär? 

En höjning av havsnivån kommer påverka Lomma genom fler 
översvämningar som kommer hota större landområden än idag. 
Nya bostadsområden kan utformas genom att planera i flera plan. 
Där de lägre planen har funktioner för rekreation och offentliga 
platser vilka vid extrema havsnivåer tillåts översvämmas. På det 
översta planet placeras bebyggelse, infrastruktur och 
försörjningsystem utan risk för att översvämmas. 

Hur kan Lomma hantera de framtida klimatriskerna och vilka 
strategier har kommunen tagit fram för att lösa problemet? 

Genom en hållbar planering enligt framtagna principer som 
anpassar sig till de nya förutsättningarna havsnivåskillnaderna 
medför kan Lomma kommun klara att hantera de beräknade 
översvämningsrisker som klimatförändringen väntas leda till. 
Lomma kommun har idag inte tagit fram några tydliga strategier 
för att hantera problemet. 

Vilka hot och problem räknas klimatförändringen leda till dels 
globalt och dels lokalt i Lomma i framtiden?  

Klimatförändringen leder till en global temperaturökning vilket i 
speciellt i städer kommer leda till flera och mer extrema 
värmeböljor. Skillnaderna i klimatet kommer bli större och risken 
för klimatflyktingar är stor. I Lomma är havsnivåhöjningen det 
största problemet som klimatförändringen medför. 

Hur har andra länder hanterat hotet mot översvämningar? 

Hamburg har i stadsdelen HafenCity hanterat hotet mot 
översvämningar genom att planera i fler plan. I Nederländerna har 
denna strategi också använts även om strategin att ge vattnet mer 
utrymme över större områden har varit ledande just där.  

DISKUSSION 
Uppsatsen har haft som syfte att undersöka klimatförändringen 
både globalt och lokalt och hur denna främst genom en förändrad 
havsnivå kommer påverka den fysiska planeringen i Lomma samt 
hur problemet kan hanteras för att utifrån de teoretiska 
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utgångspunkter som använts hitta en lösning på hur ny 

bebyggelse kan utformas för att hantera problemet. 

I forskningsöversikten framgår att klimatförändringen redan är 

här och att den kommer bli än mer påtaglig i framtiden. Högre 

temperaturer och kraftigare nederbörd samt en högre havsnivå är 

effekter som väntas. Huvudfokus i uppsatsen har varit de stigande 

havsnivåerna. Vilket är det största klimathotet mot Lomma just nu 
där bebyggelse redan idag drabbas av översvämningar vid 

extrema högvatten. Havsnivån är kopplad till mängden 

växthusgaser som finns i atmosfären. Dessa påverkar in- och 

utstrålningen och bidrar till uppvärmningen av haven vilken är 

den största orsaken till att havet stiger. Även om utsläppen av 

växthusgaser skulle upphöra helt idag kommer havsnivån 

fortsätta stiga då det finns en tröghet i klimatsystemet där 

effekterna av handlingarna syns först flera år senare. Därav måste 

det ske en anpassning i dagens samhällen mot en högre havsnivå. 

Även om det saknas nationella mål på hur den fysiska planeringen 

ska hantera problemen har region Skåne tagit fram ett antal 

delmål där ett pekar på att kommunerna ska identifiera risker och 

ta fram förslag på lösningar. Lomma har inte löst frågan fullt ut 

även om de har bestämt att ny bebyggelse måste uppföras på en 

höjd minst tre meter över dagens medelhavsnivå. De har även 

reserverat ett område för eventuell invallning för att skydda 

befintlig bebyggelse. En annan viktig fråga i Lomma är hur de ska 

hantera de ökade nederbördsmängderna, då höjjeå som rinner 

genom Lomma har ett stor avrinningsområde där det snabbt ´kan 

bli stora mängder vatten i ån under kort tid som leder till 

översvämningar. Denna uppsats behandlar dock ej frågan utan det 

får undersökas i en annan uppsats. Vidare kan forskning ske 

gällande vilken påverkan klimatanpassningen har på den 

biologiska mångfalden. 

De uppgifter som nämns i forskningsöversikten bygger främst på 

IPCC:s och SMHI:s uppgifter om framtidens klimat. IPCC driver 

ingen egen forskning utan sammanställer forskning från flera 
olika forskare. Även om både IPCC och SMHI anses som trovärdiga 

bygger ändå deras scenarior på beräkningar och spekulationer. 

Nya förutsättningar kan uppkomma och ny forskning sker hela 

tiden som kan få konsekvensen av helt nya framtidsscenarion. 

Detta skapar en osäkerhet i vilken omfattning klimatförändringen 

kommer att ske, hur högt kommer medeltemperaturen och 

havsnivåerna att stiga? För det gör de, frågan är som sagt bara hur 

mycket? De nivåer som redovisas i forskningsöversikten bygger 

på IPCC:s senaste klimatrapport AR5 och SMHI:s senast 

tillgängliga data och beräkningar vilket pekar på de mest pålitliga 

framtidsberäkningarna i skrivande stund. 
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Att Lomma endast valt att ha en säkerhetsnivå för ny bebyggelse 

på tre meter känns riskabelt med tanke på de osäkerheter som 

finns gällande havsnivån. Då frekvensen av stormar och 

stormarnas styrka väntas öka finns risken att dessa lyckas skjuta 

upp havsnivån till kritiska nivåer även för bebyggelse tre meter 

upp. Därför gjordes  förslaget med ytterligare en säkerhetsmeter i 

beräkningarna för att kunna hantera problemet i ett längre 

perspektiv över förhoppningsvis flera generationer vilket grundar 

sig i de teoretiska utgångspunkterna som pekar på en hållbar 

utveckling på naturens villkor.  

Att påstå att lösningen med att låta vattnet översvämma vissa 

landytor är den enda rätta hade varit fel. Vad som passar sig bäst 

är något som är olika beroende på situation och plats. Även om 

Nederländerna med strategin Room for the River låter vattnet ta 

mer plats kommer de inte att riva sina yttersta barriärer då detta 

hade fått förödande konsekvenser. Istället är meningen att där det 

går låta vattnet få tar mer plats då det inte anses hållbart att 

ständigt försöka stänga ute vattnet med en konstant stigande 

havsnivå. 

De teoretiska utgångspunkterna den ekologiska omprövningen och 

miljöparadigmet kopplas samman med resultatet genom de 

framtagna strategierna som utgjorde grunden för förslaget vilket 

utformades för den medvetna avsaknaden av mer tekniskt 

avancerade lösningar samt att de tillåter en långsiktig och hållbar 

markanvändning genom att säkerhetshöjderna ökas samtidigt 

som planeringen inte påverkar naturen mer än nödvändigt. 

Kopplingen till miljöparadigmet går genom avsaknaden av 

nationella mål och riktlinjer för att hantera de problem som 

klimatförändringen innebär. En planering styrd av experter bör i 

fallet med klimatproblemen vara det som ger planeringen störst 

hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv då en relativt pålitlig 

anpassning kan göras baserad på vetenskapliga fakta. I 

Nederländerna har den statliga planeringen gått så långt att de 

idag har makten att flytta och riva privatpersoners hus i syfte att 
marken används för att hantera översvämningar. Även om det i 

Lomma och i Sverige ännu inte råder sådana svåra problem bör 

det ändå tas i beaktning att så som planparadigmet ser ut idag kan 

det skapas problem i framställningsprocessen av dels 

översvämningssäkrad ny bebyggelse och dels den befintliga 

bebyggelse som behöver skyddas. Där överklaganden kan 

förskjuta processer och till och med förhindra lösningar, vilket i 

värsta fall kan leda till att bebyggelse under tiden drabbas av 

översvämningar. Även om de berörda aktörerna är villiga att hitta 

lösningar kan aktörer utanför riskzonen blanda sig i. Därför borde 

planeringen just gällande klimatproblemen och i synnerhet 
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översvämningsproblematiken styras på en högre instans än 
kommunal och bygga på expertkunskaper i ämnet.  

Uppsatsen besvarar frågeställningarna genom att i fallstudien 
redovisa de problem och hot som en stigande havsnivå samt andra 
aspekter av klimatförändringen medför Lomma. Globala 
klimatförändringar redovisas i forskningsöversikten och andra 
städers översvämningshantering redovisas i avsnittet om 
referensexempel. Uppsatsens resultat redovisar huvudfrågan om 
hur Lomma kan hantera översvämningshotet för ny bebyggelse. 
Ett annat resultat gällande utformning hade kunnat vara möjlig 
om andra teoretiska utgångspunkter och referensexempel 
använts. 

SLUTSATS 
Klimatförändringen är här och innebär att haven stiger. Detta 
påverkar Lommas kustnära bebyggelse samtidigt som Lommas 
invånare blir fler och kommunen planerar för nya 
bostadsområden i utsatta lägen. Mål och strategier är framtagna 
av region Skåne men Lommas lösning anses inte tillräcklig. Att 
försöka hålla vattnet borta genom vallar och andra tekniska 
lösningar ses som ett ohållbart sätt. Ett modernare och hållbarare 
sätt att lösa översvämningsproblemet för ny bebyggelse är att 
bygga i olika nivåer och tillåta vattnet att översvämma vissa 
områden samtidigt som bebyggelsen ligger på säkrad höjd. 
Exempel på detta visas i resultatdelen där förslaget medför en 
ökad kontroll av vattnet som bygger mer på naturens villkor än 
vad motsvarande skyddsvall skulle gjort. Förslaget visar på ett 
hållbart sätt att hantera de stigande havsnivåerna utan att för den 
delen ta viktig åkermark i anspråk. 
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