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Förord 
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Sammanfattning 

Inom den fysiska planeringen idag tycks det råda en viss osäkerhet kring hur 

risker i samband med framtida klimatförändringar och mer specifikt hur 

risken för stigande havsnivåer, bör hanteras. Det tycks råda en konflikt mellan 

att bygga bostäder i attraktiva vattennära lägen samt att vidta de åtgärder som 

behövs för att minska riskerna och minimera konsekvenserna av ett förändrat 

klimat. Syftet med detta arbete har därför varit att nå en ökad kunskap kring 

hur den fysiska planeringen hanterar riskerna för ett förändrat klimat och 

specifikt riskerna med de stigande havsnivåerna, genom att granska hur dessa 

har hanterats i planeringen av Norra Älvstranden i Göteborg. Vidare har 

syftet varit att diskutera lämpliga riktlinjer för framtida planering av 

vattennära bebyggelse genom att besvara följande frågeställningar: Hur har 

klimatfrågan och framförallt riskerna med de stigande havsnivåerna, hanterats 

i planeringen av Norra Älvstranden i Göteborg? Finns det någon skillnad 

mellan hanteringen av klimatrisker och hanteringen av miljörisker? Vilka 

generella slutsatser kan dras utifrån fallet Norra Älvstranden? På vilket sätt 

kan slutsatserna tillämpas för att förbättra strategierna inför planering av 

framtida vattennära bebyggelse? 

En fallstudie har gjorts över Norra Älvstranden i Göteborg. Metoden som 

använts har varit en kvalitativ dokumentstudie. De dokument som studerats 

har varit översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt 14 antagna 

detaljplaner som omfattas av fallstudien. Plandokumenten har analyserats var 

för sig utifrån följande analysfrågor: Hur beskriver översiktsplanen vattnet 

och specifikt risken för stigande havsnivåer? Vilket är det minsta tillåtna 

avståndet från vattnet till bebyggelse? Vilken höjd över kommunens nollplan 

är den lägst tillåtna för bebyggelse i markplan?  Var och i vilken omfattning i 

plandokumenten hanteras miljörisker?(a) generellt, och (b) i synnerhet 

riskerna med stigande havsnivåer? Beskrivs vattnet som en möjlighet eller ett 

hot?  

De teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien har varit 

kopplade till hur den fysiska planeringen hanterar risker i vad som en del 

kallar för risksamhället. Begrepp som riskhantering, osäkerhet, 

riskmedvetandet diskuteras samt vilka problem kommuner och myndigheters 

organisering kan medföra gällande hantering av risker. Även vår tids tekniska 

utveckling och beroende av experter diskuteras.  

Att klimatet förändras till följd av mänsklig aktivitet har konstaterats. De har 

fått till följd att havsnivåerna stiger vilket medför stora konsekvenser för det 

svenska samhället där översvämningar är en av de mest uppenbara 

konsekvenserna eftersom både byggnader och naturmiljöer riskerar att 

drabbas. Hur sårbart ett samhälle är beror ofta på dess lokalisering. De städer 

och tätorter som är lokaliserade intill vattendrag och längs kusten är mer 

sårbara än de som ligger i högre terräng. Norra Älvstranden i Göteborg ligger 

både vattennära och relativt lågt och har tidigare varit en plats för 

hamnverksamheter och industri men som under 1990-talet omvandlats till ett 

attraktivt bostadsområde men fina kvaliteter. Av de granskade 

översiktsplanerna framgår att det skett en förändring i synen på vattnet, från 

att endast ha varit ett positivt element till att ses som en riskfaktor som kräver 

en beredskap samt en långsiktig planering. Av de analyserade detaljplanerna 

det först i de två sista planerna som det beskrivs vilka konsekvenser en 

stigande vattennivå skulle kunna få. I dessa planer framgår ett 

framtidstänkande där man föreslår att förebygga översvämningsriskerna 

genom att höja lägsta grundläggningsnivåerna med ytterligare 0,5 meter. 

Utifrån analysen av detaljplanerna kan slutsatsen dras att de miljörisker som 

beskrivits har varit oförändrade över tid från det att den första planen antogs 

och fram till idag samt att ett nytt förhållningssätt av hanteringen av 

vattenfrågan kan urskiljas under de senare åren.   
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1. INLEDNING  

Många kommuner vill locka nya invånare genom att erbjuda attraktiva 

bostäder i vattennära lägen (Storbjörk, 2006). I och med nedläggningen av 

centralt belägna hamnområden och övergången från industri- till 

informationssamhälle, har stora områden frilagts i de gamla hamnstäderna. 

Dessa områden genomgår idag stora upprustningar och saneringar och 

utvecklas till attraktiva bostadsområden som både är vattennära och 

centrumnära. Ett bra exempel på detta är Norra Älvstranden i Göteborg. 

Utbyggnaden av området har skett i etapper och är idag nästa fullt utbyggt 

(Göteborgs Stadsbyggnadskontor och Norra Älvstranden Utveckling AB, 

2001). Upprustningen av de urbana vattennära områdena hör till en av de 

största stadsbyggnadstrenderna under 1990-talet. Trenden startade 

ursprungligen i de stora hamnstäderna i Australien och USA men har 

successivt spridit sig över världen (Dovey, 2005).  

Samtidigt som trenden går mot att bygga vattennära blir vi allt mer påminda 

om de klimatförändringar som vi åsamkat oss genom att vi levt över våra 

tillgångar och överutnyttjat våra resurser. Tidigare har fokus i klimatpolitiken 

legat på hur vi skall kunna minska våra utsläpp av växthusgaser. Idag har 

frågan utvecklats till att även beröra konsekvenserna av ett förändrat klimat 

och hur vi kan anpassa oss till dessa (Uggla & Lidskog, 2006). De framtida 

klimatförändringarna med stigande havsnivåer som följd, kräver att vi tar 

hänsyn och anpassar oss efter dem redan idag. Samhället måste förebygga, 

undvika och minimera dess effekter. (Storbjörk, 2006). Men trots den ökade 

medvetenheten om det förändrade klimatets påverkan på våra samhällen 

kvarstår en osäkerhet kring hur dessa risker praktiskt bör hanteras (Uggla & 

Lidskog, 2006). 

 

1.1 Problemformulering  

Inom den fysiska planering idag tycks det råda en viss osäkerhet kring hur 

risker i samband med framtida klimatförändringar och mer specifikt hur 

risken för stigande havsnivåer, bör hanteras. Det tycks även råda en konflikt 

mellan att bygga bostäder i attraktiva vattennära lägen samt att vidta de 

åtgärder som behövs för att minska riskerna och minimera konsekvenserna av 

ett förändrat klimat. För den fysiska planeraren och för planering generellt är 

det viktigt att kunna hantera osäkerheten som råder kring de framtida 

riskernas omfattning och att kunna omvandla den till konkreta handlingar 

utifrån ett långsiktigt perspektiv mot ett hållbart samhälle. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera och analysera hur den fysiska 

planeringen hanterar riskerna för ett förändrat klimat och specifikt riskerna 

med de stigande havsnivåerna, genom att granska hur dessa har hanterats i 

planeringen av Norra Älvstranden i Göteborg.  

1.3 Frågeställningar 

Denna uppsats har för avsikt att besvara följande frågeställning:  

 

 Hur har klimatfrågan och framförallt riskerna med de stigande 

havsnivåerna, hanterats i planeringen av Norra Älvstranden i 

Göteborg?  

 

Ovanstående frågeställning är av övergripande karaktär och fungerar 

tillsammans med syftet som ram för denna uppsats. Frågeställningen har inget 

entydigt svar utan besvaras löpande genom hela uppsatsen.  
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För att kunna besvara den övergripande frågeställningen har den brutits ned i 

fyra delfrågor: 

 

 Hur beskriver översiktsplanen vattnet och specifikt risken för 

stigande havsnivåer?  

 Vilket är det minsta tillåtna avståndet från vattnet till bebyggelse? 

Vilken höjd över kommunens nollplan är den lägst tillåtna för 

bebyggelse i markplan?  

 Var och i vilken omfattning i plandokumenten hanteras 

miljörisker?(a) generellt, och (b) i synnerhet riskerna med stigande 

havsnivåer? 

 Beskrivs vattnet som en möjlighet eller ett hot? 

Före utformandet av delfrågorna gjordes en sökning i plandokumenten med 

avseende på uppsatsens övergripande frågeställning, det vill säga, vilka typer 

av riskfrågor i samband med stigande havsnivåer som tagits upp i 

dokumenten och vilka avsnitt som behandlar dessa. Utifrån det utformades 

delfrågorna. Frågorna är utformade på ett sådant sätt som möjliggör 

jämförelser mellan de olika planbeskrivningarna.  
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2. METOD  

För att studera hur hanteringen av risker i samband med klimatförändringar i 

planeringen ser ut, har en fallstudie gjorts över Norra Älvstranden i 

Göteborg.  

Enligt Denscombe är syftet med en fallstudie att utifrån en djupgående studie 

kunna studera och beskriva resonemang och processer med en hög 

detaljeringsgrad vilket leder till en djup förståelse. Att göra en fallstudie på 

Norra Älvstranden motiveras genom att området är ett av de största 

Waterfrontprojekten i Sverige och att det finns många likheter med andra 

områden som exempelvis Västra Hamnen i Malmö samt Hplus i Helsingborg. 

Dessa likheter möjliggör att resultatet enligt Denscombes definition, i viss 

mån kan generaliseras (Denscombe, 2009).  Inom ramarna för fallstudien har 

en kvalitativ dokumentstudie använts som metod.  

2.1 Dokumentstudie  

Utifrån fallet Norra Älvstranden har en kvalitativ dokumentstudie gjorts över 

de kommunala planeringsdokument som har styrt planeringen och 

utvecklingen av området. En dokumentstudie är en forskningsmetod som 

innebär att forskaren studerar tryckt eller lagrad information. Exempel på 

dokument som kan användas i en dokumentstudie är statistik, litteratur, 

rapporter samt kartor (Patel & Davidsson, 2003). De dokument som ingått i 

studien är de översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som berör 

fallstudien samt 14 detaljplaner med plankarta och planbeskrivning.  

 

Göteborgs alla antagna planer finns på arkivet på stadsbyggnadskontoret i 

Göteborg. Eftersom det är offentliga handlingar har vem som helst tillträde 

till arkivet vilket underlättade insamlingen av material till denna 

dokumentstudie. 

2.1.1 Analys 
 
Analysen av dokumenten har gått till på följande sätt: 

De material som har analyserats i detaljplanerna är plankartan samt 

tillhörande planbeskrivning. Detaljplanerna har studerats var för sig. För att 

kunna besvara de frågeställningar som inte är detaljstyrda har en del av 

planerna behövts läsas igenom flera gånger. 

Dokumenten har studerats med utgångspunkt i uppsatsen fyra delfrågor: 

 Hur beskriver översiktsplanen vattnet och specifikt risken för 

stigande havsnivåer?  

Översiktsplanerna har studerats var för sig utifrån dess övergripande syfte 

och intentioner samt de förhållningssätt som beskrivs till vattenområden.  

 Vilket är det minsta tillåtna avståndet från vattnet till bebyggelse? 

Vilken höjd över kommunens nollplan är den lägst tillåtna för 

bebyggelse i markplan?  

Fråga två är en detaljfråga och har varit lättast att utläsa ur dokumenten då 

svaret ofta rört sig om konkreta siffror, vilka är svåra att misstolka.  

 Var och i vilken omfattning i plandokumenten hanteras miljörisker? 

(a) generellt, och (b) i synnerhet riskerna med stigande havsnivåer? 

Resultatet av analysen av fråga tre har haft störst bredd. Olika riskområden 

har beskrivits och givits olika mycket utrymme i de olika dokumenten. Det 
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visar förutom svårigheten att jämföra dokumenten också på hur riskbilden 

faktiskt ser ut och har varierat sedan den första detaljplanen antagits.  

 Beskrivs vattnet som en möjlighet eller ett hot? 

Analysen av fråga fyra är en övergripande tolkning och avvägning utifrån de 

formuleringar och beskrivningar som finns angående vattnet i 

plandokumenten.  

Utifrån resultatet av analysen har en enklare kategorisering gjorts för att 

möjliggöra jämförelser mellan plandokumenten. De dokument som ingått i 

studien beskrivs nedan under den empiriska avgränsningen. 

2.2 Avgränsning 

Arbetets avgränsning utgår ifrån tre olika aspekter; en tidsmässig, en empirisk 

samt en geografisk avgränsning.  

Den tidsmässiga avgränsningen följer kandidatarbetets omfattning på 15 

högskolepoäng, vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Tidsgränsen har satt 

ramen för arbetets omfattning.  

Den empiriska avgränsningen för dokumentstudien utgörs av de översiktsplaner 

som antagits från starten av utbyggnaden av Norra Älvstranden och fram till 

idag samt 14 detaljplaner med tillhörande plankartor och planbeskrivningar. 

De översiktsplaner som ingått i studien är: 

- Norra Älvstranden: Översiktsplan för del av Hisingen, 1989 

- ÖP 93: Översiktsplan för Göteborg, 1995 

- ÖP 99: Översiktsplan för Göteborg, 2001 

- Komplettering till översiktsplanen för Göteborg- fördjupad för 

vatten, 2003 

- Översiktsplan för Göteborg, 2009 

De detaljplaner som ingått i studien är:  

- (1) Fllac 3764: Detaljplan för Bostäder söder om Slottsberget,1989 

- (2) Fllac 3942: Detaljplan för Östra Sannegården, 1992 

- (3) Fllac 3903: Detaljplan för Eriksberg, 1991 

- (4) Fllac 4319: Detaljplan för Företagspark på Lindholmen, 1997 

- (5) Fllac 4420: Detaljplan för Maskinkajen 2, 1998 

- (6) Fllac 4647: Detaljplan för Västra Sannegården, 2002 

- (7) Fllac 4687: Detaljplan för Östra Sannegården, 2002 

- (8) Fllac 4720: Detaljplan för IT- Universitetet, 2003 

- (9) Fllac 4690: Detaljplan för Kontor och allmän plats på 

Lundbystrandkajen, 2004 

- (10) Fllac 4691: Detaljplan för Kontor och allmän plats på 

Lindholmen, 2004 

- (11) Fllac 4815: Detaljplan för Bostäder vid Stapelbädden, 2005 

- (12) Fllac 4841: Detaljplan för Västra Eriksberg, 2005 

- (13) Fllac 4990: Detaljplan för Sannegården centrum, 2008 
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- (14) Fllac 5023: Detaljplan för Hotell och parkeringshus vid 

Lindholmshamnen, 2009 

Detaljplanerna presenteras i den ordningen de är antagna, med den äldsta 

planen först. För att underlätta läsningen är de numrerade från 1-14 där 

nummer 1 är den äldsta planen och 14 den senast antagna.  

Övriga handlingar som utgör underlag för detaljplanerna har inte studerats 

närmare på grund av att de är för detaljerade, vilket inte bedöms vara relevant 

för denna studies syfte.  

Den geografiska avgränsningen består av Norra Älvstranden i Göteborg.  

 

 

Figur. 1. Geografisk avgränsning  

Norra Älvstranden är ett område som tydligt avgränsas av Älvsborgsbron i 

väster, Götaälvbron i öster, Göta älv i söder samt hamnbanan och 

Lundbyleden i norr. Området består idag av ett flertal stadsdelar som tidigare 

har varit en plats för hamn- och varvsverksamheter samt industrier av olika 

slag men som successivt har avvecklats. Området har byggts ut etappvis och 

består idag av bostäder, handel och service, skolor och företag men har alla 

gemensamt att de är lokaliserade nära vattnet. Stadsdelarna Eriksberg och 

Sannegården består mestadels av bostadsbebyggelse och är typiska exempel 

på waterfrontprojekt. Lindholmen är ett mer renodlat verksamhetsområde 

men riskerar även det att drabbas av stigande havsnivåer och är därför 

relevant att studera. Frihamnen är sista etappen i utbyggnaden av Norra 

Älvstranden och befinner sig ännu i planeringsstadiet. 

2.3 Källkritik  

Utgångspunkterna i denna rapport bygger på information från en rad olika 

källor. För att som läsare kunna ta ställning till källornas trovärdighet har en 

närmare granskning gjorts av några av de viktigaste källorna.  

En stor del av informationen är hämtat från FN: s klimatpanel 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC bedriver inte 

någon egen forskning utan sammanställer forskningsresultat från 

klimatforskare världen över. Klimatpanelen redovisar det internationella 

kunskapsläget gällande klimatfrågorna och dess konsekvenser. IPCC bedöms 

vara en tillförlitlig källa. I beskrivningen av hur klimatet kommer att förändras 

i Sverige under de kommande 100 åren har Bernes bok, En ännu varmare värld-

Växthuseffekten och klimatets förändringar använts. Boken bygger på information 

från det svenska klimatmodelleringsprogrammet, Swedish Regional Climate 

Modelling Program (SWECLIME), som genomförts av SMHI:s 

klimatforskningsenhet Rossby Center. Boken är utgiven av Naturvårdsverket 

som tidigare haft i uppgift att samordna det nationella och internationella 

klimatarbetet. SMHI:s uppgift är i stora drag att förse olika myndigheter med 

planerings- och beslutsunderlag i frågor som rör klimatet. Både 

Naturvårdsverket och SMHI kan därför anses ha hög trovärdighet. Övriga 

källor som använts i arbetet, har i den mån som det har varit möjligt, kritiskt 

granskats och ställts mot varandra.  
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3. FORSKNINGS-

ÖVERSIKT 

Utifrån internationell forskning med bland annat IPCC i spetsen, kan det 

konstateras att forskning och slutsatser kring de framtida 

klimatförändringarna har lett till att behovet av anpassning ökat  och ses som 

en viktig del tillsammans med utsläppsreduceringar för att hantera 

klimatförändringarna. Oavsett hur mycket utsläppen av växthusgaser minskar 

från och med idag, kommer det på grund av tidigare utsläpp ändå ske en 

förändring av klimatet (Miljödepartementet, 2008). Inom den internationella 

klimatforskningen har antalet artiklar om klimatanpassning och hur 

samhällets kapacitet att möta dessa förändringar ökat. Forskning om klimatets 

effekter och utsläppsreduceringar är dock fortfarande dominerande 

(Storbjörk, 2006). Även i den svenska klimatpolitiken har fokus tidigare legat 

på att reducera utsläppen av växthusgaser, genom olika ekonomiska styrmedel 

ge stöd till elproduktion med förnyelsebara energikällor. Under 2000-talet har 

även en anpassning till klimatet diskuterats som en del i klimatpolitiken. 

Sveriges kommuner har här en viktig roll eftersom de ansvarar för 

infrastruktur, elförsörjning samt den fysiska planeringen (Uggla & Lidskog, 

2006).   

Forskning kring klimatförändringarnas konsekvenser och om åtgärder för att 

minska utsläppen av växthusgaser samt hur samhället kan anpassas till det 

förändrade klimatet bedrivs vid Centrum för Klimatpolitisk Forskning, CSPR, 

som är ett samarbete mellan SMHI och Linköpings Universitet. De bedriver 

forskning både på nationell, regional och global nivå. Sofie Storbjörk har 

bedrivit mycket av sin forskning där. Storbjörk menar att kommunerna 

genom det kommunala planmonopolet spelar en viktig roll när det gäller 

planläggning av mark och vatten samt att göra lämplighetsbedömningar av 

placering av byggnader och verksamheter samt att hantera risker (Storbjörk, 

2006). Det finns dock en ständigt närvarande intressekonflikt gällande att 

planera och bygga säkert och riskmedvetet samtidigt som kommunen vill 

locka nya invånare genom att erbjuda tomter och bostäder i attraktiva 

vattennära lägen, där det finns risk för översvämning (Uggla & Lidskog, 2006; 

Storbjörk, 2006). Konflikten mellan att bygga i attraktiva lägen och samtidigt 

bygga säkert leder ofta till en diskussion kring säkerhetsmarginaler där det 

finns utrymme för flera alternativa bedömningar. De flesta kommuner 

beslutar om vilka säkerhetsmarginaler de ska ha utifrån historisk data om 

klimatvariationer snarare än att använda sig av scenarier över framtida 

förändringar (Storbjörk, 2006). Behovet av ökad kunskap kring hur vi på 

bästa sätt kan anpassa oss till såväl nutida som framtida klimatvariationer och 

förändringar är i allt större utsträckning efterfrågat.  

I en studie gjord av Ylva Uggla och Rolf Lidskog, vid Centrum för Urbana 

och Regionala studier vid Örebro Universitet, har det visat sig att 

kommuntjänstemän som arbetar med strategiska miljöfrågor upplever att 

deras uppdrag är otydligt, vilket i sin tur leder till svårigheter att definiera 

deras roll gentemot andra arbetsgrupper. Med detta menar Uggla och Lidskog 

att klimatrelaterade åtgärders omfattning och utformning till stor del beror på 

den enskilde tjänstemannens kunskaper och engagemang inom ämnet (Uggla 

& Lidskog, 2006).  

Storbjörk menar att myndighetsrepresentanter anser att frågan om 

klimatförändringarnas konsekvenser är viktig inom dess ansvarsområde 

samtidigt som osäkerheten kring ansvarsfördelningen mellan myndigheter är 

stor. Osäkerheten leder till att få konkreta initiativ tas gällande frågor om 

sårbarhet och samhälleliga konsekvenser. Vilket handlingsutrymme en 

myndighet har verkar också variera. Dels finns det de myndigheter som tar 

initiativ och anser sig ha en viktig roll att producera och förmedla kunskap 
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inom området, dessa är till exempel SGI, SMHI och Naturvårdsverket. Sen 

finns det de myndigheter som intagit en mer avvaktande roll så som 

Boverket, Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket som också 

beskriver frågan som angelägen men inte vidtagit speciellt många konkreta 

initiativ (Storbjörk, 2006).  

Storbjörk menar att  det är viktigt att det finns ett relevant kunskapsunderlag 

för att kunna arbeta med klimatanpassning. Underlaget behöver vara relativt 

detaljerat där de globala klimatscenarierna skalats ner till lokal nivå med 

specifika risker. Det råder fortfarande i många kommuner en kunskapsbrist 

och osäkerhet kring hur klimatfrågan ska hanteras. Frågor som ställs är: vad 

betyder det här för mig? Vad kommer troligtvis att inträffa? Hur stor är 

sannolikheten? Ofta utgår kommunerna ifrån vad som hänt, det vill säga 

historisk data och erfarenheter av vad som inträffat tidigare (Storbjörk, 2006).  

Även Uggla och Lidskog menar att det på lokal nivå finns en medvetenhet 

om att en klimatanpassning måste beaktas i den fysiska planeringen men att 

det råder stora osäkerheter kring hur det ska gå till (Uggla & Lidskog, 2006). 

Lokalisering av bebyggelse och verksamheter som ligger i områden som 

riskerar att drabbas av översvämningar, skred och ras samt stranderosion 

anser Storbjörk vara ett av de största problemen i diskussionen kring 

sårbarhet kring klimatförändringar samt klimatanpassning (Storbjörk, 2006).  

I Storbjörks rapport beskrivs en bristande beredskap och bristande 

medvetenhet kring de risker kopplade till de förväntade klimatförändringarna. 

Det beskrivs att vissa åtgärder så som dammar kan bidra till en falsk 

säkerhetskänsla vilket påverkar samhällets riskmedvetenhet i stort. 

Utmaningen menar Storbjörk är att omsätta riskmedvetenheten i praktiska 

handlingar. Om en förändring skall ske måste klimatfrågorna prioriteras. Som 

det ser ut idag ses dessa frågor, förknippade med osäkerhet, som 

konkurrerande till de frågor som bedöms vara mer akuta och som ständigt är 

aktuella, så som skola, vård och omsorg. Långsiktigheten och osäkerheten om 

riskerna kan verka handlingsförlamande för det politiska stödet och därmed 

tjänstemännens agerande (Storbjörk, 2006).  

Det har framkommit från nationella myndigheter att klimatförändringarna 

lämpligast tas hänsyn till genom extra säkerhetsmarginaler vid planering och 

lokalisering av ny bebyggelse. I Rapporten Översvämningsrisker i fysisk planering- 

Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse (2006) utgiven av 

Länsstyrelserna i Mellansverige presenterats ett antal rekommendationer för 

hur ny bebyggelse ska lokaliseras så att konsekvenserna, översvämningarna, 

blir så små som möjligt. Även Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge tar upp 

problematiken i rapporten Stigande havsnivåer- konsekvenser för den fysiska 

planeringen (2008), där fokus ligger på skydd av kustnära bebyggelse.  

Risker i samband med den kommunala planeringen har även Charlotta 

Bergström studerat. I hennes avhandling Safety and Sustainability in the 

Community Planning Process- Actors´ s Interests, Roles and Influences, har hon 

studerat hur tre olika detaljplaneprocesser har hanterat risk-, säkerhet- och 

hållbarhetsfrågor. De planer som studerats berör en biogasanläggning en 

badmintonhall samt en ishockeyarena. Studiens fokus ligger på olycksrisker 

och berör endast kortfattat risker i samband med klimatförändringar och 

stigande havsnivåer. Studien visar på vikten av samverkan mellan olika 

myndigheter och aktörer samt att olika aktörers discipliner påverkar deras 

arbete med risker (Bergström, 2006). Detta bedöms vara relevant även i 

riskhanteringen i fallet Norra Älvstranden.  

Sammanfattningsvis kan det konstaterats att frågan om samhällets sårbarhet 

inför klimatförändringar samt de möjligheterna som finns till anpassning är 

både angeläget och utmanande. Dock är fortfarande forskningen kring 

klimatets effekter och utsläppsreduceringar dominerande. För samhället att gå 

från medvetenhet till beredskap i den fysiska planeringen och riskhanteringen 

ställer krav på tydlighet gällande ansvarsfördelning, kommunikation mellan 
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centrala aktörer, hantering av intressekonflikter samt prioritering av risk och 

säkerhet i planeringen. Vad gäller myndigheternas roll verkar fokus ligger mer 

på betydelsen av kunskap om klimatförändringarnas effekter än betydelsen att 

integrera dessa i beslutsfattande, planering och riskhantering. Det tycks råda 

brist på kunskap om hur den faktiska anpassningen ska gå till, det vill säga hur 

riskmedvetenheten i praktiken skall leda till handling. 

Hittills finns endast initial forskning på hur riskmedvetenheten omvandlas i 

praktisk handling i hanteringen av enskilda planärenden ser ut. Tidigare 

studier bygger främst på tjänstemän och myndigheters uppfattningar om hur 

kommunernas klimatanpassning ser ut och inte hur det praktiskt fungerar. 

Denna uppsats har därför som syfte att öka kunskapen kring hur riskerna 

konkret har hanterats och vad som kan göras för att förbättra hanteringen 

och uppnå ett robustare samhälle.  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Att behöva hantera risker är ingenting nytt, sedan urminnes tider har vi 

behövt förhålla oss till naturkatastrofer, sjukdomar och konflikter. Den 

organiserade riskhanteringen har länge kopplats till arbetet med risk och 

säkerhet (polis, räddningstjänst och militär), men har under senare år 

förändrats och fokus har riktats mer mot risk som central styrningsfaktor 

inom alltfler områden i samhället (Olofsson & Öhman (red.), 2009).  

För att placera denna uppsats i en teoretisk kontext kommer följande begrepp 

att användas: risksamhället, reflexiv modernisering, beslutsfattande, det 

robusta samhället, tillit och expertkunskaper samt organisering och 

riskhantering. Dessa begrepp beskriver varför det uppstått fler risker i dagens 

samhälle, i samband med globaliseringen och de klimatförändringar vi står 

inför, samt hur vi kan dra nytta av vårt riskmedvetande för att arbeta mot ett 

robustare samhälle, inom den fysiska planeringen.  

3.2.1 Risksamhället  
Enligt Beck (2000) lever vi i ett risksamhälle och med ett ökat riskmedvetande 

som har uppstått till följd av globaliseringen och moderniseringen. Det 

samhälle som har försett oss med välfärd, sjukvärd, skola och transporter, har 

samtidigt lett till miljöförstörelse, klimatförändringar och globala risker. Dessa 

risker är oförutsedda konsekvenser av samhällets och människors handlande 

(Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997). Samhället måste hantera de problem 

som uppstått som ett resultat av dess utveckling. Den tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen har gått så långt att den inte längre går att 

kontrollera. Behovet av energi för transport och för att kunna producera 

varor, har lett till att vi är beroende av oljan vilket i sin tur lett till ökade 

utsläpp av växthusgaser. Beck menar att det är dessa risker som är drivkraften 

i risksamhället (Beck, 2000; Olofsson & Öhman (red.), 2009; Lidskog, m.fl., 

1997).  

3.2.2 Reflexiv modernisering  
Beck menar vidare att samhället måste bli mer reflexivt, vilket betyder att det 

måste ske en förändring i relationen mellan de som förorsakar risker och de 

som hotas (Beck, 2000). Vi lever i en tid av förändring mellan det gamla 

industrisamhället och det nya risksamhället. Vi har kvar de gamla ägar- och 

maktstrukturerna och samhället agerar utifrån dessa. Det nya samhället 

konfronteras med det gamla i det som Beck kallar reflexiv modernisering. Ett 

exempel på detta är biltillverkare. De har fortfarande stort inflytande över 

priset på bensin, samtidigt som det förs en diskussion om att priset borde 

sättas utifrån hur stor skada det gör på miljön. Det reflexiva är alltså det vi 

inte kan förstå och lösa inom industrisamhällets ramar. Beck menar att 

industrisamhället inte har förmågan att förstå vilka konsekvenser som uppstår 

av sättet att leva (Olofsson & Öhman (red.), 2009).  

Riskerna som uppstår är en direkt följd av samhällets utveckling. De risker 

som uppstår i risksamhället är av global karaktär och kommer drabba alla. 
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Exempel på dessa risker är vatten- och luftföroreningar, strålning och 

klimatförändringar. Till skillnad från industriella risker går dessa inte att 

begränsa i tid och rum och inte heller i termer av ansvar (Olofsson & Öhman 

(red.), 2009). Enligt Giddens har vår tillit till våra medmänniskor gått förlorad 

i och med globaliseringen. Men trots detta har vi jämfört med tidigare 

generationer, bättre möjligheter att kontrollera vår framtid och skapa oss 

bättre förutsättningar även om vi lever nära katastrofens brant gällande 

ekonomin och miljön i världen (Giddens, 2007).  

3.2.3 Tillit och experterna roll  
Tillit är centralt inom risksamhället. Människor i dagens samhälle kan inte 

längre lite på sina egna kunskaper och erfarenheter eftersom de inte räcker till 

att de nya tekniskt komplexa systemen, utan tvingas förlita sig på experternas 

kunskaper. Tillit i detta sammanhang är inte samma sak som ett förtroende 

utan motsvarar ett accepterande av omständigheterna då alternativen är 

okända (Olofsson & Öhman (red.), 2009). Giddens menar att samhället blivit 

beroende av expertkunskaper till följd av den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen. Allmänheten kan omöjligt ha direkt erfarenhet eller kunskap om 

de komplexa tekniska system och uppstått i dagens samhälle. Till exempel är 

de väldigt få som har kunskapen om hur vi ska förvara förbrukat kärnavfall. 

Det är inte bara allmänheten som inte omöjligt kan ta till sig alla dessa 

kunskaper utan det är även ett problem för politiker som beroende av 

experterna och måste lite på dem (Giddens, 2007; Olofsson & Öhman (red.), 

2009; Lidskog, mfl., 1997).  

3.2.4 Beslutsfattande 
Statliga organ har som uppgift att se till att samhället inte utsätts för alltför 

stora risker. Olika verksamheter avgränsas för att minska komplexiteten och 

för att få bättre överblick och kontroll över de risker som uppstår i samhället. 

Dessa avgränsningar leder paradoxalt nog till att komplexiteten av problemen 

ökar desto mer man försöker reducera dem (Borges & Hurley, 1999 refererat 

i Olofsson & Öhman (red.) 2009). Detta stämmer även överens med den 

offentliga styrningen. Om all offentlig verksamhet bestod av en enda 

organisation hade den varit enormt komplex. Genom att dela upp den i 

myndigheter, verk och institutioner så reduceras komplexiteten för varje 

verksamhet. Ur ett riskperspektiv leder det ökade antalet institutioner att varje 

enskild institution lättare kan hantera riskerna inom verksamhetsområdet, 

samtidigt som riskpåverkan på andra system, som inte är begränsade till ett 

verksamhetsområde ökar (Olofsson & Öhman (red.), 2009). Detta kan 

försvåra möjligheterna att få den övergripande bild över problemets 

sammanhang som krävs och på så sätt hinna upptäcka och förhindra att risker 

eller skador uppstår (Wirén, 1998; Lidskog, mfl., 1997). 

3.2.5 Robust samhälle 
Det är idag trendigt att sätta upp mål om att samhället skall bli mer robust. I 

begreppet robust ingår formuleringar som till exempel att tåla, uthärda och 

återhämta. Definitionen av begreppet saknar dock önskvärda delar som till 

exempel ord som flexibilitet och anpassningsförmåga (Wirén 1998).  

Ett robust samhälle menar Wirén (1998) är ett samhälle som är uthålligt och 

varaktigt. Detta är en komplicerad process som kräver en stor kunskap och 

förmåga hos de medverkande för att hantera och planera de åtgärder som 

behövs i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Om man lyckas med att göra 

rätt övervägande i en tidig fas finns det stora möjligheter att göra ekonomiska 

vinster (Wirén, 1998).  

Wirén (1998) menar vidare att behovet av att genom planering öka samhällets 

möjligheter att förutse, uppmärksamma och begränsa risker, har vuxit och att 

man kan se en förändrad innebörd av planeringsbegreppet. I begreppet läggs 

allt större fokus på hantering av de osäkerheter i planeringen som är mest 

föränderliga och oförutsägbara. I begreppet ingår inte längre bara att genom 

planerna skapa konkreta beslutsunderlag utan även att öka förståelsen för 
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beslutsproblemens inslag av osäkerheter och risker. Detta menar Wirén 

(1998) är starten på ett nytt planeringsparadigm. Tidigare har myndigheternas 

roll varit förknippad med styrning, reglering och kontroll men har successivt 

ersatts av information, kommunikation och utbyte (Wirén, 1998). Även Beck 

menar att med ökad information, kommunikation och utbyte läggs 

förutsättningar för att uppnå ett reflexivare samhälle (Beck, 2000).  

3.2.6 Organisering och riskhantering 
Många risker har enskilda individer svårt att påverka eller hantera. De måste 

skötas kollektivt på en samhällelig nivå, vilket kräver en organiserad 

riskhantering. Engelskans benämning av forskningsområdet Government of risk 

innefattar en vid riskhantering i alltifrån politiska prioriteringar till ledning och 

organisering i direkta insatser. Någon motsvarande benämning för detta finns 

inte i på svenska, det närmsta man kan komma är begreppet riskhantering. 

Detta syftar dock oftast till ett direkt ingripande eller hur man tekniskt 

reducerar risker genom riskanalyser. Den svenska riskhanteringen sker ofta 

genom olika organisationer som offentliga myndigheter, politiska organ samt 

företag och omfattar begrepp som styrning och ledning. Den fysiska 

planeringen är en viktig del av riskhanteringen i den offentliga sektorn. 

Planering syftar till att undvika (för samhället eller individen) oönskade utfall 

och därmed risker.  Den praktiska riskhanteringen kan delas in i tre olika 

aktivitetsområden; lagar och policy (politiska och ideologiska 

ställningstaganden som påverkar riskhanteringen), organisering (vem gör vad 

till exempel räddningstjänst när en olycka inträffat) samt riskeliminering (det 

som görs i förebyggande syfte för att höja säkerheten, exempelvis bygga 

skyddsvallar mot översvämningar) (Olofsson & Öhman (red.), 2009).   

Det talas ofta om ett ökat riskmedvetande, vilket är ett komplicerat fenomen. 

Att vi säger oss vara riskmedvetande är ingen garanti för ett ändrat beteende. 

Talesättet ”det händer aldrig mig”, menar Wirén (1998) visar på att det är 

komplicerade processer som ligger bakom hur vårt beteende styrs av andras 

riskuppfattning. Wirén (1998) menar vidare att det inte finns något recept på 

hur vi ska bli mer riskmedvetna och på så sätt undvika risker. Att istället 

arbeta utifrån ett konsekvenstänkande där man tar hänsyn och diskuterar vad 

som skulle hända om olika händelser inträffar, vad man då kan göra samt hur 

händelsen skulle kunna undvikas, är ett bättre sätt (Wirén, 1998).  

Vi lever i ett samhälle idag där vi är medvetna om behovet av att göra vissa 

livsstilsförändringar. Samhället och dess invånare har också blivit mer 

utbildade och engagerade i de demokratiska processer som styr 

samhällsutvecklingen. Det som tidigare varit ett kontrollsamhälle har övergått 

till att gynna den individuella utvecklingen, den kollektiva nyttan och en 

kulturell mångfald. Planering och riskhantering kan därför ses som två olika 

sidor av samma mynt. (Wirén 1998).  

”Man kan inte planera utan att ta risker och man kan inte hantera risker utan 

att planera. ” (Wirén 1998, s. 32) 

Ovanstående begrepp; risksamhället, reflexiv modernisering, tillit och 

experternas roll, beslutsfattande, robust samhälle samt organisering 

och riskhantering, kommer att diskuteras utifrån resultatet av denna 

uppsats, i kapitel 7, Resultat och Diskussion. 

3.3 Kunskapsunderlag  

För att förstå risken med att havsnivån stiger kommer här en kortfattad 

beskrivning av de orsaker som ligger bakom den förändring vi ser idag. 

Beskrivningen kommer endast beröra den del av klimatarbetet som gäller 

anpassning efter klimatförändringarna och kommer alltså inte beröra arbetet 

att motverka dem (genom förslag på åtgärder för att minska utsläppen av 

växthusgaser). Klimatförändringar är komplexa då de är ett resultat av många 

och olika processer. I detta arbete kommer endast det mest grundläggande 

som behövs för att förstå de stigande havsnivåerna att beskrivas.  
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3.3.1 Ett förändrat klimat  
Den globala medeltemperaturen har under de senaste 100 åren stigit med 

0,7ºC. Under de senaste 50 åren har uppvärmningen gått dubbelt så snabbt i 

förhållande till hela mätperioden. Detta beror på växthusgaser och den så 

kallade växthuseffekten. Växthusgaser finns naturligt i atmosfären, men har 

under senare år ökat markant på grund av utsläpp och föroreningar på grund 

av förbränning av fossila bränslen. Ökade utsläpp och föroreningar i luften 

leder till att solstrålningen stoppas från att reflekteras bort från jorden och 

stannar kvar i atmosfären, vilket kallas för växthuseffekt (SMHI, 2012a).   

1988 bildades den internationella klimatpanelen IPCC (The 

Intergovernmental Panel on Climate Change) av FN:s miljöprogram UNEP 

(United Nations Environment Programme) och världsmetrologiska 

organisationen WMO (World Meteorological Organization) som är ett 

samarbetsorgan för klimatforskare i hela världen. Deras uppgift är att 

sammanställa och presentera data som belyser följderna av mänsklig påverkan 

av klimatet. 1990 publicerade de sin första rapport som pekade på att de 

nuvarande klimatförändringarna dels beror på naturliga förändringar men 

även på mänskliga påverkan, så som utsläpp av växthusgaser. Rapporten fick 

kritik av många, även av klimatforskare som inte trodde på att människan var 

del i problemen men de stigande temperaturerna. Idag är IPCC allmänt 

accepterade och mottog 2007 Nobels fredspris tillsammans med Al Gore 

(Bernes, 2007). 

IPCCs senaste rapport från 2007; Climate Change 2007, IPCC Fourth As-

sessment Rapport redovisas att den globala medeltemperaturen troligtvis 

kommer att öka med ytterligare 1,1ºC till 6,4ºC under 2000-talet.  Även om de 

mänskliga utsläppen av växthusgaser skulle sluta helt förväntas temperaturen 

fortsätta stiga även efter 2100-talet på grund av systemets tröghet (Bernes, 

2007). 

En av de mest märkbara konsekvenserna av en stigande global 

medeltemperatur är att havsnivån stiger. Under de senaste 100 åren har 

havsnivån stigit med 1,7-1,8 mm per år i genomsnitt (Bernes, 2007). Enligt 

IPCC är det svårt att avgöra hur stor del av ökningen som beror på mänsklig 

påverkan och hur mycket som beror på naturliga förändringar. Det som med 

säkerhet kan konstateras är att det skett en markant förändring av 

temperaturen under det senaste seklet till skillnad från tidigare mätningar 

(Miljödepartementet, 2008; IPCC, 2007).  

3.3.2 Konsekvenser för Sverige 
Enligt IPCC:s klimatmodeller kommer klimatet inte att förändrar jämnt över 

jorden utan olika platser förväntas drabbas på olika sätt och olika mycket. På 

en del platser kan drabbas av ökade nederbördsmängder medan andra platser 

kan drabbas av extrem hetta och svår torka (IPCC, 2007). För att få en 

uppfattning om hur framtidens klimat kan komma att förändras under de 

närmsta 100 åren, har forskare vid Rossby Centre på SMHI, arbetat med ett 

klimatmodeleringsprogram vid namn SWECLIME. SWCLIME är ett 

program som hjälper till att simulera hur framtidens klimat i Sverige kommer 

att se ut (SMHI, 2012b). Resultatet av dessa simuleringar visar på att 

väsentliga förändringar av det svenska klimatet är att vänta. Det visar bland 

annat att årsmedeltemperaturen förväntas stiga med mellan 2.5 och 4.5ºC till 

år 2100. Medeltemperaturen vintertid förväntas påverkas mer än 

medeltemperaturen för sommaren vilket kommer leda till att årstiderna kan 

komma att förskjutas och att vintersäsongen blir kortare. Klimatscenarierna 

visar på att de extrema väderförhållandena också kan öka. Nederbörden 

förväntas bli både kraftigare och intensivare, stormar och svängningar i 

temperaturer förväntas också bli vanligare i framtiden.. Den totala 

årsnederbörden beräknas öka med upp till 30 %. Nederbörden förväntas 

dock inte förändras jämt över Sverige. I norra och mellersta delarna förväntas 

ökningarna bli som störts (Bernes, 2007). 
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3.3.3 Översvämningar till följd av stigande havsnivåer 
En konsekvens av den stigande temperaturen på jorden är att havsnivån 

stiger. SMHI har gjort mätningar av havsnivåhöjningen längs Sveriges kust. 

Mätningarna visar att en ökning har skett med ungefär 20 cm sedan 1886, 

vilket kan utläsas av figur 2 (SMHI, 2012c). Det finns flera anledningar till att 

havsnivån stiger, i huvudsak beror det på att is och snö från polerna och 

glaciärer, smälter och rinner ut i havet, men havsnivåhöjningen beror också 

på hur länge som snön ligger kvar på marken vilket  påverkar uppvärmningen 

eftersom snö och is reflekterar solstrålarna ut från jordytan (Bernes, 2007). 

En annan orsak till att havsnivån stiger är att en varmare temperatur fått 

havet att expandera (termisk expansion). Ytvattnets temperatur beräknas ha 

stigit med 0,6 ºC under de senaste 50 åren. Avsmältning tillsammans med 

termisk expansion kan leda till att vattenytan, globalt, kan stiga mellan 18-59 

cm mellan 1990-2100 och det mesta talar för att havet kommer att stiga 

snabbare under kommande 100 år än det har gjort under hela 1900-talet 

(IPCC, 2007). Det är inte bara ytvattnet som värms upp utan även vattnet på 

större djup har blivit varmare och tryckt på underifrån (Bernes, 2007).  

 

Figur 2. Havsnivåns stigning i Sverige (SMHI, 2012c)  

Havsnivåhöjningen förväntas inte bli lika stor längs hela Sveriges kuster. 

Längs kusterna i norra och mellersta Sverige förväntas skillnaden bli mindre 

på grund av den landhöjning som fortfarande pågår. I Södra Sverige har 

landhöjningen i princip upphört och där det på vissa ställen till och med pågår 

en landsänkning, om än väldigt liten (SGI, 2006). De förändringar av klimatet 

som är att vänta i framtiden kommer leda till att fler och större områden 

kommer drabbas av översvämningar. Även vattnets avrinningsmönster 

kommer att förändras. I norra Sverige kommer till exempel snösmältningen 

ske tidigare än den gör idag. I södra Sverige beräknas nederbörden övergå allt 

mer från snö till regn. Regnet befaras bli allt intensivare vilket kommer att 

leda till att vattenflöden i sjöar och vattendrag kommer att stiga 

(Miljödepartementet, 2008).  
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Översvämning är en av den mest uppenbara konsekvensen av de stigande 

havsnivåerna, då både byggnader och naturmiljöer drabbas. De städer som 

ligger nära kusten löper en större risk att drabbas då havsnivån kommer att 

stiga, dessa städer riskerar även att drabbas av så kallade stormfloder, vilket 

innebär att starka vindar driver på vatten på land, vilket i sin tur kommer 

medföra stora skador på bebyggelse och infrastruktur (Miljödepartementet 

2008; SGI, 2006). Även områden längre in från kusten kan drabbas då 

havsnivåhöjningen vid kusten motverkar avrinningen från andra vattendrag, 

vilket kan medföra att stora områden hamnar under vatten (Länsstyrelserna i 

Skåne och Blekinge län, 2008). Förutom översvämningar kan även erosion 

och försämrad grundvattenkvalitet till följd av havsnivåhöjningen, bli ett 

allvarligt problem. Detta beskrivs närmre i nästa stycke.   

3.3.4 Det sårbara samhället 
Enligt forskare på Rossby Centre kommer de förändringar som förutspås 

med största sannolikhet att medföra ökad belastning på samhället. Det syns 

redan idag att samhället är väldigt sårbart inför extrema vädersituationer då 

det under senare år förekommit omfattande översvämningar, skyfall och 

stormar som lett till stora materiella skador på viktiga samhällsfunktioner, 

infrastruktur så som vägar, järnvägar, vattenförsörjningssystem samt på 

bebyggelse (SGI, 2006). En anledning till att dagens samhälle har blivit mer 

sårbart inför de extrema väderförhållandena är att flera samhällsfunktioner 

består av avancerade tekniska system som är sammanvävda med varandra 

vilka är väldigt sårbara när de utsätts för stora påfrestningar. Hur sårbart ett 

samhälle är beror ofta på dess lokalisering. De städer och tätorter som är 

lokaliserade intill vattendrag och längs kusten är mer sårbara än de som ligger 

i högre terräng (Miljödepartementet, 2008; Bernes, 2007). Detta beror på att 

vattnet tidigare fungerat som transportväg och kraftkälla för samhällets 

industrier. Idag har dessa funktioner minskat eller helt spelat ut sin roll. Trots 

detta har vattnet fortfarande en viktig roll i stadsmiljön och är en uppskattad 

rekreationsmiljö. I de städer där bebyggelsen är lokaliserad till de attraktiva, 

låglänta områdena närmast vattnet kan i framtiden utsättas för stora 

påfrestningar (Björk & Reppen, 2000).   

Ett förändrat klimat kommer även leda till att risken för skred, ras och 

erosion. De förändrade väderförhållandena, med ökad nederbörd, kan leda till 

att hållfastheten och stabiliteten i marken försämras, vilket innebär en stor 

risk för bebyggelse i utsatta lägen, då trycket i marken kan förändras. Mark 

som idag anses vara stabil för bebyggelse kan i framtiden bli instabil och 

därmed vara olämplig för bebyggelse. I kust- och sjönära områden finns risk 

för erosion då ökade vattenflöden och höjda vattennivåer kan komma att föra 

med sig jordmassor och försvaga stabiliteten i marken ytterligare. Vilka 

kuststräckor som har störst risk att drabbas beror på vilka berg- och jordarter 

som finns där. Jordarter som är mer porösa, så som lera och sand är känsliga 

för erosion. Erosionen förstärks av kraftiga vindar och stormar, vilka blir allt 

vanligare (SGI, 2006; Miljödepartementet, 2008).  

Som nämnts tidigare beräknas risken för extrema att öka successivt och kan i 

framtiden bli ett stort hot mot det svenska samhället. Under de senaste åren 

har Sverige drabbats av ett antal extrema vädersituationer. Stormen Gudrun 

2005, översvämningarna i Arvika 2000 samt andra stora översvämningar, 

skyfall och stormar visar tydliga tecken på att samhällets beredskap att stå 

emot och möta klimatförändringarna har vissa brister. Dessa extrema 

vädersituationer har medfört stora materiella skador på samhällsfunktioner, 

infrastruktur och bebyggelse (Rummukainen, mfl., 2005). Att anpassa 

samhället till de nya förutsättningarna som ett förändrat klimat bidrar till, 

kräver en långsiktig omställning av samhällets organisation mellan olika 

sektorer. Att skydda och anpassa bebyggelse i ett klimat som ständigt 

förändras är en svår uppgift.  
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3.3.5 Den fysiska planeringens ansvar 
Den fysiska planeringen syftar till att visa samhällets intentioner med 

användningen av mark och vattenområden samt bebyggelse. Planeringen sker 

på olika nivåer, som alla är lika viktiga. I det här arbetet ligger fokus på hur 

risker behandlats i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt 

detaljplaner vilka förklars nedan.  

 
Översiktsplanen som vägledande dokument 
 
I översiktsplanen tydliggör kommunen sina intentioner för framtida mark- 

och vattenanvändning samt hur den byggda miljön skall utvecklas och 

bevaras. Den skall väga allmänna intressen mot varandra. Det skall även 

framgå hur och var ny bebyggelse skall placeras samt vilken bebyggelse som 

är bevarandevärd och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. 

Översiktsplanen utgör underlag för vidare tillståndsprövning enligt PBL och 

andra lagar. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan skall ange 

riktlinjer och vara vägledande för detaljplanering samt, planbesked, bygglov 

och andra tillståndsärenden (Boverket, 2012a). En fördjupning av 

översiktsplanen kan göras för delar av en kommun, antingen över ett 

begränsat geografiskt eller som ett tillägg, exempelvis vindkraft, vattenkraft, 

översvämning och områden för landsbyggdsutveckling i strandnära lägen 

(Boverket, 2012b).  

Detaljplanering 
 
I Detaljplanen skall kommunen pröva om mark- och vattenområden är 

lämpliga för bebyggelse, både vad gäller ny bebyggelse och förändringar av 

befintlig bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen (2010:900 kap 4:2) skall 

detaljplanen redovisa allmänna platser, kvartersmark samt vattenområden. 

Bebyggelsens placering, omfattning och utformning kan styras med 

detaljplanen. En detaljplan har en genomförandetid på mellan 5-15 år.  Planen 

är juridiskt bindande vid prövningar och lovgivning (Boverket, 2012c). 

I plan- och bygglagen från 1987 finns står det i 2 kap §3 att bebyggelse skall 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat 

jord, berg- och vattenförhållanden, risk för olyckor, översvämningar samt 

erosion. Detta innebär att om ett område anses olämpligt skall området inte 

planläggas. I och med införandet av nya plan- och bygglagen i maj 2011 så har 

det lagts ett större ansvar på kommunerna att planläggning även skall ske med 

hänsyn till miljö- och klimataspekter samt att planläggning skall ske 

långsiktigt.  
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4. FALLSTUDIE  

Det empiriska materialet i denna uppsats är upplagt på följande sätt:  

4.1: Beskrivning av fallstudieområdet  

Först presenteras fallstudieområdet med en kort historisk del som beskriver 

bakgrunden och de förutsättningar som legat till grund för att Norra 

Älvstranden har vuxit fram och blivit det område det är idag.  

4.2: Beskrivning av plandokumenten 

Sedan presenteras de plandokument som fallstudien baseras på. Först 

presenteras översiktsplaner och fördjupande översiktsplaner som varit 

vägledande för detaljplanering av Norra Älvstranden. Översiktsplanerna 

presenteras i kronologisk ordning med den äldsta planen först. Då fokus 

ligger i hur planerna uttrycker och beskriver dess intentioner har delar av dem 

tagits i sin helhet för att inte beskrivningen skall misstolkas. Det som beskrivs 

är planernas syften, huvuddrag, kvaliteter samt de områden som berör 

miljörisker i allmänhet, risker i samband med stigande havsnivåer samt hur 

vattnet beskrivits i planen. Efter presentationen av översiktsplaner kommer 

en kort presentation av de detaljplaner som som ingått i fallstudien. Planernas 

syfte och huvuddrag presenteras för att skapa förståelse för platsernas 

förutsättningar att hantera miljörisker och i synnerhet risken för stigande 

havsnivåer. Endast de planer som inkluderar ett vattenområde har tagits med. 

Här beskrivs även hur detaljplanerna överensstämmer med gällande 

översiktsplan. Detaljplanerna presenteras i kronologisk ordning med den 

tidigast antagna planen först.  

 

4.3: Analys 

Här presenteras en sammanställning av analysen som är uppdelat efter fyra 

frågeområden baserade på analysfrågorna. Frågeområdena är: avstånd och 

höjder, miljörisker, risker i samband med stigande havsnivåer samt 

vattenområden.  

4.4: Sammanfattning och slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas huvuddragen i plandokumenten samt resultatet 

av analysen. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kan dras utifrån 

resultatet.  

 

    

 

  
 

   

 

 

 



  20 
 

4.1: Beskrivning av fallstudien 

Norra Älvstranden 
Göteborg grundades 1621 som ett centrum för handel och sjöfart och ligger 

strategiskt placerat kring Göta älv. Den norra älvstranden har genomgått stora 

förändringar från att ha varit ett jordbrukslandskap till att under 1900-talet bli 

ett av Sveriges största industri- och varvsområden. Varvsindustrin har haft 

stor betydelse för Göteborgs näringsliv. Det första varvet startade på 

Lindholmen 1845, men det var först i början av 1900-talet som hamnarna på 

allvar började ta plats på Norra Älvstranden (Trossholmen, 2009). 1970 var 

varvsverksamheten som störst och upptog mer än halva älvstranden och 

sysselsatte mellan 15 000 och 20 000 människor. Oljekrisen 1974 gjorde att 

behovet av stora tankfartyg minskade samtidigt som konkurrensen från andra 

länder ökade. Detta ledde till att både Lindholmen-och Eriksbergvarven lades 

ned. Nedläggningen och utflyttningen av platskrävande hamnverksamhet till 

ytterhamnarna var starten för förnyelsen av Norra Älvstranden (Göteborgs 

Stadsbyggnadskontor och Norra Älvstranden Utveckling AB , 2001).  

1985 gick startskottet för arbetet med Norra Älvstranden (Trossholmen, 

2009). Då bestämde kommunfullmäktige att kajerna på bägge sidorna av 

älven skulle bli stadens framtida utvecklingsområde och gav 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att knyta samman 

älvstränderna till stadens centrum. I den nya översiktsplanen från 1989 la 

kommunen fram sina visioner för området.  Stadsdelen skulle vara öppen mot 

vattnet för alla stadens invånare (Göteborgs Stadsbyggnadskontor och Norra 

Älvstranden Utveckling AB, 2001). Det fanns en tanke om att 

Eriksbergsområdet skulle utvecklas till den goda staden med hotell, kultur 

och bostäder i sjönära läge (ett så kallat Waterfrontområde). Lindholmen 

skulle bli den lärande staden med ett kunskapscentrum bestående av 

gymnasieskolor, Chalmers tekniska högskola samt Göteborgs Universitet. 

Verksamheterna på Lundbystrand stod för den innovativa staden 

(Trossholmen, 2009). 

4.2: Beskrivning av plandokumenten 

Översiktsplaner 
Från det att Norra Älvstranden övergick från att vara en varvs- och 

industrimiljö till att bli en attraktiv stadsdel med en blandning av bostäder, 

handel och kontor har fyra översiktsplaner antagits. Den första är från 1989. 

Eftersom det även togs fram en fördjupad översiktsplan över Norra 

Älvstranden under samma period kommer den kommuntäckande 

översiktsplanen inte att presenteras här. 1993 antogs Göteborgs andra 

översiktsplan och 1999 den tredje. Till den skapades även en fördjupad 

översiktsplan för sektorn vatten som bedöms vara aktuell för denna studie. 

Den sista översiktsplanen är från 2009 och är fortfarande aktuell. Detta 

avsnitt ämnar besvara analysfråga ett.  

FÖP -89  

Norra Älvstranden- Översiktsplan för del av Hisingen. Antagen i juni 1989 

Stadsbyggnadskontoret fick 1985 i uppdrag att starta planarbetet med Norra 

Älvstranden. Norra Älvstranden har tidigare varit en plats för varvsindustri 

och hamnverksamhet, vilket också framkommit ur äldre stadsplaner. Arbetet 

med FÖP -89 har pågått parallellt med översiktsplanen för hela Göteborgs 

kommun. Denna fördjupande översiktsplan ligger till grund för etapp 1 

(Lindholmen, Sannegården och östra Eriksberg) i utbyggnaden på Norra 

Älvstranden, samt anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen i övriga 

områden.  

 

Norra Älvstranden upptar en yta av 250 ha och ligger på södra sidan av 

Hisingen med höga solvärden. Området har bohuslänsk kustkaraktär med 
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både vikar och berg samt grönområden. Området var när planen gjordes till 

stora delar obebyggt. De kajer pirar och hamnbassänger som finns kvar sedan 

varvsperioden har bevarats och ger möjligheter till långa promenader längs 

vattnet med utsikt över centrala Göteborg. Vad gäller hamnar är de flesta 

nedlagda eller planeras att läggas ned. Istället skall det enligt planen, göras 

plats för småbåtshamnar och gästhamnar. Norra Älvstrandens 

kulturhistoriska värden bör enligt planen bevaras för att stärka området 

identitet.  

 

Planens huvuddrag: 

- Att skapa en integrerad stad där bostäder, arbetsplatser, utbildning, 

service, kultur och fritid blandas.  

- Att bevara de kvaliteter som påminner om områdets historia. 

- Miljöstörande och riksfyllda verksamheter skall ersättas av icke 

miljöstörande verksamheter och arbetsplatser.  

ÖP -93 

Översiktsplan för Göteborg. Antagen i februari 1995.  

Översiktsplanen övergripande syfte beskrivs vara att öka konkurrenskraften, 

genom fler arbetstillfällen och bättre villkor. Den syftar vidare till att öka 

bärkraften i Göteborg genom att diskutera hur mobbningsproblemen skall 

lösas samt hur resurserna ska räcka till. Att värna om både kortsiktiga och 

långsiktiga behov är enligt planen viktigt. Den konkurrenskraftiga staden 

behandlar näringslivsutveckling, produktion, goda kommunikationer, 

ekonomisk tillväxt samt ett ökat samarbete med EG (idag EU). Den 

bärkraftiga staden tar sin utgångspunkt i Bruntlandkommissionens begrepp 

sustainable development som här beskrivs som en bärkraftig utveckling.  

Planen beskriver att det finns ett samband mellan våra utsläpp av koldioxid 

och den ökade medeltemperaturen i atmosfären. Temperaturökningen 

beskrivs kunna leda till att den genomsnittsliga vattennivån stiger med mellan 

25 cm- 2.5 meter under en 50- 100 års period. ”Följderna för Göteborg kan 

bli omfattande, men vi har tid att anpassa oss till hoten.” (ÖP-93, s. 27).  

ÖP -99 

Översiktsplan för Göteborg. Antagen i december 2001. 

ÖP -99 utgår ifrån samma vision som ÖP -93. Till visionen om 

konkurrenskraft och bärkraften har tillkommit ett resonemang om 

medborgarkraft där de sociala aspekterna lyfts fram. I planen förs ett 

resonemang kring hållbarhetsbegreppet samt Agenda 21 och hur miljöarbetet 

ser ut i Göteborg där tio huvudprinciper anges: 

- Hushållning med naturresurser 

- Hänsyn till djur, natur och människor 

- En gemensam planering för att förbättra miljön 

- Delaktighet 

- Information och utbildning 

- Långsiktigt tänkande 

- Miljöanpassade varor 

- Gränsöverskridande samarbeten 

- Samarbete med forskning och utbildning 

 

Översiktsplanen syftar till att utveckla Göteborg till en livskraftig långsiktigt 

hållbar stad med balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska/ 

miljömässiga aspekter samt att göra staden vackrare där både historia och 

framtid finns med. Göteborg ska ta vara på de tillgångar som finns som till 

exempel havet och stränder och se till att detta är attraktiva platser även i 

framtiden. Det är viktigt att allmänheten har tillgång till dessa.  
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FÖP -03 ”Vatten- så klart” 

Vattenplan för Göteborg som är en komplettering till översiktsplan för 

Göteborg, ÖP99. Fördjupad för sektorn vatten 

 

Vattenfrågorna beskrivs enligt planen tidigare ha legat vid sidan av den fysiska 

planeringen som endast koncentrerats kring markanvändning. Detta 

dokument har därför tillkommit för att behandla vattenfrågans olika aspekter 

ur estetiska, tekniska och ekologiska perspektiv.  

 

Göta älv var en förutsättning för att Göteborg ligger där det gör idag och 

älven präglar stora delar av stadsrummet än idag. För att hantera en framtida 

havsnivåhöjning är det viktigt att vidta åtgärder vid Göta älvs mynning och att 

höja grundläggningsmarginalerna i samband med ny- och ombyggnad. En 

höjning med 0,5 meter i utsatta lägen kring Göta älv föreslås.  

 

Utgångspunkter: 

- Upprätthålla grundvattennivåerna 

- Minska utsläppen till vattendrag av närsalter, organiska ämnen, 

tungmetaller och andra föroreningar 

- Öka förutsättningarna för biologisk mångfald 

- Bevara och skapa vatten för upplevelse och rekreation 

- Öka användningen av vattnet i stadsbilden 

- Minska risker för översvämning av bebyggda områden 

 

Bebyggelse som ligger i nära anslutning till älven har vid ett fåtal tillfällen 

drabbats av översvämningar. Genom att bygga tillfälliga vallar skapas en 

säkerhetsmarginal till den genomsnittsliga älvnivån. Älvens högsta uppmätta 

nivå som förekommer med 50- 100 års intervall är 1.8 meter över det 

normala. Alla områden har inte den säkerhet som krävs utan översvämmas då 

och då i samband med kraftiga regn och/ eller extrema högvattennivåer. Risk 

finns då att vattnet antingen slå över kajkanter eller tränger in underifrån 

genom dagvattenledningar. I dagsläget grundläggs nya byggnader längs 

älvstränderna på +12.3 meter. Denna nivå bör utifrån förutspådda framtida 

höjningar höjas med ytterligare 0,5 meter. Där dessa grundläggningsnivåer av 

olika anledningar inte är möjliga bör det förberedas för kompletterande 

åtgärder så som temporära vallar.  

Enligt SWECLIMEs mätningar kommer nederbördsmängderna öka inom de 

kommande 100 åren med ca 10%. Särskilt den kortvariga och intensiva 

nederbörden kommer att öka som i kombination med djupa lågtryck och 

västliga vindar ger högre vattenstånd i havet. 

ÖP -09 

Översiktsplan för Göteborg. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.  

Göteborgs skall utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans 

mellan sociala, ekonomiska och ekologiska/miljömässiga faktorer. Ett 

helhetstänkande är avgörande för möjligheten till hållbar utveckling för 

Göteborgssamhället. Göteborg skalla vara en stad där det goda livet är möjligt 

för alla både nu och i framtiden. Vatten och grönt i stadsmiljön har enligt 

planen starka upplevelsevärden i göteborgarnas vardag och bidrar till att 

forma bilden av Göteborg. Vattenljud och vattenrörelser är exempel på 

sådana värden.  

Planen beskriver att den senaste tidens diskussion kring klimatfrågorna har 

tydliggjort hur viktigt det är att ha ett långsiktigt perspektiv och en öppenhet 

för nya frågeställningar. Det förändrade klimatet medför både en fråga om 

hur ett varmare och regnigare klimat kan påverka Sverige och som en fråga 

om vad Göteborg kan göra lokalt för att begränsa utsläppen av koldioxid.  

Mål och strategier: 

- Förtäta och utveckla regionkärnan med bostäder, arbetsplatser, 

service etc 
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- Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv i nära samarbete 

med universitet och högskolor 

- Utveckla en trygg och tillgänglig stad, en storstad där havet, sjöarna, 

skogen och parkerna är nära även när Göteborg växer 

- God tillgänglighet skapas genom utbyggnad av infrastrukturen, 

främst kollektivtrafiken.  

 

Enligt planen är ett robust samhälle tryggt och tål även att det otänkbara 

händer. Göteborg måste ha en flexibel och uppmärksam planering. Ett bra 

sätt att klara detta är att arbeta med marginaler. Att dimensionera för lite mer, 

lite högre och lite oftare. Under den senaste tioårsperioden han man kunnat 

konstatera att hotbilden mot säkerheten och tryggheten ökat inom flera olika 

områden. Detta ställer krav på den fysiska planeringen. Under 2007 startades 

ett arbete för att se hur Göteborg är rustat för att möta extrema 

vädersituationer. Det finns flera andra områden som skulle behöva utredas på 

liknande sett och förses med väl avvägda rekommendationer. Det är också 

väsentligt att fundera vidare på hur säkerhetsanordningar av olika slag på 

verkar stads- och landskapsbilden.  

Mål och strategier 

- Bygg säkert 

- Säkra dricksvattenförsörjningen 

- Planera för ett robust transportsystem 

- Minska risken för miljöstörningar 

- Öka beredskapen för oförutsedda händelser som olyckor, sabotage 

och terror.  

 

För att undvika nya risker ska bebyggelse lokaliseras och utföras med hänsyn 

till risk för skred, sättningar och översvämningar. I Göteborgs centrala delar 

ska ny bebyggelse ha grundläggningsnivåer över +12.8 meter.  

Detaljplaner 
 
3764: Bostäder söder om Slottsberget (1)  

Figur 3: Bostäder söder om slottsberget.  

Stadsdel: Lindholmen 

Antagen: 1989-02-21 

Areal: 6,5 ha 

Omfattas av: Stadsplan från 1949.  Det fanns ingen gällande översiktsplan 

när detaljplanen antogs.  

 

Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på båda sidor om 

Lindholmens gamla torrdocka. Bostäderna planeras att byggas på kajen dels 

söder om Slottsberget dels söder om Skatberget. Torrdockan och områdena 

kring denna, som tidigare varit varvsområde, utnyttjas idag inte alls. Tidigare 

plan anger hamnverksamhet, men den kommer i och med detta planförslag 

att utgå. Några nya områden för hamnändamål föreslås inte. 

Verkstadsbyggnader, kranar och andra installationer skall rivas eller skrotas. 

Slottsberget och Skatberget norr om planområdet är lummigt och grönt och 

bidrar tillsammans med närheten till vattnet, till en positiv helhetsbild. 
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3942: Östra Sannegården (2) 

 
Figur 4: Östra Sannegården. 

 

Stadsdel: Lindholmen och Sannegården 

Antagen: 1992-03-03 

Areal: 7 ha 

Omfattas av: Fördjupad översiktsplan för Norra Älvstranden från 1989  

 

Syftet är att i överensstämmelse med översiktsplanen för Norra Älvstranden 

omvandla kajområdet öster om Sannegårdshamnen till ett bostadsområde 

med visst inslag av verksamheter. Bebyggelsen består av fyra bostadskvarter 

längs kajen. Dess uppbrutna struktur ger möjlighet till utblickar mot vattnet. 

Planen möjliggör för ett antal verksamheter. Väster om Slottsberget anläggs 

en småbåtshamn. Den norra delen av området präglas av den tidigare 

hamnverksamheten. Den karakteristiska kajbågen behålls. Den södra delen av 

området utgörs av en smal remsa längs med kanten på Slottsberget, här finns 

ingen kaj utan strandlinjen består av en oregelbunden strandkant. 

  

 

 

3903: Eriksberg (3)  

 

Figur 5: Eriksberg 

Stadsdel: Sannegården  

Antagen: 1991-05-28  

Areal: 25 ha  

Tidigare ställningstaganden: För större delen av området gäller stadsplaner 

för industriändamål från 1939 och 1957. Området öster om Eriksberget 

inklusive Sörhallsberget fram till Sannegårdshamnen saknar gällande plan. 

Omfattas av: Fördjupad översiktsplan för Norra Älvstranden från 1989. 

 

Detaljplanens syfte är att styra omvandlingen av Eriksbergsområdet från ett 

nedlagt varvsområde till ett bostads- och arbetsområde. Planens huvuddrag 

har styrts dels av områdets förutsättningar gällande topografi och befintlig 

bebyggelse, dels av viljan att skapa ett allsidigt sammansatt och stadsmässig 

bebyggelse där söderläget vid vattnet tas tillvara. Området omfattar mark som 

sträcker sig 100- 250 meter norrut från Göta älv mot Sörhallsberget. 

Planområdet omfattar även ett 50 till 200 meter brett vattenområde längs 

Göta älvs norra strand. Bebyggelsen inom kajområdet består till sin huvuddel 

av kvarter som öppnar sig mot söder. Befintliga pirar skall bevaras men 

tillåter viss småskalig bebyggelse som är placerad med hänsyn till viktiga 



  25 
 

siktlinjer från kajområdet mot älvmynningen och mot stadslandskapet på 

södra älvstranden.  

 
4319: Företagspark på Lindholmen (4) 

 
Figur 6: Företagspark på Lindholmen 

 

Stadsdel: Lindholmen  

Antagen: 1997-05-27 

Areal: 4ha 

Tidigare ställningstaganden: Stadsplan för industriändamål från 1947. 

1991 upprättades en detaljplan för delar av området för Chalmers ingenjörs- 

och sjöbefälsskola.  

Omfattas av: Fördjupad översiktsplanen för Norra Älvstranden 1989. 

 

Undervisnings- och forskningsdelen inom Kunskapscentrum på Lindholmen 

skall kompletteras med en företagspark. Planområdet gränsar i väster till 

Skatberget och i öster till de tidigare varvsbyggnaderna som numera ingår är 

en del av kunskapscentrum, i söder området en 10 meter brett vattenområde i 

Göta älv. Planområdet bestå mestadels av hårdgjorda ytor nästan helt utan 

vegetation. Området sluttar svagt mot Göta älv. Älven är områdets stora 

naturtillgång. Planens huvuddrag går ut på att ta tillvara på läget vid vattnet 

samt skapa träffpunkter i form av väldefinierade och vackra stadsrum och 

platser. Planområdet innehåller rester av stapelbäddar från varvsepoken.  

4420: Maskinkajen 2 (5) 

 

Figur 7: Maskinkajen 2 

 

Stadsdel: Sannegården 

Antagen:1998-11-24 

Areal: 10 ha 

Tidigare ställningstaganden: Gällande detaljplan för Maskinkajen antogs 

1992. Genomförandetiden har inte löpt ut. Ändring är en följd av 

omlokaliseringen av den lokala centrumbildningen.  

Omfattas av: Översiktsplanen från 1993 samt den fördjupade 

översiktsplanen från 1989 över Norra Älvstranden. 

 

Planområdet ligger på Eriksberg inom Stadsdelen Sannegården. Området är 

ca 150 meter brett och sträcker sig från hamnbanan i norr till Göta älv i 

söder. Området är relativt plan och del av det gamla varvsområdet. Det första 

kvarteret inom planområdet har färdigställts. Det nu aktuella planförslaget 

förhåller sig till det redan utbyggda kvarteret. Planförslaget syftar till att 

komplettera det nya torget med butiks- och servicefunktioner.  
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4647: Västra Sannegården (6) 

 
Figur 8: Västra Sannegårdshamnen 

 

Stadsdel: Sannegården 

Antagen: 2002-05-28 

Areal: 21 ha 

Omfattas av: Översiktsplanen från 1999. 

Tidigare ställningstaganden: Den största delen av området är inte tidigare 

planlagt.  

 

Planförslagets huvuddrag Västra Sannegården blir en grön stadsdel vid 

vattnet. Gatorna trädplanteras. Husen får terrasser och förträdgårdar. 

Gårdarna grönskar. Det blir en stadsdel med ca 800 nya bostäder samt 

arbetsplatser, parker och båtplatser. Den halvcentrala kvartersstaden har varit 

utgångspunkt för den nya stadsdelen, med tydliga gränser mellan offentliga 

och privata rum, möjlighet till verksamhetsblandning och mångfald. En viktig 

utgångspunkt har varit att utnyttja platsens kvalitet med kontakt- och 

utsiktsmöjligheter mot vattnet, samt att lyfta fram och utnyttja Sörhallsberget. 

Planområdet ligger i Sannegården utmed västra sidan av Sannegårdshamnen. 

Det avgränsas i söder av Sörhallsberget, i öster av Östra Sannegårdshamnen. 

 

 

4687: Östra Sannegården (7)  

 

Figur 9: Östra Sannegården 

 

Stadsdel: Sannegården 

Antagen: 2002-12-16 

Areal: 2,8 ha 

Omfattas av: Översiktsplanen från 1999 samt den fördjupande 

översiktsplanen över Norra Älvstranden från 1989.  

Tidigare ställningstaganden: Detaljplan från 1993.  

Kajytorna på Norra Älvstranden har tidigare planlagts som 

gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. Syftet med föreliggande 

detaljplan är att ändra kajstråket utmed östra Sannegårdshamnen till cykel- 

och promenadstråk på allmän plats. Planens syfte är också att befästa 

förhållandena för den framväxande bebyggelsen, med de justeringar som skett 

sedan den ursprungliga detaljplanen upprättades 1993. Avståndet till 

Göteborgs centrum är 5km. Området sträcker sig från hamnen i väster och ca 

80 meter norrut. I väster ingår ett 5 meter brett vattenområde längs kajen.   
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4720: IT- Universitetet (8)  

 

Figur 10: IT- Universitetet 

 

Stadsdel: Lindholmen 

Antagen: 2003-06-10 

Areal: 3,8ha 

Omfattas av: Översiktsplanen från 1999 samt den fördjupande 

översiktsplanen för Norra Älvstranden 1989. 

 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att förlägga en byggnad för IT- 

Universitetet i fonden av Lindholmsallén. Chalmers Lindholmen ges 

samtidigt möjlighet att i framtiden komplettera sina lokaler med en byggnad 

vid kajen. Området ligger 4 km nordväst om Göteborgs centrum. I söder når 

planområdet fram till vattnet och omfattar en 10 meter bred remsa av 

vattenområde längs Lindholmshamnen. Utmed kajen finns idag ett gångstråk 

”diagonalen” som blir en allmän plats. Stråket ingår som en del i det 

planerade sammanhängande gång- och cykelstråk som skall löpa utmed 

vattnet på Norra Älvstranden. Bryggdäcket vid kajstråket är en uppskattad 

plats för avkoppling och rekreation. 

 

 

4690: Kontor och allmän plats på Lundbystrandkajen (9)  

 

Figur 11: Kontor och allmän plats på Lundbystrandkajen 

 

Stadsdel: Lindholmen och Lundbyvassen 

Antagen: 2004-05-11 

Areal: 4ha 

Omfattas av: Översiktsplanen från 1999 

Tidigare ställningstaganden: Detaljplan från 2000, ändringar har gjorts och 

har inarbetats i denna plan.   

 

Planens syftar till att överföra kajytorna till allmänplatsmark. Planområdet är 

beläget invid färjeläget för Älvsnabben. Det omfattar den östra kajen av 

Lindholmshamnen och ca 10 meter av vattenområdet utanför kajen. I 

nordväst slutar planområdet i linje med hamnbassängens innersta del. En 25 

meter bred remsa förbinder Lindholmspiren med planområdet för att i 

framtiden inrymma en gång- och cykelbro. Vattenområdet utanför kajen och 

bryggan är öppet. Cityvarvets flytdockor ligger 100-150 meter söder om 

planområdet. De verksamma inom Lundbystrandsområdet utnyttjar gärna 

kajerna och närheten till vattnet för rekreation på lunchraster och när tillfälle 
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ges. Även besökande från närliggande bostadsområden och turister dras till 

kajerna och den händelserika hamnmiljön. Tillräckligt stora ytor skall därför 

hållas fria och allmänheten skall ha tillträde till stråken utmed vattnet.  Det 

yttersta hörnet av lundbystrandskajen är särskilt attraktivt med fin utsikt både 

mot Älvsborgsbron och mot Göteborgs centrum.  

4691: Kontor och allmän plats på Lindholmen (10) 

 
Figur 12: Kontor och allmän plats på Lindholmen 

 

Stadsdel: Lindholmen 

Antagen: 2004-05-11 

Areal: 6.8ha 

Omfattas av: översiktsplanen från 1999 

Tidigare ställningstaganden: -  

 

Planen syftar till att göra kajerna till allmän platsmark. Utmed de västra och 

södra kajerna har ett 10 meter brett område undantagits från bebyggelse. 

Planområdet omfattar Lindholmspiren. Detta område skall vara tillgängligt 

som allmänt kajområde samt utformas så att det blir ett attraktivt promenad 

och cykelstråk. Byggnaderna skall tillvarata kvaliteterna i den unika 

vattenkontakten och sydvästläge med välutformade, karakteristiska gavlar mot 

vattnet som ger utblickar och genomsikt. Mellan bebyggelseenheterna och på 

kajnocken ligger mindre platsbildningar i sydvästläge med vattenblänk. Det 

sydvästliga kajstråket har stora flanörkvaliteter med bryggor och båtar i 

vattnet. 

 

4815: Bostäder vid Stapelbädden (11)  

Figur 13: Bostäder vid Stapelbädden 

Stadsdel: Sannegården 

Antagen: 2005-05-03 

Areal: -  

Omfattas av: Planen omfattas av översiktsplanen för Göteborg 1999. 

Tidigare ställningstaganden: Tidigare detaljplan över området är från 1995.   

 

Området vid Stapelbädden på Eriksberg utgör en fortsättning av bebyggelsen 

på Maskinkajen. Den planerade bebyggelsen, utgår ifrån stapelbädden och 

kvarteret öppnar sig mot vattnet i söder. Området ligger direkt väster om 

Maskinkajen. Planområdet är relativt plant med en svag sluttning ner mot 

vattnet. Trädplantering förekommer längs lokalgatorna, annars innehåller 

planen sparsamt med vegetation. Planområdet har tidigare varit del av 

varvsverksamheten på Eriksberg. Delar av Stapelbädden finns kvar som 

minne av varvstiden.  
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4841:Västra Eriksberg (12) 

Figur 14: Västra Eriksverg 

 

Stadsdel: Färjestaden och Sannegården 

Antagen: 2005-11-01 reviderad 2006-02-26 

Areal: - 

Omfattas av: Planen omfattas av översiktsplanen för Göteborg från 1999. 

 

Planens syfte är att omvandla området kring dockan till en allsidigt 

sammansatt stadsdel där de mäktiga elementen från varvstiden som 

bockkranen, torrdockan och stapelbädden bevaras. Bockkranen är ett viktigt 

landmärke. Planområdet gränsar till stapelbädden på Eriksberg i öster och 

Kvarnberget i väster. I söder gränsar planområdet till Göta älv. Östra delen av 

planområdet, kring dockan, har tidigare varit varvsområde och är därför 

relativt platt. Norra delen av området består av en platå som ligger 10 meter 

över kajen. I västra delen av området innefattar planen ett parkområde.  

  

 

 

4990: Sannegården centrum (13) 

 
Figur 15: Sannegården centrum  

 

Stadsdel: Sannegården 

Antagen: 2008-12-02 reviderad 2009-11-10 

Areal: 9.2ha 

Omfattas av: Planen omfattas av översiktsplanen från 1999. 

Tidigare ställningstaganden: Huvuddelen av området är inte tidigare 

planlagt.  

 

Planområdet ligger längst inne i Sannehårdshamnen och knyter ihop 

områdena Västra och Östra Sannegårdshamnen. Planens ambition är att 

skapa ett vackert och attraktivt offentligt rum i Sannegårdshamnens norra del 

samtidigt som man från avgränsande nybebyggelse ges bästa möjliga 

förutsättningar att njuta av utsikten över vattnet i hamnbassängen samt Göta 

älv. I området planers Sannegårdens centrum som skall bli en ny 

handelsområde för hela Eriksberg.  
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5023: Hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen (14) 

 

Figur 16: Hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen 

 

Stadsdel: Lindholmen 

Antagen: 2009-05-26 reviderad 2009-12-15 

Areal: 1.8 ha 

Omfattas av: Planområdet innefattas av översiktsplanen från 1999. 

Tidigare ställningstaganden: Ett antal tidigare detaljplaner finns inom 

området.  

 

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av hotell, parkeringshus, 

konferensanläggning samt butikslokaler. Planområdet ligger två km från 

Göteborgs centrum och gränsar till Lindholmsallén i norr, Lindholmens 

Sciencepark samt Lundbystrandhamnen vid Göta älv i söder. Målsättningen 

med planen är att knyta ihop och skapa mötesplatser mellan Chalmers 

Lindholmen och Lindholmen Sciencepark. Området har tidigare varit en plats 

för hamnverksamhet men har efter varvens nedläggning mestadels bestått av 

utbredd markparkering för företagen på Lindholmen och Lundbystrand. 
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4.3 Analys  

 

 

Figur 17: Granskade detaljplaner 

4.3.1 Avstånd och höjder  
Detta avsnitt ämnar besvara analysfråga 2: Vilket är det minsta tillåtna 

avståndet från vattnet till bebyggelse? Vilken höjd över kommunens nollplan 

är den lägst tillåtna för uppförande av bebyggelse? 

 Av de 14 granskade planerna tar tre planer (6, 11 och 12) upp ett minsta 

avstånd från bebyggelse till kajkant eller till strandkant. För alla tre planerna är 

avståndet 10 meter från kaj och 20 meter från strandkant. De övriga 11 

planerna tar inte upp några minsta avstånd.  

Av de planer som angivit marknivåer har de flesta mätt dels höjden på 

kajkanten och dels vilken lägsta nivå byggnadernas markplan får placeras på 

(över kajkantsnivån). Av de 14 granskade planerna tar 11 stycken upp på 

vilken nivå kajen ligger på samt vilken som är den lägsta tillåtna nivån för golv 

i markplan.  Den plan som har den lägsta nivån i kajkant är nummer 8 som 

ligger på +11.5 meter mätt utifrån kommunens nollplan. Den plan som ligger 

högst är nummer 12 som ligger på +12.3 meter. 7 av planerna (1, 2, 4, 5, 7, 9 

och 10) tar inte upp en lägsta nivå för byggnadernas markplan utan beskriver 

endast lägsta nivå vid kajkant.  De flesta av planerna har en lägsta nivå för 

bebyggelsens markplan på +12.2 meter. Inräknat i detta mått är en 

säkerhetsmarginal på 0.5 meter över den högst uppmätta högvattennivån i 

Göta älv. I de två senast tillkomna planerna (13, 14) har lägsta byggnadsnivån 

höjts med 0.5 meter, medräknat säkerhetsmarginalen. Planerna 1, 2, 10 och 14 

anger inte några mått alls.  

4.3.2 Miljörisker 
Detta avsnitt ämnar besvara analysfråga 3a: Var och i vilken omfattning i 

plandokumenten hanteras miljörisker generellt? 

Grundförhållanden och geoteknik lyfts fram i många av planerna som en risk 

om det inte hanteras eller utförs på rätt sätt. En del planer beskriver endast 

kortfattat vad för geotekniska förhållanden som råder medan andra beskriver 

vilka risker som finns och vad som bör göras åt dem. Eftersom planerna 

gränsar till varandra är det naturligt att de har liknande geotekniska 

förhållanden. 

Planområdena längst åt väster (12, 11, 5, 3) ligger på mark som ursprungligen 

varit en havsvik där en söndereroderad bäck har mynnat. Den ursprungliga 

strandlinjen har legat 70-130 meter innanför de nuvarande kajerna. Under 

exploatering av industrimark gjordes omfattande utfyllnad. 

Utfyllnadsmaterialet var ca 10 meter mäktigt och bestod till stor del av 

muddringsmassor samt grus, sand och industriavfall. Utfyllnaden lades 

ovanpå den befintliga lerbottnen. De översta lagren av lera, 8-10 meter, är 

gyttjiga medan den djupare leran är fastare och mer stabil. Området längst ut i 

väster (12) består även av bergspartier, vilket inte bedöms vara en lika stor 

riskfaktor när det gäller grundförhållanden. Område 1, 2, 6, 7 och 13 som 

ligger kring Sannegårdshamnen har liknande geotekniska förhållanden som 

områdena till väster. I dessa områden består jordlagren av ca 20 meter mäktig 
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lera. Under leran ligger ett lager av isälvsavlagringar. Vid utbyggnaden av 

hamnbassängen gjordes omfattande muddringsarbete i leran som sedan 

ersattes av ett 5-7 meter mäktigt sand- och gruslager. Även område 4 som 

ligger på andra sidan av Slottsberget består av lera och fyllnadsmaterial. 

Närmast Slottsberget, i västra delen av planområdet består marken av 

utsprängt berg. Planområdena i öster (9, 10, 14) har ursprungligen bestått av 

en grund vassbädd (där av namnet Lundbyvass).  Vassbädden är sedan länge 

borta och ersatt av utfyllnadsmassor under 1800-talet som är ca 1-3 meter 

tjock. Hamnbassängerna är sedan utgrävda ur utfyllnaden. Att marken är 

stabil är en förutsättning för att kunna uppföra byggnader på den. Är den inte 

det finns risk för sättningar och skred.  Detta tar de flesta av planerna upp 

väldigt kortfattat och i samband med grundläggning och pålning. I områden 

med lerbotten behövs det ofta pålas för att säkerställa stabiliteten. I flera fall 

(2, 3, 5, 6 och 11) föreslås även att källare skall byggas för att ytterligare öka 

stabiliteten och att stor omsorg måste läggas på detta. Även kajen längs med 

områdena består av stödpelare för att minska risken för 

horisontalförskjutning. För att minska riskerna ställer de flesta (3, 5, 6 och 11) 

av planerna speciella krav vid schaktnings- och pålningsarbete för att 

minimera framtida risker. I byggnaderna närmast kajen föreslås en 

konstruktion med källare. Att marken är stabil är viktigt för att minska risken 

för sättningar och skred. I område 2, 3, 4, 7 och 11 beskrives att det 

fortfarande pågår sättningar med mellan 4-15mm/år. I planområde 4, 12 och 

14 beskrivs endast att stabiliteten är otillfredsställande. Nummer 5 och 8 

beskrivs som stabila.  

100 års industri- och varvsverksamhet har satt sina spår i marken. I alla planer 

utom en (1) beskrivs att det finns en liten eller normal risk för radon i marken 

och att källare därför bör byggas i radonsäker konstruktion. Övriga miljögifter 

som blivit kvar efter varv- och industritiden är olika typer av tungmetaller och 

oljespill och andra skadliga ämnen. Dessa beskrivs genomgående som att dess 

miljöpåverkan är begränsad samt att de inte anses vara ett hinder för 

utbyggnaden av områdena. De bör behandlas med försiktighet vid schaktning 

(7, 9 och 10).  

I planområde 3, 4, 5, 7, 11, 13 och 14 beskrivs hamnbanan som passerar norr 

om områdena som en riskfylld verksamhet. På hamnbanan transporteras 

farligt gods ut till Göteborgs ytterhamnar. De transporter av farligt gods som 

sker på älven anses inte vara en risk i någon av planerna.  

Övriga risker som beskrivs i planerna är höga vindhastigheter samt påsegling. 

Risken för ökade vindhastigheter ökar i och med de öppna ytor som Göta älv 

medför. Detta beskrivs som en risk i plan 1, 3, 5 och 10 och föreslås lösas 

genom placering och utformning av byggnaderna för att minska vindtunnlar. 

Påsegling beskrivs i plan 10 som en risk ifall att Cityvarvets verksamhet skulle 

läggas ned. Då måste skyddsåtgärder göras för att förhindra påsegling.  

4.3.3 Risker i samband med stigande havsnivåer 
Detta avsnitt ämnar besvara analysfråga 3b: Var och i vilken omfattning 

hanteras miljörisker i synnerhet riskerna med stigande havsnivåer? 

Planområde 3, 4, 5, 13 och 14 tar upp mätningar som gjorts på vattennivån i 

Göta älv. De nivåer som anges är: 

Högsta högvatten: +11.8 

Högvatten +11.2 

Lågvatten +9.4 

Lägsta låg vatten: + 9.1 

Medelvattennivån: +10.1.  

Skillnaden mellan nivåerna i de olika dokumenten är väldigt liten. I samband 

med mätningarna av vattennivån i Göta älv diskuteras områden 3, 13 och 14 



  33 
 

kort vilka konsekvenser det kan få så som översvämning. Plan 3 beskriver 

endast kortfattat att vattennivån gör området väldigt känsligt för en eventuell 

höjning av vattennivån Samt att rådande klimatförhållanden är likvärdiga de 

som allmänt förekommer för bebyggelse som gränsar till större 

vattenområden. Plan 4 beskriver att delar av området idag ligger under den 

högsta högvattennivån men inte vilka konsekvenser det skulle kunna leda till 

eller vad för åtgärder som kan tänkas bli aktuella. De senast tillkomna 

planerna (13 och 14) beskriver risken utförligt och hänvisar till den 

fördjupade översiktsplanen inom vatten som togs fram i samband med 

översiktsplanen 1999. De beskriver att Svenska klimatforskningsinstitutet 

bedömer att havsytan inom 100 år kan höjas mellan 15-95 cm, med en trolig 

bedömning på 50 cm. Plan 13 beskriver vidare att det anses rimligt att redan 

nu med dagens kunskap förebygga så att översvämningar inte uppstår i 

framtiden genom att höja den lägsta tillåtna grundläggningsnivån. Med en 

eventuell framtida höjning av havsytan på 0,5 meter bör även 

grundläggningsnivån höjas med samma värde. Där inte grundläggning kan 

anpassas till detta, får kompletterande åtgärder, så som skyddsbarriärer byggas 

eller förberedas. Vattennivån i Göta älv beror till stor del på nivån i havet. 

Höga nivåer uppstår oftare i kombination med västliga vindar.  De höga 

nivåernas varaktighet är i allmänhet mycket kort med någon till några timmar. 

Vattnet i Göta älv tros även påverka nivån på grundvattnet som kan komma 

att skada källare. Plan 14 har även fört in en planbestämmelse som anges 

risken för högt vattenstånd i Göta älv. Planen beskriver vidare att det vid 

höga vattenstånd finns risk att lågt liggande markytor översvämmas. För de 

områden som inte kan höja lägsta grundläggningsnivån bör det utredas om 

det i framtiden är möjligt att anlägga lokala fördämningar och vallar längs 

älven och hamnbassängerna.  

En planbestämmelse som flertalet av planerna (6, 8, 9, 11, 13, och 14) har är 

att öppningar till byggnader och källare måste ligga över +12.2 meter. Ligger 

öppningarna lägre skall de uppföras i vattentät konstruktion eller med 

skyddsvallar/trösklar. 

Planerna 2, 7, 10 och 12 tar inte upp de stigande havsnivåerna som en risk.   

4.3.4 Vattenområde 
Detta avsnitt ämnar besvara analysfråga 4: Beskrivs vattnet som en möjlighet 

eller ett hot? 

Planerna 1, 5 och 7 medför ljusa och fina utblickar över vattnet. Kajerna skall 

vara öppna för allmänheten som promenadstråk. Områdena beskrivs som 

attraktiva och möjliggör för vila rekreation och nya mötesplatser. Plan 9 

beskriver området närmast vattnet som en 20 meter bred zon som skall 

lämnas fri från bebyggelse. Det skall finnas möjlighet att anordna en 

inbjudande uppehållsplats med bänkar vända mot söder med fantastisk utsikt. 

I plan 1, 7 och 9 föreslås träbryggor utmed hamnbassängen för att utöka den 

tillgängliga gångytan och erbjuda naturliga sittplatser nära vattnet och ett 

trevligt inslag i närmiljön. Lågt placerade bryggor längs kajen förbättrar också 

säkerheten och utgör ett visst skydd för de som vistas på kajen. I plan 2 och 7 

föreslås båtplatser komplettera kajpromenaden. Planområde 2 har goda 

förutsättningar för att anlägga småbåtshamn och har en planbestämmelse (c1) 

som lyder: Service med marin anknytning avser verksamheter på befintliga 

och eventuellt tillkommande pirar. Inom begreppet kan rymmas 

serviceverkstäder för småbåtar, handel med båtutrustning, klubbstugor, 

fiskerestauranger, fisk och skaldjursförsäljning. Flera av planerna (2, 6, 7, och 

12) understryker vikten av vattenkontakt i planerna. Plan 6 skriver att syftet 

med planen är att utnyttja de kvaliteter som finns på platsen, det vill säga, 

närheten till vattnet. Vattenkontakten och de utblickar den medför skall 

utnyttjas i utformningen av bostadshusen. Flytande soldäck och badbassänger 

nämns som möjliga sätt att ytterligare utnyttja detta. Kajerna som finns kvar 

sedan hamnverksamheten skall hålla samman området samt vara en symbol 
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för sommarstaden med tillhörande båtliv. Även plan 7 lägger stor vikt vid att 

se vattnet som en möjlighet. Här föreslås att Sannegårdens inre hamn skall 

utnyttjas till jollesegling. Man skall kunna sitta och sola på trädäcken utmed 

vattnet. 

Planerna 4, 8, 10, 13 och 14 beskriver vattnet varken som hot eller som en 

möjlighet. 

4.4 Sammanfattning och slutsats 

Den fördjupade översiktsplanen över Norra Älvstranden har lagt grunden för 

hur området skall utvecklas. Planen beskriver vilka kvaliteter som finns i 

området och vilka som bör bevaras. Vattnet beskrivs som ett positivt inslag 

med möjligheter till utblickar och promenader längs kajerna. I översiktsplanen 

från 1993 beskrivs Göteborg ur ett mer näringslivsinriktat perspektiv och 

skall vara konkurrenskraftigt. Även bärkraften beskrivs som en viktig aspekt 

och beskrivs med utgångspunkt i Bruntlandsrapporten. I planen diskuteras 

(om än kortfattat) att det pågår en förändring i klimatet och att vattennivån i 

havet kan komma att stiga. I översiktsplanen från 1999 följs tankarna om 

bärkraften och konkurrenskraft upp med medborgarkraft. Det förs ett 

resonemang kring vikten av långsiktighet och hållbarhet i planeringen samt att 

ta vara på den tillgång som vattnet är. 2003 antogs en fördjupning inom 

sektorn vatten, som komplement till översiktsplanen från 1999. Planens 

beskriver att vattenfrågan tidigare har satts åt sidan av den fysiska planeringen 

till förmån för markanvändningen, men att det ska bli ändring på det. Planen 

beskriver många problemområden som kan uppstå i samband med vattnet i 

Göteborg, som exempelvis hot mot den biologiska mångfalden samt vikten 

av balans i grundvattnet. I planen diskuteras även de stigande havsnivåerna, 

som konsekvens av klimatförändringarna. Här blir det tydligt att vattnet ses 

som ett hot vilket riskerar att översvämma delar av centrala Göteborg. 

Riskerna beskrivs mer djupgående än vad som gjort tidigare; hur vattnet kan 

tränga in underifrån och översvämma dagvattensystem, hur kajer kan 

överspolas samt vilken påverkan ökade regnmängder har på vattennivån. Det 

förs även ett resonemang kring hur de befintliga områdena skall skyddas 

genom tillfälliga vallar. 2009 antogs den idag aktuella översiktsplanen för hela 

Göteborg. Planen understryker ytterligare vikten av att planera långsiktigt och 

lägger till vikten av flexibilitet och robusthet i samhället, till resonemanget. 

Frågan hur Göteborg kan skapa en beredskap för kommande 

klimatförändringar diskuteras.  

När det gäller detaljplanerna och den tänka bebyggelsens avstånd till vattnet 

är det bara få planer som anger. Vad gäller höjder anger de flesta planerna en 

lägsta nivå för bebyggelse i markplan på +12.2 meter. I detta finns en 

medräknad säkerhetsmarginal på 0.5 meter över högsta högvattennivå 

inräknat.  De senaste planerna har den lägsta nivån för bebyggelse i markplan 

höjts med ytterligare 0.5 meter. Det tycks alltså ha skett en förändring i 

resonemanget kring säkerhetsmarginaler sedan de första planerna antogs.  

Genomgående för alla detaljplanerna är att deras grund- och 

markförhållanden beskrivs utförligt. I planerna beskrivs vart det skett 

utfyllnader, av vilka material samt var det har muddrats. Utifrån dessa 

förhållanden beskrivs sedan hur utbyggnaden av områdena skall ske på ett så 

säkert sätt som möjligt, det vill säga med pålning och schaktning. Detta 

bedöms vara ett stort riskmoment i alla planerna. Det faktum att det inom 

många av planområdena fortfarande pågår sättningar, tycks inte innebära 

någon speciell risk. Inte i någon av de granskade planerna bedöms riskerna 

vara tillräckligt omfattande för att en MKB ska vara nödvändig.  

I de detaljplaner som anger mätningar av vattennivån i Göta älv har det i 

samtliga planerna angett samma nivåer. Är det så att mätresultaten inte har 

förändrats eller har samma information använts under nästan 15 års tid? Det 

är först i de två sista planerna som det beskrivs vilka konsekvenser en 

stigande vattennivå skulle kunna få. I dessa planer framgår ett 

framtidstänkande där man föreslår att förebygga översvämningsriskerna 



  35 
 

genom att höja lägsta grundläggningsnivåerna med ytterligare 0,5 meter. Det 

finns även ett konsekvenstänkande som beskriver hur den befintliga 

bebyggelsen samt ny bebyggelse som av olika anledningar inte kan byggas på 

högre nivå, skall skyddas med vallar.  

4.4.2 Slutsatser 
En slutsats som kan dras utifrån de granskade översiktsplanerna är att det 

tycks ha skett en förändring i synen på vattnet, från att endast vara ett positivt 

element till att bli en hög riskfaktor där det krävs beredskap och en långsiktig 

planering för att skapa ett robust samhälle.  

I nio av de granskade planerna beskrivs vattnet endast som en möjlighet och 

inte som ett hot. I de återstående fem planerna går det inte att utläsa om 

vattnet ses som en möjlighet eller ett hot. Det tycks alltså inte ha skett någon 

förändring över tid gällande hur man ser på vattnet.  

En slutsats man kan dra av de granskade detaljplanerna är att de miljörisker 

som beskrivs är oförändrade över tid. Vad gäller hanteringen av vattenfrågan 

kan ett nytt förhållningssätt urskiljas under den senare åren där vattnet ses 

mer som en risk.  
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7. RESULTAT OCH 

DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Alla metoder har sina för- och nackdelar och begränsningar. Fördelen med en 

kvalitativ dokumentstudie har varit att en större mängd material har kunnat 

granskas vilket möjliggjort en bredare kartläggning. Därmed har Norra 

Älvstranden som helhet kunnat ingå i fallstudien. Om tid funnits eller om 

man skulle gå vidare i undersökningen skulle intervjuer med medverkande 

tjänstemän vara ett bra komplement. Det skulle göra studien mer nyanserad 

och tankarna bakom planerna skulle komma fram samt framtida visioner. 

Värt att fundera över är även hur utfallet sett ut om ett mindre antal planer 

granskats på djupet och att även de rapporter och utredningar som planen är 

baserad på studerats. Men eftersom det i ett tidigt skede visade sig finnas 

ganska lite beskrivet kring hanteringen av klimatförändringar och stigande 

vattennivåer beslutades att endast plankartor och planbeskrivningar skulle 

inkluderas i studien.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete har varit att studera och analysera hur den fysiska 

planeringen hanterar riskerna för ett förändrat klimat och specifikt riskerna 

med de stigande havsnivåerna, genom att granska hur dessa har hanterats i 

planeringen av Norra Älvstranden i Göteborg. Nedan följer en diskussion 

kring resultatet av denna uppsats i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna; risksamhället, reflexiv modernisering, tillit och 

experternas roll, beslutsfattande, robust samhälle samt organisering 

och riskhantering, som presenterades i kapitel 3.2. 

7.2.1 En förändrad syn på risker 
Utifrån de granskade detaljplanerna och resultatet av den analys som gjorts 

kring vilka risker som beskrivs i samband med miljörisker, går det att utläsa 

en förändring över tid i synen på risker. De beskrivna riskerna har gått från 

att enbart vara förknippade med grund- och markförhållanden till att under 

senare år satts i förhållande till kommande klimatförändringar. Detta 

överensstämmer med vad Storbjörk beskriver gäller den förändrade synen på 

risker. Hon visar att forskningen på internationell nivå gått från att endast 

handla om klimatets effekter och utsläpp till att handla om anpassning och ett 

risktänkande, vilket även stämmer in på vad Beck menar att ett risksamhälle 

är. Vi har en helt annan medvetenhet idag om vad våra handlingar kan 

komma att få för konsekvenser på klimatet samt vilka risker vi står inför och 

måste hantera. Detta syns tydligt i fallet Norra Älvstranden där en helt annan 

riskmedvetenhet går att utläsa från det att den första detaljplanen antogs 

och fram tills idag.  

7.2.2 En ökad riskmedvetenhet 
Den fysiska planeringen har tidigare enligt Wirén (1998) förknippats med 

styrning, reglering och kontroll men befinner sig i en övergångsfas där större 

vikt läggs vid information, kommunikation och utbyte i exempelvis 

medborgardeltagande och olika dialogprocesser. De nya planeringsformerna 

skulle kunna sägas äga rum i de gamla strukturerna vilket skulle kunna 

jämföras med det som Beck (2000) kallar reflexiv modernisering. För att 

täcka in problemen med framtida klimatförändringar och dess konsekvenser 

kanske det krävs en ny struktur och organisering, vad gäller såväl den fysiska 

planeringen som dess relation till kommunens miljö- och infrastrukturarbete 

samt hur dagens beslutsfattande går till. Detta går inte att utläsa ur 

plandokumenten men kan vara en anledning till att det tagit så lång tid (nästan 
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20 år, från att första till sista detaljplanen antogs) innan en riskmedvetenhet 

gjort sig synligt.  

Denna tröghet gällande riskmedvetenhet och beslutsfattande kan även 

kopplas ihop med avsaknaden av uppdaterade mätvärden i planarbetet. De 

detaljplaner som anger vattennivån i Göta älv har alla använt sig av samma 

mätvärde. Om det är så att vattennivån varit oförändrad under 20 års tid eller 

om värdena av någon anledning bara upprepats, går inte at svara på. Storbjörk 

beskriver att det är ett problem att kommuner ofta beslutar om vilka 

säkerhetsmarginaler som skall gälla utifrån historisk data och inte utifrån 

framtidsprognoser. I de senaste antagna planerna (13 och 14) framgår att 

planering måste ske på lång sikt och att säkerhetsmarginalerna måste höjas för 

att skydda bebyggelse från de stigande havsnivåerna. Ju större 

riskmedvetenhet som beslutsfattarna har desto mer benägna borde de vara 

att övergå till att fatta beslut utifrån framtidsprognoser då detta 

förhoppningsvis skulle kunna leda till att samhället blir mer robust inför 

framtida klimatförändringar.  

7.2.3. Förbättrad riskhantering 
Giddens menar att vår generation jämfört med tidigare generationer har 

bättre möjligheter att kontrollera framtiden och skapa oss bättre 

förutsättningar trots att vi befinner oss nära katastrofens brant gällande miljö- 

och klimatförändringar (Giddens, 2007). Om detta sätts i relation till 

resultatet i denna uppsats skulle man kunna säga att den fysiska planeringen 

har goda förutsättningar att arbeta för en bättre miljö och motverka 

konsekvenserna av ett förändrat klimat. I dagens samhälle är utbytet av 

information och kunskaper större och vi kan ta del av internationell forskning 

och tekniska lösningar. Detta skulle kunna tolkas som att dagens samhälle har 

hittat ett nytt sätt att samla kunskap och information samt att lösa problem 

på, som bryter mot den tidigare mer begränsade organiseringen av 

institutioner och verksamheter där ansvarsområdena och därmed 

riskhanteringen var starkare kopplat till den egna verksamheten. 

Globaliseringen och det informationsutbyte som den medför har satt 

problemen med klimatförändringarna i ett sammanhang. 

För att beslutsfattandet ska ske riskmedvetet krävs att beslutsunderlaget 

präglas av riskmedvetenhet. Att de fysiska planerarna i sin tur har rätt 

kunskap och underlagsmaterial är viktigt eftersom det är utifrån planerarnas 

”expertkunskaper” som det politiska beslutet tas om att anta planen. Det är 

för politiker, liksom för allmänheten svårt att sätta sig in i alla detaljer, utan de 

måste till mångt och mycket känna tillit till experterna/planerarna. Utifrån 

resultatet av analysen verkar de fysiska planerarna, dvs experterna till en 

början inte ha varit medvetna om riskerna i samband med 

klimatförändringarna och de stigande havsnivåerna vilket också kan utläsas i 

avsaknaden av den kollektiva riskhanteringen. Riskmedvetandet måste 

finnas med i alla steg och avvägningar i planeringen för att slutligen tas med i 

ett beslut. I fallet Norra Älvstranden har grundläggningshöjden över 

havsnivån varit avgörande i riskbedömningen av utbyggnaden. Om 

grundläggningen i samband med de geotekniska arbetena haft en ännu större 

marginal hade inte området hotats av översvämningar idag.  

7.2.4 Det robusta samhället 
Utifrån resultatet av analysen drogs slutsatsen att det tycks ha skett en 

förändring i synen på vattnet, från att endast vara ett positivt element till att 

bli en riskfaktor där det krävs beredskap och en långsiktig planering för att 

skapa ett robust samhälle. De granskade översiktsplanerna beskriver även 

vikten av att allmänheten ska få tillgång till strand och kajområden samt ett 

ställningstagande att bebygga områdena längs vattnet på Norra Älvstranden. 

Att planera för ett robust samhälle handlar om att fånga framtidens 

förutsättningar och arbeta utifrån dessa. De första översiktsplanerna som 

omfattade Norra Älvstranden visar inte samma riskmedvetenhet som de 

senare planerna. Detta syns även i de efterföljande detaljplanerna kopplade till 
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de första översiktsplanerna, då de inte heller visar på en riskmedvetenhet. Det 

verkar finnas en direkt koppling mellan vad som tas upp gällande risker i 

översiktsplanen och vilka risker som sedan benämns i detaljplanen. Om 

översiktsplanen skulle ange tydligare riktlinjer för hur riskhanteringen inom 

den fysiska planeringen bör se ut skulle det kunna underlätta hanteringen av 

osäkerheter i detaljplanerna. Detta menar även Olofsson och Öhman (red.) 

skulle underlätta då problemen med klimatförändringarna behövs diskuteras 

på en med övergripande nivå för att minska dess komplexitet.   

Sammantaget kan det konstateras att den fysiska planeraren har ett stort 

ansvar och en skyldighet att arbeta långsiktigt och att eftersträva ett robust 

samhälle. Detta är dock inte helt oproblematiskt. Att ett riskmedvetande 

och strategier för riskhantering finns med på alla nivåer av beslutsfattande 

verkar vara avgörande för det slutgiltiga resultatet. Att det skett en förändring 

från det att den första detaljplanen på Norra Älvstranden antogs och fram till 

idag har kommit fram genom att en djupgående granskning av dokumenten 

har gjorts. För att kunna svara mot allmänhetens växande intresse för 

klimatrelaterade frågor kvarstår att det måste bli tydligare i plandokumenten 

vad som gjorts/görs för att minska riskerna för till exempel översvämningar. 

7.2.5 Framåtblickar 
Utifrån de slutsatser som dragits i denna uppsats framgår det att den fysiska 

planeringen idag och under de senaste 20 åren, har kommit en bit på vägen 

mot en hållbar långsiktig planering, men har en bit kvar. En viktig fråga som 

framkommit under detta arbetes gång är på hur lång sikt det egentligen är 

rimligt att planera? Beroende på hur lång tid framåt kommunen tänker sig att 

bebyggelsen på Norra Älvstranden skall finnas kvar, kommer det att krävas 

mer och större säkerhetsmarginaler. Om det funnits tid hade det varit 

intressant att studera olika kommuners tidsperspektiv. När man uttrycker ett 

behov att planera på lång sikt för att uppnå ett hållbart samhälle, hur lång 

tidsaspekt är rimligt att planera för?  

Det som också tycks vara ett stort problem är det faktum att historiska 

mätvärden används istället för framtidsprognoser. Det hade även här varit 

intressant att utforma ett förslag på hur dessa prognoser och scenarier kunnat 

användas som planeringsunderlag i kommande detaljplanering.  
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