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frord
När det var dags att skriva examensarbetet fanns det 
en mängd ämnen som intresserade mig och som jag 
kunde tänka mig att utreda. Sedan tänkte jag om. Det 
kändes mer relevant att det fanns en mottagare som 
hade intresse av det jag skrev. Jag vände mig därför till 
ett antal kommuner och myndigheter med en förfrågan 
om det fanns något ämne de hade intresse av att jag 
utredde. När SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,  
förklarade att de såg ett behov av metodutveckling 
gällande klimatanpassning inom fysisk planering så 
kändes det klockrent. 

Efter att ha ägnat mig åt ämnet på heltid under en 
termin har frågan kommit ett engagera mig, och jag är 
mycket glad över att ha fått möjlighet att fördjupa min 
kunskap gällande klimatanpassning. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och 
görs inom programmet Fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Som handledare har Jessica 
Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, samt 
Erland Ullstad, Växjö kommun, fungerat. Stort tack till 
alla som varit behjälpliga under arbetet!

sammanfattning
Framöver kan vi vänta oss ett varmare och mer 
nederbördsrikt klimat i Sverige. Detta beror till stor del 
på den globala uppvärmningen, som huvudsakligen 
orsakas av den ökade mängden växthusgaser i 
atmosfären. Högre temperaturer bidrar bland annat 
till att havsisarna smälter snabbare vilket höjer 
havsnivån. 

Ett varmare och fuktigare klimat kommer att på olika 
sätt påverka mark, byggnader och infrastruktur. En 
höjd havsnivå leder till att kustområden i högre grad 
drabbas av översvämningar och erosion. Intensiva och 
mer långvariga regn leder till fler källaröversvämningar 
och ökad markinstabilitet. Områden som tidigare 
betraktats som säkra kan drabbas.

En tydlig koppling mellan klimatfrågan och 
den kommunala planeringen finns genom att 
kommunerna ansvarar för planeringen av mark- och 
vattenanvändningen. Från och med första januari 
2008 har dessutom risken för olyckor, översvämningar 
och erosion lagts till som kriterier för kommunens 
lämplighetsprövning i Plan- och bygglagen. 

Det innebär att Sveriges kommuner måste beakta 
klimatförändringarnas konsekvenser så att bebyggelse 
och infrastruktur lokaliseras till områden som är 
säkra, även framöver. Planeringen måste även ta 
ställning till åtgärder som minskar konsekvenserna 
av klimatförändringarna. Det kan handla om allt 
från att utarbeta olika slags strategier, till att sätta in 
mer specifika åtgärder. Genom att ta hänsyn till hur 
klimatet utvecklas skapas en beredskap. Ett exempel är 
att se till att ha en aktuell Dagvattenstrategi med en 
handlingsplan för hur VA-systemen kan byggas ut för 
att klara högre flöden. Stockholm, 2009-05-06

I examensarbetet har Flemingsberg i södra 
Stockholm fungerat som fallstudie. I området 
planeras en omfattande utbyggnad de kommande 
decennierna. Det handlar om såväl bostäder som 
stora infrastruktursatsningar. Huddinge kommun och 
Botkyrka kommun arbetar tillsammans för att ta fram 
en fördjupning av översiktsplanen för Flemingsberg.

I fallstudien presenteras Flemingsbergs förhållanden i 
dagsläget, hur området kommer att utvecklas fram till 
år 2030 samt de klimatanpassningsaspekter som bör 
beaktas. En slutsats är att det finns ett behov av ett 
planeringsunderlag som tar pågående och kommande 
klimatförändringar i beaktande. Det gäller bland annat 
markförhållanden och VA-kapacitet, utan detta är det 
svårt att ta de rätta strategiska besluten. De åtgärder 
som kan bli aktuella för Flemingsberg är att exempelvis 
dimensionera VA i ett tidigt skede, ge markanvisning åt 
den som bygger klimatsmartast och att ange riktlinjer 
för att bevara största möjliga andel grönska.

Förändringar i klimatet kan orsaka svåra påfrestningar 
på samhällets funktioner och på naturmiljön. Att 
minska sårbarheten inför extrema väderhändelser är 
därför ytterst viktigt, både utifrån dagens situation och 
utifrån pågående och kommande klimatförändringar. 
Hur vi planerar att bemöta dessa påfrestningar avgör 
i hög grad hur pass sårbart vårt samhälle kommer att 
vara för dessa klimatförändringar.
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bakgrund
I och med klimatförändringarna kommer Sverige 
sannolikt få ett varmare och våtare klimat framöver, 
vilket medför en ökad risk för översvämningar, 
jordskred och andra typer av naturkatastrofer. I oktober 
2007 publicerades Klimat- och sårbarhetsutredningen 
som betonar att ansvaret för att klimatanpassa 
samhället till stor del ligger på en lokal och regional 
nivå. Utredningen framhåller att kommunerna måste 
börja beakta klimatförändringar och risker för extrema 
väderhändelser i den fysiska planeringen, så att inte 
ytterligare risker byggs in i samhället. På flera områden 
är det viktigt att åtgärder vidtas redan nu, bland annat 
för bebyggelse och infrastruktur.

Den första januari 2008 trädde ett par förändringar i 
Plan- och bygglagen i kraft som bland annat innebär att 
risken för olyckor, översvämningar och erosion har lagts 
till som kriterier för kommunens lämplighetsprövning. 
Det medför att risken för översvämningar och erosion 
ska behandlas i översiktsplanen samt beaktas 
vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning. 
Kommunernas möjlighet och skyldighet att i 
planeringen ta ansvar för klimatanpassningsfrågan har 
i och med detta ökat.

Orsaken till lagändringarna är vikten av att 
konsekvenserna av klimatförändringar behandlas i 
planeringsprocessen. Idag är det främst Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (tidigare 
Räddningsverket) och andra myndigheter som arbetar 
med risk- och sårbarhetsanalyser, och kopplingen till 
kommunernas översiktliga planering, som ger goda 
möjligheter att planera utifrån en helhetssyn, behöver 
bli bättre (www.skl.se). 

strre 
kommunalt 

ansvar

klimat- och
srbarhets-
utredningen

frndringar 
i pbl

syfte
Syftet med detta examensarbete är att utreda hur 
klimatanpassningsaspekter kan ge avtryck i planerings- 
och stadsbyggnadsstrategier inom den fysiska 
planeringen. Med utgångspunkt i fördjupningen 
av översiktplanen för Flemingsberg visar studien 
hur aspekterna kan redovisas på en översiktlig 
planeringsnivå. 

+ =
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metod
Den första tiden av examensarbetet har ägnats åt 
sökande av information gällande klimatförändringarna 
generellt och klimatanpassning mer specifikt. Den 
främsta informationskällan har här varit den statliga 
Klimat- och sårbarhetsutredningens rapport Sverige 
inför klimatförändringarna – hot och möjligheter”, 
(SOU 2007: 60).

Information och inspiration har även hämtats vid två 
klimatkonferenser, Klimatanpassning i den fysiska 
planeringen – tema strategisk planering, anordnad 
av Sveriges Kommuner och Landsting (2008-10-30), 
samt Klimatanpassning - Planerarens roll och ansvar, 
anordnad av Föreningen för Samhällsplanering (2008-
11-26).

Inför valet av fallstudie kontaktades  ett par kommuner. 
Valet föll på Flemingsberg i södra Stockholm där en 
fördjupning av översiktsplanen håller på att tas fram 
i samarbete mellan Huddinge kommun och Botkyrka 
kommun. 

Fallstudien består av två delar. I kapitlet Flemingsberg 
i dag sammanställs det material som finns tillgängligt 
gällande områdets förhållanden i dagsläget. Den andra 
delen av fallstudien består av Flemingsberg 2030. I 
text och kartor redogörs för hur Flemingsberg kommer 
att förändras fram till år 2030 utifrån de planer som 
finns för området. Med stöd av informationen från 
tidigare kapitel presenteras under varje rubrik de för 
fallstudien relevanta klimatanpassningsaspekter som 
bör beaktas. 

struktur
Examensarbetet består av sex kapitel. Efter det 
inledande kapitlet följer ett kapitel som innehåller en 
kortare redogörelse för klimatförändringarna och de 
konsekvenser som påverkar den fysiska planeringen. 
Det tredje kapitlet berör klimatanpassning och 
redogör bland annat för ett antal åtgärder som syftar 
till att anpassa samhället till ett förändrat klimat och 
att minska dess sårbarhet. Kapitlet redogör även för 
kommunens ansvar i klimatanspassningsarbetet samt  
ett par rekommendationer från olika myndigheter. 

Det fjärde kapitlet utgörs av Fallstudie Flemingsberg. 
Kapitlet är uppdelat på Flemingsberg i dag och 
Flemingsberg 2030. Det femte kapitlet innehåller 
diskussion och slutsatser samt tänkbara 
anpassningsåtgärder. Därefter följer ett sjätte kapitel 
som består av en begreppsordbok som förklarar ett 
antal begrepp  som antingen berör examensarbetet 
eller är aktuella i klimatanpassningsdebatten.

ett frndrat
klimat

klimat-
anpassning

fallstudie
flemingsberg

begrepp

diskussion &
slutsatser

2.

3.

�.

5.

6.

inledning1.
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ett frndrat klimat
I oktober 2007 publicerades den statliga Klimat- och 
sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) som redogör 
för det svenska samhällets sårbarhet för de globala 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

FN:s klimatpanel IPCC har kommit fram till att 
uppvärmningen de senaste 100 åren globalt uppgår 
till drygt 0,7 grader. Uppvärmningen har gått nästan 
dubbelt så snabbt de senaste 50 åren jämfört med 
hela 100-årsperioden. Det är mycket troligt att det 
förändrade klimatet i stor utsträckning är orsakat av 
mänskliga aktiviteter (SOU 2007:60).

Uppvärmningen beror till stor del på den ökade 
mängden så kallade växthusgaser i atmosfären. Till 
växthusgaserna räknas bland annat koldioxid, metan, 
dikväveoxid och olika freoner. Det är tydligt att 
mängden växthusgaser i atmosfären har ökat sedan 
industrialismens början. Solens instrålning ger energi 
och för att strålningsbalans ska råda måste motsvarande 
mängd energi skickas ut från jorden. Vad som sker är 
att växthusgaserna absorberar jordens returstrålning 
och återstrålar den. En del av denna återstrålning 
kommer tillbaka till jordens yta och bidrar till en 
temperaturhöjning, vilket är känt som växthuseffekten 
(www.smhi.se). 

Klimatförändringarna de närmaste 30−40 åren 
kommer till stor del bero på historiska utsläpp. 
Utsläppen idag och de kommande decennierna är dock 
avgörande för hur stor klimatförändringen kommer 
att bli under andra halvan av detta århundrade. Om 
kraftfulla globala utsläppsminskningar genomförs 
kan temperaturhöjningarna begränsas på sikt (SOU 
2007:60). 

Skillnad i årsmedeltemperatur 
(ovan) respektive årsnederbörd 
(nedan) åren 1991-2005 jämfört 
med normalperioden 1961-1990. 
Illustrationer från SMHI.

Under senare år har ett antal översvämningar och 
stormar med stora konsekvenser drabbat Sverige. Det 
är inte belagt att dessa väderhändelser är kopplade 
till en klimatförändring, men klimatscenarierna i 
Klimat- och sårbarhetsutredningen visar på en ökning 
av extrem nederbörd och höga temperaturer. Detta 
väntas i sin tur resultera i en ökning av mer extrema 
vädersituationer som stormar, översvämningar, ras och 
skred, en så kallad kumulativ effekt (SOU 2007:60).

Under åren 1991-2005 har en tydlig uppvärmning 
ägt rum i Sverige jämfört med normalperioden 1961-
1990.  Under samma period har nederbördsmängden 
ökat i stort sett hela Sverige, på vissa håll med över 
10%. Framöver beräknas temperaturen stiga mer i 
Sverige och Skandinavien jämfört med det globala 
genomsnittet. Gällande nederbörden framöver 
beräknas lokala häftiga regn, liksom höga flöden, att 
öka i frekvens över hela landet (www.smhi.se).

Det finns idag mycket som tyder på att den globala 
uppvärmningen sker snabbare än vad som tidigare 
framkommit. De klimatscenarier som användes i 
Klimat- och sårbarhetsutredningen är baserade på 
forskning publicerad fram till år 2006. De studier och 
observationer som därefter genomförts visar bland 
annat att utsläppen av koldioxid accelererar och att 
hav och skog har blivit sämre på att ta hand om dessa 
utsläpp. Detta påskyndar uppvärmningen av Arktis 
vilket i sin tur leder till att havsytan stiger allt snabbare 
(Nilsson, 2009). 



10

extremtemperaturer
De senaste 15−20 åren i Sverige har varit påfallande 
varma, i genomsnitt har medeltemperaturen vintertid 
varit drygt en grad högre jämfört med för hundra 
år sedan. Skillnaden vintertid mellan 1991−2005 
och 1961−1990 är kring två grader. Temperaturen 
på sommaren varierar mindre mellan åren (SOU 
2007:60).

Sveriges klimat har alltid  varierat, men de senaste 15 
årens temperaturöverskott och nederbörd är ovanligt 
stora i ett 100-årigt perspektiv. Andra faktorer som 
indikerar en temperaturuppgång är exempelvis att 
trädgränsen klättrar uppåt i fjällen, att glaciärerna 
överlag krymper och att snösäsongen blivit kortare i 
södra och mellersta Sverige (www.smhi.se).

Ihållande värmeböljor leder till ökad dödlighet. Då 
Europa drabbades av en svår värmebölja i augusti 2003 
beräknas över 33 000 personer ha avlidit som en direkt 
följd av värmen (SOU 2007:60). 

Framöver
Klimatscenarierna som redovisas i Klimat- och 
sårbarhetsutredningen visar att vi sommartid sannolikt 
kommer att få ett varmare och torrare klimat, särskilt 
i södra Sverige. Medeltemperaturen sommartid 
beräknas stiga med två till fyra grader och antalet 
extremt varma dagar blir fler. 

Högre temperaturer leder till ökade hälsoproblem. 
Framförallt äldre och sjuka personer löper en större 
risk vid extrem värme. En tydligt ökad dödlighet har 
observerats redan efter två dagars ihållande värme. 
Beräkningar för Stockholmsområdet visar att en 
höjning av medeltemperaturen med fyra grader ökar 
dödligheten med drygt fem procent. 

Problematiken är viktig att ha med sig vid planering 
av exempelvis äldreboenden och sjukhus. 
Klimat- och sårbarhetsutredningen framhåller att 
inomhustemperaturen på sjukhus, sjukhem och i andra 
lokaler där sjuka eller äldre vistas måste kunna hållas 
inom rimliga värden även om det blir en värmebölja. 
Avkylningsmöjligheter på akut- och intensivavdelningar 
bör införas som standard över hela landet. 

Ökad luftfuktighet och högre temperaturer ökar 
spridningen av smittämnen, likaså innebär det en större 
risk för fukt och mögelskador. Klimatförändringarna 
kan allvarligt påverka befintliga och framtida 
byggnadskonstruktioner vilket bland annat innebär 
att byggnaders underhållsbehov i så fall kommer att 
öka markant. Byggnader har en mycket lång livslängd 
och en omställning bör därför inledas tidigt för att 
anpassningen ska kunna göras vid nybyggnation och 
vid renoveringar och ombyggnader. Detta medför stora 
kostnader.

Klimatförändringarna kommer att påverka värme- 
och kylbehovet. Värmebehovet minskar kraftigt 
till följd av temperaturhöjningen vilket innebär 
stora kostnadsbesparingar i form av mycket lägre 
energikostnader. I Klimat- och sårbarhetsutredningen 
beräknas att energianvändningen för uppvärmning 
minskar med ca 30 procent till 2080-talet, medan 
kylbehovet väntas öka ca fem gånger (SOU 2007:60).Högre temperaturer kan förväntas framöver vilket ökar kylbehovet 

i byggnader.
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hga flden och versvmningar 
Under åren 1991-2005 går det att se en  tydlig ökning 
av nederbörden i större delen av landet, på en del 
håll med över 10%. Nederbörden har ökat samtliga 
årstider med undantag av hösten där den i större delen 
av landet minskat något. I sydöstra Norrland har även 
vintern blivit torrare (www.smhi.se).

I Sverige inträffar översvämningar och höga flöden 
regelbundet. Det handlar oftast om korta intensiva 
regn som orsakar höga flöden i främst små vattendrag 
med åtföljande översvämningar. Sådana regn kan 
orsaka översvämning inom tätbebyggelse på grund av 
överfulla dagvattensystem. Mer utdragna regnperioder 
höjer flödena i stora vattendrag och sjöar, och 
riskerar att översvämma närliggande bebyggelse och 
infrastruktur. Detta är en ökande risk då bebyggelse 
som är lokaliserad nära vattendrag, sjöar och kust 
befinner sig under expansion.

De senaste åren har flera stora översvämningar drabbat 
Sverige, översvämningarna i Vänern 2000/2001 och 
Arvika 2000 är två exempel. De höga vattenflödena 
orsakade bland annat omfattande skador på järnvägar. 
I Klimat- och sårbarhetsutredningen beräknas att 
med dagens klimat riskerar drygt sex miljoner m2 
byggnadsyta längs svenska vattendrag att översvämmas 
i genomsnitt en gång per 100 år (SOU 2007:60).

Framöver
Klimatscenarierna som redovisas i Klimat- och 
sårbarhetsutredningen visar att nederbörden kommer 
att öka i större delen av landet under höst, vinter och 
vår. Lokala häftiga regn kommer att öka i intensitet 
över hela landet, liksom höga flöden. Så kallade 100-
årsflöden, som har en återkomsttid på i genomsnitt 
100 år, beräknas drabba framförallt västra Götaland, 
sydvästra Svealand och nordvästra Norrland. 

Lokala skyfall som resulterar i översvämningar av 
dagvatten- och avloppssystem är ett stort problem. 
Vid översvämningar kan smittämnen som förekommer 
i jord och mark frigöras och förorena vattentäkter, 
betesmark, badvatten och bevattningsvatten. 
Avloppsvatten kan läcka in i dricksvattentäkter och 
i ledningar. Problemen med källaröversvämningar 
och utsläpp av avloppsvatten väntas bli ännu större 
framöver. Även dammsäkerheten behöver ses över då 
de flesta dammar måste kunna hantera ökade flöden. 

Det ökade intresset av att bo sjönära har gjort att 
bostäder har byggts i områden som redan idag är 
översvämningshotade. Denna yta kommer sannolikt 
att öka, liksom de samhällsekonomiska kostnaderna 
(SOU 2007:60).

Lokala häftiga skyfall kommer att öka i frekvens och orsaka fler 
översvämningar.
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ras, skred och erosion
Det ras och skred har gemensamt är att de kan 
inträffa utan förvarning. Ras sker i bergväggar, grus- 
och sandbranter i form av att block, stenar, grus- och 
sandpartiklar rör sig fritt. Skred förekommer i silt- 
och lerjordar och kan även inträffa i siltiga eller leriga 
moräner som är vattenmättade. Ett skred innebär att 
en sammanhängade jordmassa kommer i rörelse. En 
fjärdedel av de ler- och siltjordar som finns i Sverige 
bedöms vara skredbenägna.  

Den pågående landhöjningen ligger bakom en del av 
skreden i Sverige. Slänterna mot vattendragen blir 
högre och brantare i och med landhöjningen. När 
höjdskillnaden, och därmed påfrestningen i jorden, blir 
för stor inträffar ett ras eller skred och slänten jämnas 
ut (www.sgu.se). 

Markens hållfasthet och stabilitet beror på flera 
faktorer utöver jordart. Markens vattenförhållanden, 
som portryck och grundvattennivåer, är även av stor 
vikt. Intensiva regn, växlande vattennivåer och erosion 
leder till stor försämring av stabiliteten vilket kan leda 
till skred och ras. 

Mer än 55 stora jordskred, med en utbredning på 
minst en hektar, har drabbat Sverige under de senaste 
hundra åren. De senaste åren har flera ras och skred 
med allvarliga konsekvenser inträffat. I juli 2006 fick ett 
lokalt skyfall i Ånn i Jämtland både järnväg och väg att 
rasa, och i december samma år raserades E6:an längs 
en sträcka på flera hundra meter i Småröd i Bohuslän 
(SOU 2007:60).

Längs kuster i främst Halland, Skåne, på Öland och Got-
land pågår kusterosion. Kusterosion drabbar områden 
som består av lättrörlig jord eller sand, och förvärras 
av den stigande havsnivån. Mest omfattande är ero-
sionen längs Skånes sydkust. Vid Löderups strandbad 
i Ystads kommun har strandlinjen förskjutits över 150 
meter inåt land under den senaste 30-årsperioden 
(SOU 2007:60). 

Framöver
Klimatscenarierna som redovisas i Klimat- och 
sårbarhetsutredningen visar en ökad förekomst av 
kraftig nederbörd som ger ökade flöden i vattendrag, 
liksom höjda och varierande grundvattennivåer, vilket 
ökar risken för ras och skred. De ökade riskerna uppstår 
framför allt i områden nära vatten där risken redan 
idag är hög, som Vänerlandskapen, Göta älvdalen, 
östra Svealand och nästan hela ostkusten. Över 200 
000 befintliga byggnader uppskattas ligga i områden 
där ras- och skredrisken kommer att öka. 

Havsnivån väntas stiga med 0,2−0,6 meter globalt 
de närmaste 100 åren. Under perioden 1993−2003 
har stigningen varit ungefär dubbelt så snabb som 
under de senaste fyrtio åren. Den högre hastigheten 
beror främst på en ökande expansion av havsvattnet 
som en följd av uppvärmningen. Havsnivån, liksom 
risken för översvämning och kusterosion, påverkas 
även av lågtryck och vindar. Med en större förekomst 
av västvindar kommer de högsta högvattennivåerna 
i Östersjön att stiga kraftigt. I norra delen av landet 
motverkas havsnivåhöjningen dock av landhöjningen. 
Högre havsnivåer kommer att resultera i ökad 
kusterosion (SOU 2007:60).

Ökad nederbörd kan påverka markstabiliteten och orsaka fler 
skred.
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vind och stormar
Sverige har under årens lopp drabbats av ett antal 
kraftiga stormar. Stormen Gudrun som drabbade 
Sverige den 8−9 januari 2005 har hittills gett de svåraste 
konsekvenserna. Småland, Halland och norra Skåne 
drabbades värst. Skogsskadorna blev omfattande, 
den stormfällda volymen skog uppgick i vissa 
skogsvårdsdistrikt till cirka 10 års normala avverkningar. 
Det milda vädret med brist på tjäle i marken gjorde 
skogen mer känslig för de hårda vindarna, varför 
stormfällningen blev extra kraftig. En annan orsak till de 
stora volymerna stormfälld skog är att skogstillståndet 
och trädslagssammansättningen förändrats i Sverige 
under 1900-talet. Idag odlas mer gran än tidigare, och 
det var framförallt gran som fälldes, medan skadorna 
på lövskog var små.

Fallande träd orsakade kraftiga störningar och skador 
på elförsörjningen, telenäten, vägar och järnvägar. 
Stormen medförde att fler än 660 000 abonnenter 
blev utan el och närmare 30 000 km av ledningsnäten 
skadades. De indirekta konsekvenserna var stora och 
drabbade funktioner som vattenförsörjning, äldrevård, 
värmeförsörjning och transporter. Utöver detta omkom 
17 människor under stormen och det efterföljande 
röjningsarbetet. De direkta kostnaderna uppgick till 21 
miljarder kronor (SOU 2007:60). 

Framöver
Om det blir blåsigare eller inte framöver är inte 
helt klarlagt. De flesta modeller visar dock att såväl 
medelvind som högsta byvind ökar något i större delen 
av landet. Det finns alltså en risk att stormar liknande 
Gudrun blir värre. Oavsett om stormarna blir värre eller 
inte så ökar stormfällningen av skog på grund av mer 
snabbväxande träd, minskad tjäle och blötare mark 
vintertid. Om stormarna blir kraftigare kan skadorna bli 
mycket stora även på byggnader och infrastruktur.

För att minska sårbarheten i de lokala elnäten pågår 
en omfattande markläggning av elkablar i landets 
södra delar som kommer att fortsätta under flera 
decennier. I telenäten pågår en övergång till trådlös 
överföring. Stamnätet för radio- och tv-distribution är 
dimensionerat för att klara höga vindhastigheter och 
bedöms inte påverkas av vindökningarna nämnvärt. 
Järnvägsnätets luftledningar är känsliga för kraftiga 
vindar och fallande träd, varför trädsäkring pågår- 
Trädsäkring innebär att träd utmed banor avverkas 
eller hålls låga. 

Vindkraften kommer att gynnas av att medelvinden 
ökar och produktionen beräknas öka med 5−20 procent 
redan till 2020-talet (SOU 2007:60).

Snabbväxände träd, minskad tjäle och blötare mark ökar 
stormfällningen av skog.
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klimatanpassning, vad r det?
I tidigare kapitel redogörs för att  områden som idag 
anses säkra kan bli riskzoner för översvämning, ras 
och skred i ett framtida klimat. Klimatanpassning 
handlar om att sätta in åtgärder som skapar beredskap 
och/eller minskar konsekvenserna  av de pågående 
klimatförändringarna. Det kan dels handla om att 
utarbeta olika slags övergripande strategier, eller om 
att sätta in mer specifika åtgärder. 

Ett områdes lämplighet för byggnation måste klaras ut i 
planskedet,  att förebygga skador i befintlig bebyggelse 
är både komplicerat och kostsamt. Genom att beakta 
möjliga risker vid översiktlig planering, detaljplanering 
och i bygglovsskedet så skapas en beredskap inför 
klimatförändringarnas förväntade konsekvenser 
(Klimatportalen 2009, Boverket 2008). Behovet av 
långsiktighet i klimatanpassningen beror på vad som 
planeras, vid planering av byggnader och infrastruktur 
med lång livslängd krävs ett långt klimatperspektiv.  
(Carlsen, Dreborg 2008) 

kommunens ansvar 
Sveriges kommuner har ett samlat ansvar för den lokala 
samhällsutvecklingen och bebyggelseplaneringen. 
Detta inbegriper bland annat social omsorg, barn- och 
äldreomsorg, skolor, fysisk planering och bebyggelse, 
hälsoskydd, vatten och avlopp, sophantering och 
räddningstjänst. En tydlig koppling mellan klimatfrågan 
och den kommunala planeringen finns genom att 
kommunerna ansvarar för planeringen av mark- och 
vattenanvändningen (SOU 2007:60). 

Under detaljplaneprocessen beslutas om särskilda 
säkerhetshöjande åtgärder krävs för att planområdet 
ska kunna anses lämpligt för den användning planen 
anger (Boverket, Räddningsverket, 2006). 

Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar på behovet av 
att i detaljplanen ge tydligare villkor angående skydds- 
och säkerhetsåtgärder för att säkerställa markens 
lämplighet. Det kan bli aktuellt att tillåta åtgärder på 
annan fastighet än den som är aktuell för byggnation för 
att säkerställa att marken blir lämplig för sitt ändamål, 
exempelvis geotekniska förstärkningsåtgärder och 
översvämningsskydd. 

Utredningen menar vidare att höjdsättning av mark 
och högsta tillåtna nivå för vatten och avlopp inte 
alltid tillmäts den betydelse som krävs för ett säkert 
byggande. Översvämningsskador kan uppkomma 
både av långvarig nederbörd med översvämning av 
vattendrag och sjöar och höjda havsnivåer, och av 
kortvarig mycket intensiv nederbörd. Det är viktigt 
att omhändertagandet av vatten beaktas tidigt i 
planeringsprocessen (SOU 2007:60).

Kommunen har även ansvar för förebyggande och 
avhjälpande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Genom skadeståndslagen har kommunen ett generellt 
skadeståndsansvar för skada som vållas genom fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning, exempelvis 
ärenden gällande planläggning och bygglov. Detta 
ansvar gäller idag under tio år från den skadegörande 
handlingen (SOU 2007:60).

Genom att upprätta en strategisk översiktsplan tydliggör 
kommunen sina intentioner för hur kommunens mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande men ska ge riktlinjer och 
vara vägledande åt efterföljande detaljplanering. 
Planen omfattar hela kommunens yta. Fördjupade 
översiktsplaner kan göras för delar av en kommun 
och ersätter då kommunens översiktsplan inom den 
aktuella geografiska avgränsningen. 

Enligt PBL 2 kap. 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. jord, 
berg- och vattenförhållandena. Det betyder att om 
ett område är olämpligt, så ska inte tillstånd ges eller 
området planläggas. Hälsa och behov av skydd mot 
olyckshändelser är starka allmänna intressen som tas 
upp på flera håll i PBL. Enligt PBL ska översiktsplanen 
redovisa de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid 
beslut om användning av mark- och vattenområden 
samt lokalisering av verksamheter, byggnader och 
anläggningar. Detta innebär bland annat att områden 
med risk för översvämning, erosion, skred och ras 
ska redovisas i översiktsplanen och i efterföljande 
detaljplaner.

Den detaljerade planeringen för ny, förändrad 
eller befintlig bebyggelse sker framför allt genom 
detaljplaner och innebär en närmare prövning av 
markens lämplighet för bebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljön. Detaljplanerna är juridiskt bindande 
och ligger till grund för senare bygglovgivning. 
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planeringsprinciper
I vägledningsrapporten Säkerhetshöjande åtgärder 
i detaljplaner (Boverket, Räddningsverket, 2006) 
lyfts tre grundläggande planeringsprinciper för ökad 
säkerhet genom fysisk planering fram. Det handlar 
om lokaliseringen av bebyggelsen samt bestämmelser 
gällande skyddsavstånd respektive utformning. I 
delredovisningen av Boverkets regeringsuppdrag 
gällande klimatanpassning (2008) redogörs för hur 
vissa klimatanpassningsaspekter kan inordnas under 
de tre principerna.

Lokalisering av bebyggelse 
Lokalisering som metod för att reducera risker innebär 
att riskobjekt respektive skyddsobjekt lokaliseras till 
lämpliga platser utifrån aktuell risksituation. Genom 
lämplig lokalisering kan vissa olyckor undvikas eller 
konsekvenserna begränsas. Lokalisering används 
i huvudsak inom översiktsplaneringen (Boverket, 
2006).

Bestämmelser om skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att skilja riskobjekt och 
skadeobjekt åt. Med hjälp av avstånd säkerställs 
att skyddsobjektet inte påverkas av en eventuell 
olycka. Vid översiktlig planering kan riktlinjer för 
skyddsavstånd vara vägledande för att få en överblick 
över mer eller mindre lämpliga planeringsalternativ. 
Det är svårt att avgöra vad som är ett lämpligt 
skyddsavstånd då riskavståndet vid en olycka 
kan variera stort beroende på skadehändelse, 
utsläppsmängder, topografi, vegetation, vindriktning 
och väderförhållanden (Boverket, 2006).

Bestämmelser om utformning
Det finns goda möjligheter att öka säkerheten genom 
utformningen av bebyggelsemiljön. Med utformning 
avses hur tomter disponeras, hur byggnader planeras 
och utformas samt hur marken anordnas. Exempel 
kan vara byggnaders placering och form, byggmaterial 
och konstruktion, tomtutformning, utformning av 
trafikmiljöer, särskild säkerhetsutrustning etc. En 
del av detta kan regleras i en detaljplan (Boverket, 
2006).
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rekommendationer 
I rapporten Översvämningsrisker i fysisk planering. 
Rekommendationer för markanvändning vid 
nybebyggelse (2006) ger länsstyrelserna i mellansverige 
ett antal rekommendationer för hur bebyggelsen ska 
lokaliseras så att konsekvenserna av höga flöden blir så 
begränsade som möjligt. 

Rapporten framhåller att riskobjekt och 
samhällsfunktioner av betydande vikt inte bör 
lokaliseras till områden som hotas av 100- 1000- eller 
10 000-års flöde eller så kallat högsta dimensionerande 
flöde. 

I rapporten poängteras att i de fall översvämningshotad 
mark önskas användas till annat än vad som 
rekommenderas så bör en riskanalys utföras.  
Riskanalysen ska bedöma vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att begränsa konsekvenserna av höga 
flöden.

Nivå högsta dimensionerande flöde

Nivå 100-årsflöde

Normalvattenstånd

Nivå högsta dimensionerande flöde

Nivå 100-årsflöde

Normalvattenstånd

Nivå 100-årsflöde 

Normalvattenstånd

Markområden med stor sannolikhet för översvämning
I områden som hotas av 100-årsflöde, där sannolikheten 
för översvämningar beräknas till 63 procent eller högre 
under en 100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon 
bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som 
garage och uthus (Länsstyrelserna 2006). Undantag kan 
även göras för enskilda vägar och cykelvägar, liksom 
aktivitetsytor (Boverket 2008). 

Markområden med viss sannolikhet för översvämning
I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde, 
men där översvämningar beräknas ske mer sällan än 
vart hundrade år, så kan samhällsfunktioner av mindre 
vikt lokaliseras. Exempel på detta är byggnader av lägre 
värde, byggnader av mer robust konstruktion, vägar 
med förbifartsmöjligheter, enstaka villor och fritidshus 
(Länsstyrelserna 2006). Flerbostadshus eller kontor 
samt mindre industrier med obetydligt eller liten 
miljöpåverkan ska kunna uppföras om de lokaliseras 
så att möjligheter finns för kommunen att uppföra 
tillfälliga skyddsåtgärder (Boverket 2008).

Markområden med låg sannolikhet för översvämning
Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt 
bör lokaliseras till områden som inte hotas av 100-
årsflöde eller högsta dimensionerande flöde. Viktiga 
samhällsfunktioner kan vara offentliga byggnader som 
sjukhus, vårdhem och skolor, eller infrastruktur av stor 
betydelse såsom riksvägar, järnväg, VA-anläggningar och 
industrier med stor miljöpåverkan. Även sammanhållen 
bostadsbebyggelse bör placeras ovanför nivån för 
högsta dimensionerande flöde (Länsstyrelserna 2006).

Illustrationer baserade på dito från rapporten Översvämningsrisker 
i fysisk planering. Rekommendationer för markanvändning vid 
nybebyggelse
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klimatanpassningsstrategier 
I en del kommuner, och då ofta de som redan är 
drabbade av klimatrelaterade frågor, är arbetet med 
klimatanpassning redan igång, medan det i andra 
kommuner kan vara ett helt nytt inslag i den fysiska 
planeringen. Här följer ett par exempel på strategier, 
utredningar och rapporter där problematiken kring 
klimatförändringarna finns med. Det kan bland annat 
handla om:

Dagvattenstrategier

Klimatscenarier

Varningssystem

strategier i sverige 
Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har studerat hur 
stigande havsnivåer påverkar den fysiska planeringen. 
Rapporten kan utgöra ett stöd och verktyg vid planering 
i kustnära områden avseende framtida medel- och 
högvattenstånd. Även Kristianstads kommun har 
undersökt konsekvenserna för stigande havsnivåer 
då stora delar av centrala Kristianstad ligger under 
havsnivån.  De två rapporterna gör det möjligt att 
granska hur frågan har hanterats på lokal respektive 
regional nivå (SOU 2007:60).

Sveriges Kommuner och Landsting låter i skriften  
Hanteringen av vattenfrågorna är avgörande. Om 
att klimatanpassa den fysiska planeringen, ett par 
kommuner berätta om hur de handskas med ökad 
nederbörd och ett högre vattenstånd.

Karlstad ligger i ett utsatt läge i ett delta mellan två 
älvgrenar. För att skydda sig mot översvämningar har 
kommunen byggt en fem km lång vall. Kommunen har 
även infört ett varningssystem som via hydrologiska 
prognoser ger utslag tre-fyra dagar innan en 
översvämning sker. Sedan 2007 har kommunen 
bland annat höjdscannat staden, kartlagt olika 
flödessituationer och tillsammans med SMHI gjort en 
analys av övervämningsriskerna. För Klarälven har en 
åtgärdsplan antagits. Kommunerna runt Vänern har 
bildat nätverket Kommuner i samverkan om Vänerns 
vattenreglering för att lyfta problematiken i området.

I Göteborg ligger stora delar av staden, inklusive den 
gamla stadskärnan, mycket lågt. En väntad höjning av 
havsnivån kan lägga en femtedel av centrala Göteborg 
under vatten vid en storm av Gudruns styrka. För att 
skydda staden krävs bland annat höjda kajkanter, vallar 
och provisoriska skydd. En kris- och samordningsgrupp 
med representanter från bland annat räddningstjänsten 
och kommunens förvaltningar har tillsatts.

År 2000 fick Värmlands vattendrag ta emot tre gånger 
så mycket regn som normalt vilket ledde till att 
Arvika drabbades av landets största översvämning 
i modern tid. I Arvikas översiktsplan från 2008 har 
översvämningsrisken ett stort utrymme.  Kommunen 
har tagit fram Riktlinjer för bygglovgivning och fysisk 
planering med avseende på höga vattennivåer i 
Glafsfjorden (2007). I väntan på översvämningsskydd 
avvaktar kommunen med att bygga i vissa områden.

I Eskiltunas grönstrukturplan som antogs år 2006 är 
siktet inställt på att kunna hantera större vattenmängder 
i framtiden. Låglänta områden reserveras för 
möjligheten att anlägga dammar, våtmarker och diken 
som kan ta hand om  överskottsvatten i samband med 
stora regn. Ansvarfördelningen i kommunen är tydligt 
reglerad i en vattenplan och kommunen är  involverad i 
ett flertal regionala samarbeten (SKL 2009).

•

•

•

Klimatvarning!
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Peter Rudberg vid Regionplane- och trafikkontoret i 
Stockholm genomförde i maj 2008 en undersökning 
gällande vad för slags klimatanpassningsåtgärder 
som kommunerna i Stockholms län genomfört eller 
planerade genomföra. 

I Botkyrkas översiktsplan från 2002 inkluderas 
översvämningshot från Mälaren och 100-årsnivån är 
inritad på kartor. I kommunen har man även gått igenom 
hotade objekt. Politiker och tjänstemän utarbetar för 
tillfället en klimatstrategi. Haninge arbetar med en 
klimatstrategi gällande  dagvattenhantering, brunnar 
och skärgården. 

Nacka har en dagvattenstrategi gällande kapacitets-
problem vid kraftigare regn. Vid sjösidan dimensionerar 
man för kraftigare flöden. Kommunen har skrivit 
en lokal rapport om klimatförändringarna och det 
undersöks vad en höjning av havsnivån kan innebära 
för kommunen.

I den nya översiktsplanen för Upplands-Bro ska 
översvämningsrisker från Mälaren vara med. Redan 
med dagens klimat har kommunen problem med 
källaröversvämningar och då problemen väntas förvärras 
med klimatförändringarna ska ledningssystemet ses 
över. I Tyresö antogs i april 2008 en ny översiktsplan 
där översvämningsproblematiken från Östersjön 
ingår. Samarbetar med SGU och SMHI i klimatfrågor 
och kartläggning av skredrisker, resultatet av arbetet 
kommer att bli planeringsunderlag i kommunen.

I Stockholm stad är en ny översiktsplan på gång där 
planering och byggande i ett nytt klimat kommer 
att inkluderas. Miljöförvaltningen har skrivit en 
rapportserie om effekterna av klimatförändringarna i 
Stockholm. Stockholm stad har beställt en utredning 
gällande historiskt extremväder från SMHI. 

Österåker använder en utredning från SMHI om 
framtida vattenstånd i Östersjön som utgångspunkt 
för planeringen. Kommunen har en ny VA-strategi på 
gång där risken för ökade flöden från nederbörd ska 
ingå, samt en risk och sårbarhetsutredning där risker 
på grund av ett förändrat klimat inkluderas.

Södertälje har genomfört en risk- och 
sårbarhetsutredning där områden som berörs av 
dimensionerat flöde kartlagts, i berörda områden 
vägs detta in i detaljplanen. Laserskanning är på 
gång för att få fram noggrann höjddata för ytterligare 
översvämningskartering. Nätverket södertörns-
kommunerna diskuterar översvämningsriskerna från 
Mälaren (Rudberg 2009).
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internationella strategier 
I Klimat- och sårbarhetsutredningen listas ett par 
strategier, policys och varningssystem som används för 
att bemöta klimatrelaterade problem utomlands.

Danmark har utvecklat en nationell strategi för att 
komma tillrätta med landets problem ned kusterosion. 
Den nationella strategin går ut på att vissa kuststräckor 
ska skyddas genom att man fastställer ett mål eller gräns 
för hur många meter man tillåter strandlinjen retirera. 
Längs med vissa kuststräckor tillåts inte strandlinjen 
retirera alls medan man vid andra tillåter en naturlig 
erosion. 

Finlands nationella strategi för anpassning till 
klimatförändringarna publicerades 2005 och syftar 
till att minska klimatförändringarnas kostnader för 
samhället. Strategin försöker ge en uppfattning om 
kommande utmaningar fram till år 2080 med hjälp 
av långsiktiga klimatscenarier som beskriver den 
ekonomiska utvecklingen och ger en översikt av 
natursystemen.

Efter värmeböljan 2003 införde Frankrike året ett 
varningssystem där meteorologiska prognoser kopp-
lades direkt till hälso- och sjukvårdsresurser. Stormarna 
1999 samt torkan 2003 har lett till att skogsvårdare 
arbetar med att öka skogarnas robusthet. Det handlar 
bl.a. om att öka biodiversiteten och plantera arter 
som är bättre anpassade efter lokala förhållanden i ett 
framtida klimat. För att minska risken för stormskador 
gallras skogen i högre grad än tidigare.

Italien har noterat en ökning av extrema väder-
situationer, och då främst i form av värmeböljor, torka, 
översvämningar och skogsbränder. Dipartimento di 
Protezione Civilele koordinerar och fördelar resurser 
med hjälp av en central databas, övervakning, 
prognoser och observationsstationer. Åtgärdsplaner 
anpassade efter enskilda regioner och städer är på 
gång. I Rom sammanställs under sommarhalvåret 
varje dag en bulletin över temperaturen. Vid tre dagars 
extrem värme sätts en rad åtgärder från regioner 
och kommuner igång. Det kan handla om att utfärda 
varningar till allmänheten, öka antalet sjukhusplatser 
och preventivt skriva in vissa gamla på vårdanstalter.

Toronto i Kanada använder ett varningssystem för 
värmeböljor samt kyla. Varningssystemet är tänkt att 
varna stadens mest utsatta befolkningsgrupper (barn, 
äldre, sjuka och fattiga) för annalkande fara genom 
varningar i media, distribution av vatten sommartid, 
distribution av varm mat vintertid samt utdelning 
av transportpolletter till dem som behöver ta sig till 
luftkonditionerade centra.
 
Nederländerna har utvecklat en ny policy som kallas 
”Rum för vatten”. Tanken är att vattnet måste få tillbaka 
en del av det land som torrlagts, i alla fall tillfälligtvis 
under perioder med höga översvämningsrisker. Genom 
att skapa områden som kan läggas under vatten minskar 
riskerna att fördämningarna brister på andra ställen. 
Det kommer dessutom att finnas ”katastrofzoner” som 
kan tillåtas översvämmas under extrema förhållanden. 

I Storbritannien finns en databas för den samlade 
anpassningsverksamheten i landet. I databasen finns 
information som visar hur organisationer och sektorer 
i Storbritannien anpassar sig till klimatförändringarna. 
En metod har utvecklats för att kunna räkna ut vilka 
kostnader olika klimatförändringar kan medföra 
för en organisation, en händelse eller ett område. I 
Storbritannien har även socioekonomiska scenarier 
tagits fram för att lokala myndigheter ska kunna bedöma 
och analysera hur klimatförändringarna påverkar 
deras respektive regioner. Riktlinjer har tagits fram för 
identifiering och urval av anpassningsmöjligheter som 
kan användas för att minska sårbarheten.

I Tyskland stadgar Federal Nature Conservation Act 
2002 att varje delstat ska etablera ett sammanlänkande 
nätverk av biotoper motsvarande 10 procent av 
den totala ytan i delstaten. Syftet är att bevara den 
biologiska mångfalden och skydda det existerande 
ekosystemet mot klimatförändringar. 

Österrike som drabbades svårt av översvämningar 2002 
och 2005 har startat projektet FLOODRISK. I projektet 
studeras konsekvenserna av översvämningarna,  och 
förebyggande åtgärder som minskar sårbarheten 
föreslås. Myndigheten Forest Engineering Service 
in Torrent and Avalanche Control arbetar med att 
skydda befolkning, samhälle och kulturområden från 
stormflod, laviner och erosion genom skogsbiologiska 
såväl som tekniska lösningar och planlösningar (SOU 
2007:60).
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klimatanpassningstgrder
Vid klimatkonferensen Klimatanpassning i den fysiska 
planeringen – tema strategisk planering, anordnad 
av Sveriges Kommuner och Landsting (2008-10-30), 
framhöll Helsingborgs kommun följande åtgärder:

Avsätta medel för klimatanpassning

Plantera fler träd för skugga och avkylning

Åtgärda ställen som är känsliga för översvämning som 
tunnelöppningar, VA och vägar

Bygga skyddsbarriärer utmed havet och vissa 
vattendrag

Skydda viktiga samhällsfunktioner - flytta energiverk 
eller valla in avloppsreningsverk

Införa mer vattenytor i form av utjämningsmagasin och 
fontäner

p respektive planeringsniv
Boverket har i delredovisningen av regeringsuppdraget 
gällande klimatanpassning (2008) redogjort för 
vad de anser att en översiktsplan respektive 
detaljplan kan innehålla från olycks-, översvämnings 
och erosionssynpunkt. I vägledningsrapporten 
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner (Boverket, 
Räddningsverket, 2006) listas ytterligare åtgärder för 
detaljplan. Här föjer ett sammandrag:

Översiktsplan 
Översiktligt redovisa geologiska och geotekniska 
förhållanden

Införa skyddsområden, t.ex. vattenskyddsområden

Ange riskområden för översvämningar, erosion, ras och 
skred

Ange om och hur geoteknik och markmiljö är styrande 
för strategiska val av markanvändning

Ge rekommendationer för hur geologi- och markmiljö 
måste beaktas vid detaljplanering och bygglovgivning

Detaljplan
Här delas åtgärderna upp på separations/
barriäråtgärder, markåtgärder och byggnadsåtgärder.

Separations/barriäråtgärder
Vegetation - träd, buskar och motsvarande

Vall

Tråg

Mur/plank

Stängsel

Markåtgärder
Markbeläggning genomsläpplig eller tät (asfalt, gräs 
etc.)

Bassäng/kassun/invallning för uppsamling av utsläpp/
vatten

Dike

Erosionsskydd

Stödfyllning/tryckbank

Avschaktning 

Avlastning/lastkompensation

Byggnadsåtgärder
Disposition av planområde

Disposition av byggnad

Placering av friskluftsintag

Ej källare

Plushöjd respektive minushöjd. 

Maximal byggnadshöjd

Förstärkning av stomme/fasad

Begränsning av fönsterarea (t.ex. max 15 %, även ”inga 
fönster”)
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•
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•
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•

•

•

•

•
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Klimat- och sårbarhetsutredningen listar ett antal 
anpassningsåtgärder som kan tänkas bli aktuella. En del 
av åtgärderna är svåra att genomföra med nuvarande 
lagstiftning.

Åtgärder för att minska fukt- och översvämnings-
skador
Lokal dagvattenhantering med öppna lösningar 

Invallning/uppfyllnad/höjning av fastigheter

Installation av backventil eller pump i fastigheter 
som skydd mot bakåtströmmande vatten från 
dagvattenledningar

Utjämningsmagasin, kanaler och diken för att flöden 
ska kunna styras mot okänsliga områden eller avledas 
ytligt vid en överbelastning av avrinningssystemen

Alternativa dagvattenledningar för utökad lednings-
kapacitet vid toppflöden 

Invallning och pumpning av dag- och dräneringsvatten.

Större krav på fuktskydd vid nybyggnad, ombyggnad 
och tillbyggnad för att minska risken för fuktskador 

Uppvärmning av byggnaders grunder för att minska 
risken för mögelskador

Åtgärder för fin- och grovkorniga jordar
Erosionsskydd längs vattendragets kant 

Stödfyllning, schaktning, utflackning 

Förstärkning med kalkcementpelare 

Sänkning eller begränsning av grundvattentryck 

Jordspikning

Åtgärder för kustområden 
Strandskoning, sponter, kajkonstruktioner 

Strandfodring 

Vågbrytare 

Hövder (pirer)

Förstärkning av naturliga kustskydd, dyner eller bukter 
mellan uddar 

Vegetation, exempelvis armerad sandvall med 
plantering

Stranddränering 

Fenor på botten

Åtgärder för infrastruktur
Kartering av riskområden och identifiering av 
riskobjekt

Hänsyn till stigande vattennivåer vid nyprojektering

Översyn av dimensioneringskrav avseende 
återkomsttider och nivåer för flöden med beaktande 
av förändringar i klimatet

Tydligare hänsynstagande till risker för ras och skred 
vid dimensionering och utförande.

Förbättrat erosionsskydd vid broar, trummor och andra 
platser med stora flöden

Kartläggning av skador på erosionsskydd samt 
åtföljande åtgärdsprogram

klimat- och srbarhetsutredningen
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grna tgrder 
Vid ett varmare och mer nederbördsrikt klimat fyller 
grönstrukturen flera viktiga funktioner:

Grönytor samlar upp, absorberar, magasinerar och 
leder dagvattnet vidare i samband med regn.

Grönskan ger skugga under varma sommardagar. Lokal 
grönska och enstaka träd är då av stor vikt.

Växter har förmåga att dämpa svängningar i temperatur 
och fuktighet, vilket resulterar i ett behagligare klimat. 

Ett tak med grönska på fungerar som extra isolering på 
vintern och, genom sin avdunstning av vatten, kylande 
på sommaren. 

Grönska hjälper till att rena luften från partiklar och 
andra föroreningar. Växter har god förmåga att binda 
skadliga partiklar och kan absorbera stora mängder 
koldioxid.

Vegetation tar upp och bryter ned närsalter och vissa 
föroreningar, vilket medför ett renare vatten (SOU 
2007:60, www.urban-ecotech.org).
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•Primär informationskälla.

fallstudie flemingsberg
Som fallstudie i examensarbetet fungerar Flemingsberg 
som ligger i den södra delen av Stockholms län. 
Området är en del av Huddinge kommun och gränsar 
till stadsdelen Tullinge i Botkyrka kommun. De två 
kommunerna samarbetar för att ta fram en fördjupning 
av översiktplanen för Flemingsberg.

Planen ska visa vägen för de kommande tjugo årens 
utveckling. Fokus ligger på att utveckla området med 
fler arbetsplatser och bostäder samt att förbättra 
stadsmiljön. Parallella uppdrag har genomförts för att 
få fram förslag på en framtida stadsbyggnadsstruktur. 
Nyréns Arkitektkontor arbetar vidare med att ta fram 
ett utbyggnadsalternativ medan Sweco arbetar med en 
trafikutredning samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Fallstudien består av två delar. I kapitlet Flemingsberg 
idag presenteras områdets förhållanden i dagsläget. 
Den andra delen av fallstudien, Flemingsberg 2030, 
redogör för hur Flemingsberg kommer att förändras 
fram till år 2030 utifrån de planer som finns för 
området. Den främsta informationskällan har varit 
Den regionala kärnan Flemingsberg i Huddinge och 
Botkyrka kommuner. Program till parallella uppdrag 
(Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 2007). 
Med stöd av informationen från examensarbetets 
tidigare kapitel presenteras och utvecklas de 
klimatanpassningsaspekter som bör beaktas.  

val av fallstudie 
Vid en första anblick finns det inte något iögonfallande 
riskområde i Flemingsberg idag. Klimatförändringarna 
innebär dock att områden som tidigare har betraktats 
som säkra löper risk att drabbas av översvämning, ras och 
skred framöver. Förändringarna i Plan- och bygglagen 
innebär dessutom att risken för översvämningar och 
erosion ska behandlas i alla översiktsplaner. Utöver 
detta motiveras valet av Flemingsberg som fallstudie 
av:

Planeringsprocessen. Arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen har kommit så långt att det finns en 
hel del material att tillgå. Arbetet har samtidigt inte 
kommit för långt, utan det går fortfarande att påverka 
resultatet.

Tidsaspekten. För att kunna diskutera klimat-
anpassningsaspekter behövs ett något längre 
tidsperspektiv, och i arbetet med fördjupningen av 
översiktsplanen används delvis scenarier för år 2030.

Komplexiteten. Flemingsberg har redan idag 
verksamheter av nationell och regional betydelse. 
Utbyggnaden av Flemingsberg täcker ett brett spektra 
av satsningar på bebyggelse och infrastruktur.
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regional krna
Flemingsberg är utpekat som en regional kärna i RUFS, 
Regional utvecklingsplan för Stockholms län (2001). 
Det innebär att området ska kunna fungera som ett 
komplement till Stockholms innerstad. 

Flemingsbergs fördelar är framför allt god 
tillgänglighet regionalt och interregionalt samt  stor 
marknadspotential för företag i och med närheten 
till utvecklingspunkter som Södertörns högskola 
och Karolinska Universitetssjukhuset. Vidare finns i 
Flemingsberg en god lokal arbetsmarknad och stora 
markreserver med goda möjligheter till förtätning 
(Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, 2003).

Utöver Flemingsberg utgörs de regionala kärnorna 
av Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna/Häggvik, 
Täby C./Arninge, Skärholmen/Kungens Kurva, 
Södertälje och Haninge C. Befolkningen växer i både 
Stockholmsregionen och omgivande län, och satsningen 
på regionala kärnor anses vara en förutsättning för en 
fortsatt snabb tillväxt av Stockholmsregionen. 

Genom att koncentrera arbetsplatser, bostäder och 
service till kärnorna undviks utspridd stadstillväxt, så 
kallad suburbanisering. En tät och flerkärnig region 
ger bättre förutsättningar för effektiva system och 
kollektivtrafik och gör det lättare att hushålla med 
obebyggd mark. För att stödja denna utveckling 
behöver de regionala kärnorna bli knutpunkter 
för nya tvärförbindelser för kollektivtrafiken. Fler 
tvärförbindelser bidrar till ett mer effektivt resande, 
och ger bättre förutsättningar för samspel mellan 
de regionala stadskärnorna (Regionplane- och 
trafikkontoret i Stockholm, 2009).

regional utveckling & klimatanpassning
Studier visar att storstadsregionerna kommer att fortsätta 
att växa befolkningsmässigt. Stockholmsregionen 
beräknas växa med ca 20 000 invånare per år den 
kommande tioårsperioden och en stor del av denna 
tillväxt förväntas ske i de regionala kärnorna. 

Befolkningsutvecklingen och den regionala 
utvecklingen påverkar hur stora konsekvenserna blir 
av en ökad frekvens av väderrelaterade händelser. 
En ökande befolkning medför en fortsatt utbyggnad 
av bostäder och infrastruktur. Detta innebär att det 
finns större värden som kan skadas, varför det är av 
största vikt att i den fysiska planeringen ta hänsyn till 
klimatförändringarna  (SOU 2007:60).

Botkyrka kommun har som mål att inom en generation, 
trettio år, inte längre bidra till klimatförändringarna. I 
Klimatstrategi för Botkyrka redogörs för hur kommunen 
ska minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och 
anpassa sig till klimatförändringarnas konsekvenser. 
När det gäller anpassning anges fem viktiga punkter:

Planera och bygg med försiktighet när framtiden är 
osäker
Säkerställ tillgången på rent vatten
Minska hälsoriskerna när temperaturen stiger
Säkerställ producerande ekosystem
Följ omvärldsförändringar och värdera riskerna

I Lokal Agenda 21 för Huddinge 2009-2015 anger  

Huddinge kommun som övergripande mål att 
kommunen ska minska sin klimatpåverkan och 
vara energieffektiv genom att prioritera gång, cykel 
och kollektivtrafik i transportsystemet samt bygga 
energisnålt och med förnyelsebar energi. 

Centrala regionkärnan

Barkarby/
Jakobsberg

Kista/ Häggvik/
Sollentuna Täby C./Arninge

Kungens Kurva/
Skärholmen

Flemingsberg

Södertälje Haninge C.

Stockhoms regionala kärnor. Illustration från Samrådsförslag för 
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen - RUFS 2010.

•

•
•
•
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flemingsberg idag
I stadsdelen Flemingsberg (Flemingsberg samt Kästa 
och Glömsta) bor ca 13 000 personer och i Tullinge 
stadsdel ca 15 000. I rapporten Flera kärnor uppges att 
antalet boende i själva kärnan år 2000 var 8300, vilket 
gav en boendetäthet på 2000 inv/km2. Medelåldern 
för befolkningen i Flemingsbergs stadsdel är 34 år, 
att jämföra med 37 år för hela Huddinge kommun. 
Medelåldern för befolkningen i Tullinge stadsdel är drygt 
37 år, något högre än för hela Botkyrka kommun.

Området som ingår i fördjupningen av översiktsplanen 
avgränsas av Glömstadalen i norr, Katrinebergsvägen i 
nordväst, Flemingsbergsskogens naturreservat i sydöst, 
och Södra Parkhemsvägen samt Västerhaningevägen i 
sydväst. Planen ska även redovisa hur Flemingsberg kan 
utvecklas gränsöverskridande över de två kommunerna 
och binda samman stadsdelarna Tullinge, Grantorp, 
Visättra och Björnkulla (Botkyrka kommun, Huddinge 
kommun, 2007). 

bebyggelsestruktur
I den del av planområdet som hör till Huddinge kommun 
uppfördes merparten av bostadsbebyggelsen som en 
del av det så kallade miljonprogrammet under 1960- och 
70-talet. Bostadsområdet Grantorp består av höghus på 
upp till fjorton våningar och utgör ett välkänt landmärke 
i Flemingsberg. Även bostadsområdet Visättra har en 
övervägande andel höghus medan Björnkulla består av 
lägre huskroppar. I nordväst gränsar planområdet till 
Kästa, bestående främst av villabebyggelse med inslag 
av mindre nybyggda flerfamiljshus. 

Bebyggelsen i Tullinge i Botkyrka kommun utgörs till 
övervägande del av en småskalig bebyggelse med 
friliggande villor. Sydväst om planområdet ligger 
Tullinge trädgårdsstad som uppfördes i slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet. Tullingeberg 
består av flerbostadshus, medan det i området på 
andra sidan Huddingevägen återfinns en blandning av 
villabebyggelse, radhus samt flerbostadshus (Botkyrka 
kommun, Huddinge kommun, 2007. Huddinge 
kommun, 2009).

Grantorp. Foto från Eniro.

Björnkulla. Foto från Eniro.Tullinge trädgårdsstad. Foto från Eniro. Tullinge villastad. Foto från Eniro.
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Kommungräns

Avgränsning

Plangräns

Avgränsning 
redovisar området 

som ingår i 
fördjupningen av 

översiktsplanen för 
Flemingsberg.
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gng- och cykelfrbindelser
Tumbastråket och Glömstastråket som går genom 
Flemingsberg ingår i det regionala cykelstomnätet. 
Tumbastråket går genom området i nord-sydlig riktning 
utmed Alfred Nobels väg och norrut parallellt med 
Huddingevägen. Glömstastråket går i väst-östlig riktning 
med förbindelser mot Masmo, Alby och Kungens kurva. 
Stråken utgör viktiga förbindelser mellan bostäder, 
arbets- och handelsplatser.

Gångförbindelserna inom området är huvudsakligen 
gemensamma med områdets cykelvägnät. I områdets 
mer perifera delar är nätet generellt utformat så 
att gång och cykling sker i blandtrafik längs med 
gator. Det övergripande gång- och cykelvägnätet 
inom Flemingsbergsområdet är relativt väl utbyggt 
men saknar viktiga länkar. Nätet brister bland annat 
i tillgänglighet över kommungränsen och de stora 
trafiklederna samt järnvägen utgör barriärer för gående 
(Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 2007).

kollektivtrafik
Flemingsberg har ett mycket gott kollektivtrafikläge 
när det gäller nord-sydliga förbindelser. Flemingsbergs 
station (Stockholm Syd) trafikeras av pendel-, regional- 
och fjärrtåg, vilket innebär goda kopplingar till bland 
annat centrala Stockholm, Arlanda och Uppsala. 
Stationen har idag ca 20 000 på och avstigande. 
Pendeltågstrafiken utgör den största delen med 
drygt 18 000 av och påstigande personer per dag. 
Regionaltågen har nära 900 av och påstigande per dag 
och fjärrtågen ca 200. 

Ett stort antal bussförbindelser finns, bland annat till 
Fittja och Norsborg, Kungens kurva, Skärholmen och 
Handen (Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 2007). 
Busshållplatsen utanför sjukhusentrén är i dagsläget 
en knutpunkt för busstrafiken.

Busshållplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Flemingsbergs station.

biltrafik 
De största trafiklederna i och i anslutning till planområdet 
är Huddingevägen (väg 226) och Glömstavägen. 
Glömstavägen ligger norr om planområdet, precis 
utanför kartbilden. Huvudgata i Flemingsberg är 
Hälsovägen.

Huddingevägen trafikeras av nästan 26 000 fordon 
per dygn. Det avsnitt av Huddingevägen som passerar 
genom centrala Tullinge och bort till Flemingsberg 
uppges inte tåla någon ytterliggare trafikbelastning. 
I Vägverkets länsplan för infrastrukturprojekt finns 
medel avsatta för att påbörja utbyggnaden av Förbifart 
Tullinge. 

Glömstavägen som passerar Flemingsberg i öst-västlig 
riktning är redan idag kraftigt överbelastad och kommer 
inom de närmsta åren att ersättas av Södertörnsleden. 
Södertörnsleden består av 16 km väg mellan Vårby och 
Jordbro, varav sträckan Gladö kvarn-Jordbro redan är 
byggd. På tre punkter ansluter leden till Flemingsberg, i 
nordväst till Katrinebergsvägen, centralt till väg 226 och 
i öster till en ny väg i Flemingsbergsdalen som utgör en 
förlängning av Hälsovägen.

Transportleder för farligt gods är i dagsläget 
Huddingevägen samt Glömstavägen. Trafiken genom 
och inom området är den största källan till utsläpp 
av klimatpåverkande gaser samt luftföroreningar. I 
dagsläget överskrids inte miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft i området men vad som händer vid ökade 
trafikmängder är oklart (Botkyrka kommun, Huddinge 
kommun, 2007). 
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Infrastruktur
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kulturlandskap
Kulturhistoriska miljöer finns i form av Flemingsbergs 
gård samt Glömstadalens odlingslandskap. Gården 
ligger på ett område som var bebott redan under 
förhistorisk tid. Den nuvarande huvudbyggnaden 
uppfördes under 1790-talet. I området finns även ett 
okänt antal fornlämningar och ett par mycket gamla 
vägstråk som går längs gamla Göta landsväg (Botkyrka 
kommun, Huddinge kommun, 2007).

I kommunens kulturmiljöinventering (Huddinge 
kommun och Länsmuseet 2003) lyfts Grantorps 
bostadsbebyggelse fram som ett tydligt exempel på 
1970-talets miljonprogramsbebyggelse och stads-
byggnadsideal. Områdets karaktär i helhet och i 
detaljer anses bevarandevärt. I programmet för 
Flemingsbergsdalen anges att tillkommande bebyggelse 
bör utformas så att den förhåller sig på ett medvetet 
sätt till den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen 
(Huddinge kommun, 2009).

De regionala kilarna med de gröna korridorerna emellan. Kartbild 
baserad på illustration från Program för Flemingsbergsdalen.

1,4 km
N

grnstruktur
Inom och i anslutning till planområdet finns flera 
områden med stora naturvärden. Ett par av områdena 
utgör delar av Bornsjökilen respektive Hanvedenkilen 
som båda ingår i de regionala gröna kilarna. Kilarna 
fungerar som spridningskorridorer för växter och djur. 
Grönområdet vid Grantorp utgör en länk mellan de två 
kilarna. På Huddingesidan finns Flemingsbergsskogens 
naturreservat som ansluter till Hacksjöområdet på 
Botkyrkasidan. 

Även Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning har 
höga naturvärden. Kring Flemingsbergs gård finns 
ekologiskt särskilt känsliga naturområden bestående 
av ädellövskog, gransumpskog och jordbruksmark. Den 
fragmenterade grönstrukturen inom bostadskvarteren 
har lägre naturvärden men ger karaktär åt områdena. 
Flemingsbergsparken är ett viktigt bostadsnära 
naturområde (Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 
2007).

Trollslända, Flemingbergsvikens våtanläggning. Foto Richard Vestin. Flemingbergs gård. Foto från Eniro.Sjukhusparken.

Bornsjökilen

Hanvedenkilen
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blstruktur
Idag är en stor del av dagvattnet från området  förorenat 
vilket belastar Tullingesjön, Albysjön och Orlången 
(Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 2007). Detta 
beror på att dagvattnet vanligen leds direkt till sjöar och 
vattendrag utan föregående behandling vilket medför 
en spridning av bland annat tungmetaller till mark- 
och grundvatten, sjöar och vattendrag. Dagvattnets 
föroreningar medför olika vattenkvalitetsproblem 
som igenväxning, algblomning, syrefattiga bottnar och 
förgiftning av vattenlevande växter och djur.

Avledningen av vatten innebär även att stora mängder 
vatten förs bort som borde kommit markområdet, 
vattendraget eller den lokala sjön till godo (Huddinge 
kommun, 2000).

Norr om planområdet går Albytunneln som tar hand 
om dagvattnet från Glömstadalen, Glömstavägen och 
ett par mindre områden med hårdgjorda ytor, bland 
annat vid Huddinge sjukhus. Där Glömstavägen möter 
Katrinebergsvägen finns ett dike som fungerar som 
en vattendelare. Dagvattnet leds härifrån antingen till 
Albysjön eller till en anlagd våtmark i Flemingsbergsviken 
i Orlången. 

I slutet av Albytunneln, vid Albysjön,  finns en större 
avancerad reningsanläggning insprängd i berget. 
Anläggningen är utformad som ett konventionellt mindre 
reningsverk, möjlighet till fällning finns men utnyttjas 
inte för närvarande. Tunneln och reningsanläggningen 
är i nuläget lågbelastade. Det totala tillrinningsområdet 
bedöms vara ca fyra km2 (Tyréns AB, 2008). 

Albysjön ingår i Tumbaåns sjösystem och kan betraktas 
som en vik i Mälaren. Utöver dagvattenutsläppet från 
Huddinge via Albytunneln sker även ett stort utsläpp via 
en dagvattentunnel (även denna kallad Albytunneln) 
som avvattnar stora delar av norra Botkyrka. Denna 
tunnel saknar rening. 

Avrinningsområdet till Albysjön ligger inom det 
planerade vattenskyddsområdet för Östra Mälaren 
vilket innebär att speciella försiktighetsåtgärder kommer 
att tillämpas vid dagvattenhantering i ombyggda eller 
nybyggda områden. 

Orlången är en mycket näringsrik sjö som belastas 
med näringsämnen från delar av centrala Huddinge 
och Vidja samt Gladö kvarns fritidshusområden. Till 
sjön leds även, efter rening, lakvatten från en deponi/ 
avfallsanläggning i Gladö kvarnnområdet. Sjön med 
omgivningar ingår i Orlångens naturreservat och har 
stor betydelse för friluftslivet i området. Orlången ingår 
i Tyresåns sjösystem. 

Flemingbergsvikens avrinningssystem och våtmark 
är utsatt för en större belastning än Albytunneln då 
bland annat mer fler hårdgjorda ytor är påkopplade. 
Det totala tillrinningsområdet är ca 10 km2 (Tyréns 
AB, 2008). I början av våtmarken finns en oljeavskiljare 
som separerar vattnet från olja, bensin och andra lätta 
vätskor (Laantee, 2009).

I programmet inför det parallella uppdraget uppges 
att det är osäkert om befintliga dagvattensystem är 
dimensionerade för att klara kommande utbyggnader 
och klimatförändringar (Botkyrka kommun, Huddinge 
kommun, 2007). 

Flemingbergs våtmarksanläggning. Foto från Lokal Agenda 21 för 
Huddinge 2009-2015.
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markfrhllanden 
Inom planområdet finns lokala förekomster med mark 
som har hög risk för radon. Större delen har dock 
normal och lågriskmark för radon.

Ett antal kända markföroreningar finns inom området 
för den fördjupade översiktsplanen, varav de flesta 
är gamla schaktmassedeponier (Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, 2007). Sjukhusparken som har 
en annan flora än omgivningens tros vara utfylld med 
schaktmassor (Johansson, 2009). Det är troligt att de två 
industriområdena Hantverksbyn samt Flemingsbergs 
industriområde har viss föroreningsproblematik.

Inom planområdet finns inte några nu kända 
riskområden för skred. Riskområden för skred 
finns däremot i Tullinge (se föregående kartbild). I 
programmet inför det parallella uppdraget uppges 
att det är osäkert hur stabilitetsförhållandena i 
området kommer att förändras i och med de pågående 
klimatförändringarna.

Kartbilden över markförhållanden baseras på Översiktlig 
byggnadsgeologisk karta (1975) på Huddingesidan samt 
för Botkyrkas del på den karttjänst som Kartkiosken 
tillhandahåller. För att jämka samman kartunderlaget 
används terminologin från Huddinge.

teknisk frsrjning 
Ett mindre fjärrvärmeverk som eldas med olja finns 
i norra delen av området. Anläggningen används 
som spetsanläggning och som pumpanläggning för 
distribution av värme inom Flemingsberg och Tullinge. 

Svenska Kraftnät har idag två ledningar (220 kV och 
70 kV) som går parallellt förbi Tullinge och igenom 
Flemingsberg och Visättra. Dessa kommer eventuellt att 
avvecklas. 70 kV-ledningen som kommer från Vistaberg 
(nergrävd) fortsätter som luftledning mot sydost genom 
Flemingsbergsskogen (Botkyrka kommun, Huddinge 
kommun, 2007).

Berg 
Berg i dagen eller berg på ringa djup.

Fast jord
Morän, sten, grus, sand och lerjord med genom-
gående torrskorpa på berg eller morän.

Lös jord
Lerjord utan genomgående torrskorpa.

Organisk jord
Ytlager av torv, dy eller gyttja. I allmänhet med en 
större mäktighet än 0,5 meter.

Delar av kraftledningen som går genom Flemingsberg. Foto från Eniro.
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service och verksamheter
Inom planområdet finns ett antal förskolor och grund-
skolor, samt Tullinge gymnasium. I Flemingsberg cen-
trum finns vårdcentral och bibliotek. I Visättra finns 
ett sportcenter med ishockeyrink, fotbollsplaner och 
tennisbanor. I anslutning till centret finns även skid- 
och motionsspår samt en fritidsgård för ungdomar. Of-
fentliga serviceverksamheter av regional betydelse är 
sjukhuset, polishuset och Södertörns högskola.

Utbudet av kommersiell service är relativt begränsat 
i Flemingsberg. I Flemingsbergs centrum finns en 
livsmedelsbutik och ett antal andra butiker. Centrum 
byggs just  nu ut med fler restauranger och butiker. I 
Visättra planeras för en liten centrumbildning med 
en närbutik (Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 
2007). Längs Blickagången ligger ett antal restauranger 
och mindre butiker med dagligvaror. 

Inom planområdet finns en bra bredd av verksamheter, 
och idag arbetar totalt ca 13 000 personer i 
Flemingsberg (Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 
2007). I rapporten Flera kärnor uppges att antalet 
arbetande i kärnan var 11 400 år 2000, vilket gav en 
arbetsplatstäthet på 2500 sysselsatta/km. De större 
arbetsplatserna är:

Södertörns högskola,  Karolinska Institutet (KI-Syd) 
och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Syd) med 
sammanlagt 15 000 studenter. 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, med ca 
6 500 anställda. 

Novum Forskningspark, med forskning inom främst 
bioteknik och medicinsk teknik, med 1 100 anställda

Hantverksbyn i Tullinge, med ca 300 arbetsplatser inom 
ett 50-tal varierande branscher. 

Flemingsbergs industriområde, inklusive Södertörns-
polisens polishus, med ca 1600 arbetsplatser.

Södertörns tingsrätt med ca 250 arbetsplatser. 

Arbetsområdet längs Alfred Nobels Allé som uppfördes 
för verksamheter som har anknytning till sjukhuset och 
högskolan har idag många tomma lokaler (Botkyrka 
kommun, Huddinge kommun, 2007).

•

•

•

•

•

•

•

Karolinska Universitetssjukhuset.

Södertörns Högskola.

Södertörns tingsrätt.
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flemingsberg 2030 
År 2030 beräknas invånarantalet i Stockholms län 
ha passerat två miljoner. Tills dess ska den regionala 
kärnan Flemingsberg utvecklats till ett fullvärdigt 
komplement till Stockholms stadskärna, med ett stort 
antal bostäder och arbetsplatser. 

I arbetet med fördjupningen av översiktplanen för 
Flemingsberg finns två olika målbilder för år 2030. 
Den ena målbilden talar om en befolkning på 20 000 
personer i den regionala kärnan, medan den andra 
talar  om ytterligare 25 procent fler boende. Gällande 
arbetsplatser talas det om 35 000 arbetsplatser, 
alternativt ytterligare 25 procent (Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, 2007).

Till år 2030 bedöms detaljhandeln expandera kraftigt 
i samtliga regionala kärnor.  Behoven av handelsytor 
liksom parkeringar väntas leda till att markutnyttjandet 
intensifieras (Regionplane- och trafikkontoret i 
Stockholm, 2009). Den regionala kärnan beräknas 
fungera som centrum för ett närområde med ca 70 000 
invånare,  vilket är i samma storleksordning som en 
mellanstor svensk stad (Botkyrka kommun, Huddinge 
kommun, 2007).

I utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan 
Flemingsberg uppges att målsättningen är att en stor 
del av Stockholmsregionens befolkning ska kunna ta 
sig till Flemingsberg med bil eller kollektivtrafik ungefär 
lika snabbt och bekvämt som de idag kan nå stora delar 
av innerstaden.

Flemingsbergs framtida utveckling berör en stor del 
av den södra regionens framtida befolkning, och de 
satsningar som görs i Flemingsberg har som syfte att 
öka utbildningsnivån och stimulera tillväxten av jobb 
i hela södra Stockholmsregionen. Ett viktigt forum 
för gemensamma insatser till stöd för utvecklingen i 
Flemingsberg är Södertörnssamarbetet som inkluderar 
kommunerna Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Haninge, 
Salem, Nynäshamn, Södertälje och Nykvarn (Botkyrka 
kommun, Huddinge kommun, Stockholms läns 
landsting, 2007).

Befolkningsutveckling i Stockholms län respektive östra Mellansverige 1950-2050. 
Källa: Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, 2009

Att beakta utifrån klimatförändringarna
Sverige får en allt äldre befolkning. Äldre och sjuka är 
särskilt utsatta vid värmeböljor, varför det är nödvändigt 
att det finns goda kylningsmöjligheter där de vistas 
(SOU 2007:60). Då ihållande värme även utgör en risk 
för äldre och sjuka som bor hemma är det viktigt att 
känna till var dessa bor, för att om nödvändigt sätta in 
åtgärder. Handlingsplaner behöver utarbetas för hur 
hemtjänsten ska kunna bistå utsatta grupper i samband 
med en värmebölja (Botkyrka, 2009).
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service och verksamheter
Bland de verksamheter som ska uppföras finns 
en ny rättpsykiatrisk klinik. Ett planprogram för 
Flemingsbergsdalen har utarbetats med syftet att 
etablera ett område med bland annat handel intill 
Flemingsberg station. Flemingsbergs station ska 
även utvecklas till ett resecentrum för den regionala 
kärnan.

Att beakta utifrån klimatförändringarna
Inom planområdet ligger Karolinska Universitets-
sjukhuset, flera andra vårdinrättningar samt ett 
äldre- och demensboende. Det är viktigt att upprätta 
ett samarbete med dessa vårdinrättningar för att ha 
möjligheten att skriva in äldre och sjuka preventivt 
under en begränsad tid vid exempelvis en värmebölja.

bebyggelsestruktur
I programmet inför det parallella uppdraget anges att 
visionen för den tillkommande bebyggelsen är att skapa 
förutsättningar för en omsorgsfullt gestaltad miljö med 
en funktionsblandning av bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Bebyggelsestrukturen ska skapa 
förutsättningar för att integrera olika delområden 
med varandra och överbrygga befintliga barriärer. 
Den nya bebyggelsen ska bland annat utgöra en 
länk mellan villabebyggelsen i Tullinge och den mer 
storskaliga bebyggelsen kring Flemingsbergs centrum. 
Möjligheten till enskild bebyggelse i områdets utkanter 
samt förtätning av befintliga villaområden ska studeras. 
I programmet anges även att den nya bebyggelsen bör 
utformas med höga krav på energieffektivitet, varför 
uppförandet av passivhus bör uppmuntras (Botkyrka 
kommun, Huddinge kommun, 2007).

Att beakta utifrån klimatförändringarna
De högre temperaturer som kan väntas sommartid bör 
beaktas vid planeringen av ny bebyggelse.  När nya 
lokaler planeras så kan höga temperaturer förhindras 
genom olika byggnadstekniska åtgärder. En enkel 
åtgärd är att inte placera stora fönster åt söder. I 
befintliga lokaler kan det bli aktuellt med åtgärder 
som luftkonditionering, solavskärming, markiser och 
skuggande träd utanför (SOU 2007:60). 

Gröna tak ger en kylande effekt sommartid genom 
avdunstning av vatten, medan grönskan vintertid 
istället fungerar som extra isolering.

Det råder redan idag stor turbulens mellan de höga 
huskropparna i Flemingsberg. Om medelvinden såväl 
som högsta byvind ökar är det viktigt att inte planera 
för sådan bebyggelse att dessa problem ökar. 

Grönt tak i Washington DC. Foto från www.greenroofs.com.
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gng-, cykel- och kollektivtrafik
Vid utbyggnaden av Flemingsberg ska det befintliga gång- 
och cykelstråken bindas samman och kompletteras. 
Fler stråk ska anläggas över barriärer som järnvägen, 
likaså ska näten mellan kommunerna kopplas samman 
(Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 2007).
 
En spårväg planeras mellan Älvsjö och Flemingsberg 
via Skärholmen och Kungens kurva. Genom att ansluta 
till tunnelbana och pendeltåg skapar spårvägen bättre 
tvärförbindelser i sydvästra Stockholm och knyter 
ihop de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens 
kurva. I den trafikantanalys som genomförts uppges att 
Spårväg Syd beräknas få cirka 30 000 resenärer per dygn 
(Inregia AB, 2003). Förhoppningen är att spårvägen i en 
senare etapp ska fortsätta från Flemingsberg till arbets- 
och bostadsområdet Riksten i Tullinge, för att därefter 
fortsätta till Tumba och slutstationen i Alby. 

Flemingsbergs station ska utvecklas till ett resecentrum 
för Södertörnsregionen där den framtida spårvägen 
binds samman med busstrafiken och tågtrafiken i form 
av lokal-, region- och fjärrtåg. Tågtrafiken kommer att 
kompletteras med höghastighetståg och ett sjätte spår 
planeras. 

Att beakta utifrån klimatförändringarna
Resecentrumet ligger i en lågpunkt och den 
byggnadsgeologiska kartan visar en stor förekomst av 
lös jord. Ett sjätte spår samt höghastighetståg kommer 
att öka belastningen på marken ytterligare. En kostnads-
nyttoanalys bör göras för att utreda huruvida området 
utgör en lämplig lokalisering för ett sjätte spår eller 
om det finns skäl att förlägga spåret på någon annan 
plats.

Spårväg Syd, sträckning och stationer. Kartbild från Spårväg Syd. 
Trafikantanalys och samhällsekonomisk bedömning (Inregia, 
2003).

biltrafik 
Arkitektförslagen som kom in under det parallella 
uppdraget har visat att det finns förutsättningar 
att binda samman befintligt gatunät så att en yttre 
ringled för lokaltrafik bildas. Stråket ska tjäna som en 
förbindelse mellan Flemingsbergs delområden, samt 
mellan dessa och det inre huvudvägnätet. Ringleden 
omramar nuvarande Flemingsberg plus del av Tullinge 
villastad och nybebyggelsen söder om Visättra och 
Björnkulla (Huddinge kommun, 2009).

I programmet till det parallella uppdraget beräknas att 
trafiken till år 2030 kommer att öka i hela regionen, 
inte minst i Flemingsberg med det stora tillskott av 
bostäder och arbetsplatser som planeras. De vägar 
som bedöms bli mest trafikerade i ett framtida scenario 
är Huddingevägen, Södertörnsleden och Hälsovägen. 
På de flesta stora lederna i området beräknas trafiken 
öka med 1,65% per år, medan trafiken på de mindre 
vägarna antas öka med ca 1,25% per år.
 
Förbifart Tullinge gör att trafiken på Huddingevägen 
minskar just på den sträcka där förbifarten kompletterar 
Huddingevägen, i övrigt ger den ingen effekt på 
omkringliggande vägar. Södertörnsleden kommer att 
avlasta Glömstavägen, samt Huddingevägen på vissa 
sträckor. Söder om högskoleområdet och Björnkulla 
planeras Huddingevägen få en ny sträckning i en båge 
ner mot Riksten. 

Huddingevägen kommer även fortsättningsvis vara 
en transportled för farligt gods, medan bygget av 
Södertörnsleden innebär att trafiken med farligt gods 
förflyttas ifrån Glömstavägen (Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, 2007).

Att beakta utifrån klimatförändringarna
Södertörnsleden kommer att gå igenom ett område som 
kan riskera att drabbas av översvämning i och med de 
ökade nederbördsmängder som väntas. Vägen behöver 
dimensioneras med högre flöden i beaktande.
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grnstruktur
I programmet inför det parallella uppdraget uppges att 
grönstrukturen ska fortsätta att omge den regionala 
kärnan och utgöra viktiga möjligheter för både 
människor, växter och djur att röra sig mellan olika 
naturområden i regionen. I och med att Södertörnsleden 
byggts ut så har dock en stor del av den gröna länken 
mellan Bornsjö- och Hanvedenkilen försvunnit. 

Södertörnsleden påverkar även landskapsbilden, 
genom att dalgången delas av blir dalens topografi 
och kulturlandskapet svårare att uppfatta. Även 
rekreationsvärdet påverkas starkt negativt genom att 
Södertörnsleden blir väl synlig, splittrar upp dalen, 
utgör barriär och alstrar buller (Tyréns AB, 2008).  

I stadsbyggnadsförslaget föreslås att gränszonen mellan 
park och natur utformas som så kallad stadsnära skog 
för att förbättra tillgängligheten till naturområdena. 
Begreppet stadsnära skog innebär att all sly rensas 
bort och att uppväxta träd sparas med viss gleshet så 
att skogen blir genomsiktlig och ljus. Sjukhusparken 
föreslås utvecklas till en gemensam, offentlig park för 
både Flemingsberg och Tullinge (Nyréns Arkitektkontor, 
2008).

kulturlandskap
I och med att Södertörnsleden byggs minskar det 
kulturhistoriska värdet som finns i norra delen av 
planområdet. Det gäller både de kulturhistoriska 
värdena som helhet, det öppna jordbrukslandskapet 
och enskilda fornlämningar. Beträffande jordbruket 
kommer kvarvarande arealer i dalen att bli mer isolerade 
från övrig åkermark. Det innebär att de kvarvarande 
skiftena blir mindre attraktiva att arrendera liksom att 
lönsamheten minskar (Tyréns AB, 2008).

Att beakta utifrån klimatförändringarna 
För den kulturellt värdefulla bebyggelsen kan ett 
varmare och fuktigare klimat innebära större mögel- och 
rötproblem än i dagsläget. I byggnader som helt eller 
delvis står ouppvärmda kan även inomhusmiljön med 
inventarier påverkas. Att många äldre byggnader ännu 
finns kvar visar på en viss robusthet mot förändringar 
i klimatet men ett förändrat klimat kan innebära att 
nedbrytningstakten ökar. Underhållskostnaderna, vilka 
redan i dagsläget är stora för dessa byggnader, kommer 
sannolikt att öka i ett förändrat klimat (SOU 2007:60). 

Att beakta utifrån klimatförändringarna
Det är viktigt att bevara så mycket grönyta som möjligt 
vid exploateringen av Flemingsberg. Utbyggnaden 
innebär en stor ökning av den hårdgjorda ytan vilket 
tillsammans med ett varmare och mer nederbördsrikt 
klimat är problematiskt. 

Vid stora regn hjälper grönstrukturen till att samla 
upp och leda vidare dagvattnet. Fler hårdgjorda 
ytor bidrar till en snabbare avrinning. Under varma 
sommardagar ger grönskan viktig skugga. Tätbebyggda 
och hårdgjorda områden har högre temperaturer 
jämfört med områden med mer grönska. Ett varmare 
klimat kan även resultera i fler gräsbränder.  

Träd i staden förbättar såväl inomhus- som utomhusklimatet.
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blstruktur
Ett dagvattensystem föreslås gå från Flemingsbergs 
våtmark (Nyréns Arkitektkontor, 2008). Enligt Huddinge 
kommuns dagvattenstrategi från 2000 ska dagvatten 
så långt som möjligt omhändertas lokalt genom 
infiltration. Positiva effekter av lokalt omhändertagande 
av vatten är bland annat att flödesvariationerna till 
ledningar, reningsverk och recipienter jämnas ut, samt 
att risken för källaröversvämningar och förorenade 
vattendrag minskar (www.orebro.se). Även risken för 
grundvattensänkningar minskar, vilket i sin tur minskar 
risken för sättningar i byggnader och anläggningar 
(Huddinge, 2000).

Ökad andel hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, 
bebyggelse och parkeringsplatser kommer att påverka 
avrinningen från området, både med avseende på 
kvalitet och kvantitet. Den ökande andelen hårdgjorda 
ytor kommer att bidra till en snabbare avrinning vilket 
kan leda till översvämningar i låglänta områden. I 
miljökonsekvensbeskrivningen som Tyréns AB har 
genomfört för Glömstadalen framhålls att det behövs 
en utredning av kapaciteten för reningsanläggningen 
vid Albysjön att klara att dagvatten leds dit utan 
fördröjning. Lokalt omhändertagande av vatten i form av vattentrappa i Kalmar.

Att beakta utifrån klimatförändringarna 
VA-systemet i området behöver dimensioneras 
efter de ökade nederbördsmängder som väntas 
av klimatförändringarna. Utifrån den översiktliga 
översvämningskartering som genomförts längs Tyresån 
går det att dra slutsatsen att Glömstadalen, liksom 
andra dalgångar som har markavvattnats eller torrlagts 
sedan mitten av 1800-talet, hamnar inom riskkategorin 
för översvämning (Laantee, 2009. Räddningsverket, 
2008).

Ett möjligt scenario är att vattennivåerna i Orlången 
stiger och att Flemingsbergsvikens våtmarkanläggning 
inte klarar att ta hand om allt vatten. Detta kan leda till 
att vattnet tränger upp i Glömstadalen via diken och 
de kulvertar som går under järnvägen. Förhållandena 
väster om vattendelaren är annorlunda, där beror det 
på hur snabbt ledningarna i området kan svälja vattnet. 
Det är därför möjligt att dalgången i västra delen inte 
påverkas så mycket av en förhöjd vattennivå i Orlången 
(Laantee, 2009).

Sommartid är det troligt att nederbördsmängderna 
istället minskar, vilket tillsammans med högre 
temperaturer kan orsaka vattenbrist. 
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markfrhllanden 
Om stadsbyggnadsförslaget appliceras ovanpå kartan 
som visar planområdets markförhållanden går det att 
identifiera de områden som kan ha instabilitetsproblem 
redan idag. Med de ökade nederbördsmängderna är det 
även troligt med en ökad markinstabilitet. Lämpligheten 
att bebygga dessa områden måste utredas.

Att beakta utifrån klimatförändringarna
Som klimatscenarierna redogör för kommer 
markinstabiliteten framöver sannolikt att öka på grund 
av större nederbördsmängder. Huddinge kommun och 
Botkyrka redogör i sitt material för att det är osäkert 
hur stabilitetsförhållandena i området kommer att 
förändras i och med de pågående klimatförändringarna. 
Det finns därför ett behov av bättre underlag gällande 
markförhållanden.

Ett riskområde är området kring det tänkta 
resecentrumet. Området ligger i en lågpunkt, vilket gör 
att det ligger i ett utsatt läge vid häftiga eller långvariga 
regn. Den byggnadsgeologiska kartan visar en stor 
förekomst av lös jord. Då det finns en önskan om att 
dra ett sjätte spår samt höghastighetståg kommer 
belastningen på marken att öka ytterligare varför det 
behöver utredas hur markstabiliteten påverkas.

Ett annat problem med ökade nederbördsmängder 
är att föroreningar i marken riskerar att frigöras 
och spridas i högre utsträckning. I planområdet är 
det inom tidigare nämnda områden, Flemingsbergs 
industriområde, Hantverksbyn samt Sjukhusparken 
som det kan förekomma föroreningar i marken. 

Med en kraftigare nederbörd ökar också risken för 
att föroreningarna ska komma ut i vattendrag, vilket 
leder till försämrad vattenkvalitet. Då det lyfts fram i 
arbetet inför det parallella uppdraget att dagvattnet 
från området redan idag är förorenat vilket belastar 
omgivande sjöar så bör dessa områden undersökas 
och eventuell sanering beaktas. Likaså ökar risken för 
läckage av näringsämnen och syreförbrukande material 
från jordbruksmarken.

Området vid Flemingsbergs tågstation, där ett resecentrum och  ett 
sjätte spår planeras, har problematiska markförhållanden.
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hot spots
Utifrån tidigare kapitel kan följande "hot  spots",   
områden som är särskilt utsatta för klimat-
förändringarnas konsekvenser, identifieras:

1. Glömstadalen. 
Möjligt översvämningsområde vid höjda vattennivåer.

2. Flemingsbergs industriområde.
Föroreningsproblematik. 
Ökad spridningsrisk vid ökad nederbörd.

3. Karolinska Universitetssjukhuset.
Ökat kyl- och vårdbehov vid högre temperaturer. 

4. Sjukhusparken.
Föroreningsproblematik. 
Ökad spridningsrisk vid ökad nederbörd.

5. Resecentrum.
Ligger i en lågpunkt. 
Stor förekomst av lös jord. 
Ökad belastning i och med sjätte spår och höghastig-
hetståg.

6. Hantverksbyn.
Föroreningsproblematik. 
Ökad spridningsrisk vid ökad nederbörd.

behov
För att kunna fatta strategiska beslut i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg så finns 
ett tydligt behov av ett utökat planeringsunderlag. Det 
gäller bland annat:

Höjddata. Mer noggrann höjddata behövs för att 
identifiera lågpunkter då dessa områden är särskilt 
utsatta vid ökad nederbörd och häftiga regn. En 
laserscanning liknande den som gjorts i Södertälje 
rekommenderas.

Markförhållanden. Den översiktliga byggnadsgeologiska 
kartan i Huddinge är från 1975. Då det är möjligt att 
markförhållandena i området har förändrats sedan 
dess behöver dagens marksituation klargöras. Det 
behövs även utredas hur klimatförändringarna kan 
komma att förändra markstabiliteten framöver.

Förorenad mark. På de platser som kan ha en 
föroreningsproblematik behövs det undersökas om så 
är fallet, vad föroreningarna består av och hur stora 
riskerna är att de sprids.

VA-kapacitet. I och med förväntad nederbördsökning 
bör utredandet av områdets förmåga att ta emot en 
ökad nederbörd få hög prioritet.

Översvämningskartering. En översvämningskartering 
liknande den som är gjord för den västra delen av 
Tyresöåns vattensystem behövs för Flemingsbergsviken, 
våtmarksanläggningen och Glömstadalen. 

Identifiering av riskområden vid höjda vattennivåer. 
Lokalisera de kulvertar och diken där vattenuppträgning 
är möjlig.

Lokal klimat- och sårbarhetsanalys. För Karolinska 
Universitetssjukhuset och Resecentrum kan särskilda 
Klimat- och sårbarhetsanalyser behövas genomföras. 
För sjukhuset behöver kylningskapaciteten utredas, 
liksom möjligheten att ta hand om äldre och sjuka vid 
ihållande värmeböljor. För Resecentrum behövs en 
utredning gällande klimatförändringarnas konsekvenser 
utifrån problematiken med läget och markförhållanden. 
Vidare behövs en utredning av hur markstabiliteten 
påverkas av ett sjätte spår och höghastighetståg.

Det finns även ett behov av att utreda ett antal 
frågeställningar som:

Relevant risknivå. Vissa områden kan vara strategiskt 
viktiga att exploatera trots dess problematik. Det är 
då viktigt att det inom kommunen förs en diskussion 
kring relevant risknivå - vilka risker är acceptabla? En 
kostnads-nyttoanalys, där kostnader för exempelvis 
en anpassningsåtgärd vägs mot nyttan av det som 
planeras, kan indikera vilken risknivå som kan vara 
aktuell för kommunen.

Utreda ansvar.  Flemingsberg är utpekat som regional 
kärna och har ett antal funktioner av både regional 
och nationell betydelse. Här kan nämnas Karolinska 
Universitetssjukhuset samt det fjärrtågsspår som 
går genom området. Det behövs en diskussion kring 
ansvaret för utvecklingen av den regionala kärnan. 
Vilket ansvar har myndigheter som Banverket respektive 
Vägverket?

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
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tgrder
Följande åtgärder är tänkbara för fördjupningen av 
översiktsplanen för Flemingsberg:

Avsätta medel till ett aktivt klimatarbete. För att skapa 
ett bättre planeringsunderlag, se föregående sida, 
behövs ekonomiska medel.

Knyta Klimatstrategi Botkyrka till arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. Botkyrka kommun har 
en klimatstrategi ute på remiss. Klimatstrategin ger 
riktlinjer för hur utvecklingen i kommunen ska påverka 
klimatet i så liten utsträckning som möjligt, samt 
aktuella anpassningsåtgärder.

Ge markanvisning åt den som bygger klimatsmartast. 
Framförallt Huddinge kommun har ett stort markinnehav 
i Flemingsberg. Utnyttja detta till att ställa krav på de 
som är intresserade av bygga i området.

Dimensionera VA i ett tidigt skede. Med de större 
nederbördsmängder som väntas måste vatten- och 
avloppskapaciteten dimensioneras därefter. Ytor som 
kan ta hand om nederbörden måste reserveras tidigt i 
planeringen.

Riktlinjer för att bevara största möjligaste andel 
grönska. Vid ett varmare och fuktigare klimat kommer 
grönstrukturen att spela en mycket viktig roll. Genom 
att växtligheten har en förmåga att dämpa svängningar 
i temperatur och fuktighet är det viktigt att bevara 
största möjligaste andel grönska, både vid enskild 
bebyggelse och vid uppförandet av flerbostadshus. 
Ny grönska kan tillföras exempelvis genom gröna tak.  
Vintertid fungerar grönskan då som extra isolering 
medan den sommartid  istället får en kylande effekt 
genom avdunstningen av vatten.

Ange högsta andel hårdgjord yta. I efterföljande 
detaljplaner kan högsta andel hårdgjord yta anges 
för att begränsa att mer grönska än nödvändigt tas i 
anspråk.

Ange andelen fönsteryta. Med ett varmare klimat kan 
högre inomhustemperaturer förväntas. Detta kan delvis 
förhindras genom olika byggnadstekniska åtgärder. 
En enkel åtgärd är att begränsa andelen fönsteryta i 
söderlägen. 

Stora fönsterytor i Köpenhamn.
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slutligen
Mycket tyder på att den globala uppvärmningen sker 
snabbare än vad som tidigare framkommit. Det är 
därför av största vikt att klimatanpassningsarbetet ute 
i kommunerna kommer i gång redan idag. I och med 
förändringarna i Plan- och bygglagen har ett stort ansvar 
för att beakta klimatförändringarnas konsekvenser 
ålagts kommunerna. Detta förutsätter dock att det finns 
resurser vad gäller planeringsunderlag och kompetens 
kring dessa frågor.

I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen 
för Flemingsberg finns ett tydligt behov av ett 
planeringsunderlag som tar hänsyn till pågående och 
kommande klimatförändringar. Om det finns stora 
osäkerheter gällande markförhållanden, höjddata och 
VA-systemens förmåga att ta emot högre flöden är det 
svårt att ta rätt strategiska beslut, som att bestämma 
lämplig lokalisering för det som planeras.

Beträffade Flemingsberg finns det även ett antal 
målkonflikter. Utvecklingen av de regionala kärnorna 
motverkar en utspridning av bebyggelsen vilket gagnar 
en effektiv hushållning med mark och naturresurser. 
Samtidigt innebär exploateringen av Flemingsberg att 
stora grönområden kommer att tas i anspråk. Hur ska 
ett varmare klimat med mer nederbörd bemötas när 
området samtidigt får en större andel hårdgjord yta?

Liksaså är det en miljömässig vinst att förlägga ny 
bebyggelse vid en knutpunkt för kollektivtrafiken, det 
gör det lätt att ställa bilen. Parallellt med utvecklingen 
av Flemingsberg och Spårväg Syd planeras det dock för 
en omfattande utbyggnad av bilvägar vilket kommer att 
generera en ökad biltrafik med medföljande utsläpp av 
koldioxid. 

För att Botkyrka kommun och Huddinge kommun ska 
kunna leva upp till de intentioner som de redogör 
för i Klimatstrategi Botkyrka och Agenda 21 måste 
kollektivtrafiken få en mer framträdande plats. Om 
viljan finns tror jag att det finns unika möjligheter att i 
Flemingsberg skapa ett klimatsmart samhälle. 

Vad gäller strategisk planering i framtiden så kommer 
planeringen att behöva täcka in en större bredd av 
frågor. Översiktsplanen har goda möjligheter att visa 
inriktningsbeslut och kan fungera som ett måldokument 
för hela det kommunala arbetet. Det kommer att 
bli än viktigare att arbeta över förvaltningsgränser, 
exempelvis för att kunna ge äldre och sjuka en god vård 
vid ihållande värme.

Framförallt kommer det att bli nödvändigt att tänka 
i ett längre tidsperspektiv. En robust planering som 
kan möta klimatförändringarna förutsätter att olika 
klimatscenarier används i det översiktliga planarbetet 
för att skapa en beredskap. Ett områdes lämplighet 
för måste klaras ut i planskedet, att ta hand om 
konsekvenserna om detta inte gjorts är i de flesta fall 
alldeless för kostsamt. 

Barcelonas spårväg, TRAM, går på gräsbelagda spår.
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begrepp
I den här begreppsordboken finner du förklararingar 
till begrepp som antingen nämns i examensarbetet 
eller är aktuella i klimatdebatten. 

A
Anpassningsportalen. I Anpassningsportalen samlar 
Boverket, MSB, SGI, SMHI och Naturvårdsverket kunskap 
och information om  sårbarhet  och klimatanpassning. 
Portalen ligger på SMHI:s hemsida och ska fungera 
som stöd för kommuner, länsstyrelser och andra lokala 
och regionala aktörer. Ambitionen är att portalen ska 
uppdateras allt eftersom kunskapen ökar och antalet 
praktiska lösningar blir fler (SOU 2007:60).

Avrinningsområde. Ett avrinningsområdet är ett 
landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma 
vattendrag (www.samradsforslaget.se).

B
Broregister. I Vägverkets broförvaltningssystem 
ingår en databas med data över broar. Vägverket har 
föreslagit vissa kompletteringar i databasen, exempelvis 
uppgifter om vilka broar som går över vatten och 
sökbara uppgifter som identifierar vattendragen (SOU 
2007:60).

D
Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som avrinner 
från gator, tak, gårdar och grönytor. Med utbyggnaden 
av tätorterna har mängden dagvatten ökat, främst 
genom att stora ytor gjorts täta för vatten (till exempel 
i form av hustak, gator och parkeringar). Dagvattnet 
har blivit alltmer förorenat, främst beroende på ökad 
biltäthet och fler hårdgjorda ytor, och utgör idag en 
ökande miljöbelastning (Huddinge, 2000).

Dimensionerat flöde är en nivå som beräknas ha en 
återkomsttid på 10 000 år. På 100 år är sannolikheten 
1% att flödet inträffar. I Mälaren är det dimensionerade 
flödet 2.30 m (i höjdsystemet RH 00). (Rudberg, 2009) 

Dimensionerande nivå innebär att ett antal 
flödesskapande faktorer kombineras på det sätt som ger 
den mest kritiska samlade effekten på vattensystemet. 
Flödesskapande faktorer är bland annat nederbörd, 
vind, markens mättnadsgrad (Boverket, 2008).

E
Extremväder i form av stormar, översvämningar, ras 
och skred väntas öka i framtiden i och med en ökning 
av extrem nederbörd och höga temperaturer (SOU 
2007:60).

F
Försiktighetsprincipen. Den internationellt 
vedertagna försiktighetsprincipen innebär att 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl till 
att anta att en åtgärd kan skada människors hälsa eller 
miljön. Verksamhetsutövare kan inte ursäkta sig med 
att det saknas full vetenskaplig bevisning för att skada 
uppkommer (www.naturvardsverket.se).

G
Golfströmmen är en del av den atlantiska havs-
cirkulationen och transporterar varmt vatten från 
söder till nord. Det är möjligt att Golfströmmen kan 
påverkas av klimatförändringarna. Två mekanismer 
skulle kunna påverka den vertikala länken mellan den 
ytliga Golfströmmen och den djupa returströmmen. 
Dels skulle uppvärmningen på nordliga latituder kunna 
minska ytvattnets avkylning och därmed minska dess 
densitet. Ytvattnets densitet skulle även minskas av en 
lägre salthalt till följd av ökad nederbörd eller smältning 
av glaciärer. I bägge fallen skulle  cirkulationen bromsas, 
med en minskad värmetransport som följd (www.smhi.
se).

Gröna kilarna är ett samlingsbegrepp för de 
sammanhängande grönområden som löper från 
Stockholmsregionens ytterområden och in mot 
regionkärnan. De saknar juridiskt skydd (www.
samradsforslaget.se).
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H
Hundraårsflöden. Risken för översvämningar 
studeras vanligtvis utifrån en nivå med återkomsttid 
på ca 100 år, ett så kallat 100-års flöde. 100-årsflödet 
beräknas utifrån statistisk analys av observerade 
vattenföringsserier och inträffar med risken 1 på 100 
för varje år under en 100-årsperiod. Sannolikheten att 
flödet inträffar under en 100-årsperiod är 63 procent. I 
Mälaren är 100-årsflödet 1.30 m i höjdsystemet RH 00 
(Rudberg, 2009, SOU 2007:60). 

Hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas 
oftast en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov (www.samradsforslaget.
se).

Hänsynsregeln. Den grundläggande hänsynsregeln, 
2 kap 3 § miljöbalken,  innebär att alla som avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 
att åtgärden inte ska skada hälsan eller miljön (www.
naturvardsverket.se).

I
Ickelinjär utveckling. För att en prognos ska fungera 
behöver utvecklingen vara linjär, alltså att förändringen 
sker i samma tak som den historiskt gjort.  betyder att 
förändringen som ett system visar inte behöver vara 
proportionell mot den påverkan som den utsätts för. 
Det finns risk att systemet, vid en punkt, förändras 
mycket snabbare än tidigare trots att påverkan bara 
gradvis förändras. Ickelinjära utvecklingar skapar stora 
problem när man ska prognostisera framtiden eftersom 
en prognos i allmänhet bygger på att man förlänger 
historisk utveckling in i framtiden. (Rudberg, 2009)

Inventering av stranderosion. Statens Geotekniska 
Institut, SGI, genomför i samarbete med berörda 
kommuner en inventering av stranderosionen i Sverige. 
Inventeringens syfte är att få fram en översikt över 
var stranderosion förekommer utmed landets kuster 
och stränder. För att fungera som underlag för fysisk 
planering behövs kompletterande undersökningar 
(SOU 2007:60).

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate 
Change, och är FN:s mellanstatliga klimatpanel. Forumet 
etablerades 1988. IPCC utför ingen egen forskning 
utan dess uppgift är att framställa utvärderingar av 
forskningsläget rörande klimatförändringar (www.
smhi.se).

K
Klimat. Med klimat menas vädrets långsiktiga 
egenskaper mätt med statistiska mått. Klimatet kan 
bara observeras indirekt, genom insamling och analys 
av väderobservationer under en längre tid. Vanliga mått 
som används till att beskriva klimatet är medelvärden, 
varianser, maximum- och minimumvärden samt 
frekvenser av specificerade händelser. Eftersom klimatet 
bestäms av ett medelvärde av olika väderlägen jämnas 
variationer ut och de mer långsiktiga egenskaperna blir 
kvar (www.smhi.se).

Klimatförändringar kan bero på interna eller 
externa faktorer. Interna faktorer kan vara processer 
i hav-atmosfärsystemet, som till exempel El Niño-
fenomenet över Stilla havet. Dessa klimatvariationer 
är naturligt förekommande och internt genererade i 
klimatsystemet. Externa faktorer kan exempelvis vara 
solstrålning, vulkaner, växthusgaser och svavelpartiklar 
(www.smhi.se).

Klimatparametrar. Till klimatparametrar räknas 
temperatur, nederbörd, vind, luftfuktighet, sikt, 
solstrålning, snödjup och istillväxt på master. (www.
klimatportalen.se)
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Klimatscenarier är beskrivningar av möjliga 
utvecklingar och klimatlägen. Ordet scenario 
reflekterar att resultatet innehåller osäkerheter om 
den framtida utvecklingen. Scenarierna baseras på 
beskrivningar av jordens klimatsystem (atmosfär, hav, 
land, ismassor, vegetation) och de processer som styr 
klimatets natur och naturlig variabilitet (väder, havens 
processer, naturliga kretslopp, kopplingar mellan 
delarna av klimatsystemet). I studier om den förstärkta 
växthuseffekten används även antaganden om framtida 
utsläpp av växthusgaser (www.smhi.se).

Kumulativa effekter  är de sammantagna effekterna 
på en resurs. Effekterna kan komma från en enskild 
eller flera källor (www.samradsforslaget.se).

Kyotoprotokollet  lades fram 1997 och trädde i kraft 
2005. Överenskommelsen har idag undertecknats 
av mer än 200 länder. Kyotoprotokollet innehåller 
åtaganden för i-länderna om att minska utsläppen 
av växthusgaser med sammanlagt minst 5,2 procent. 
Vägen dit delas in i så kallade åtagandeperioder.  
Reglerna anger att det land som inte uppfyller sina 
åtaganden åläggs krav på extra utsläppsminskningar i 
nästa åtagandeperiod samt att landet kan mista rätten 
till utsläppshandel (naturvardsverket.se).
 

L
Lantmäteriets höjddatabas är avsedd för 
övergripande planering. Databasen baseras på höjddata 
var 50:e meter och har ett medelfel i höjdled på 2,5 
meter. För noggrannare beräkningar och karteringar 
krävs mer detaljerad höjddata. Lantmäteriet arbetar 
med att ta fram underlag för en ny svensk höjdmodell 
som baseras på ett rutnät med 2,5 meters avstånd 
mellan punkterna och med ett medelfel på 0,5 meter 
(SOU 2007:60).

LOD, lokalt omhändertagande av vatten, används 
som samlande benämning på olika åtgärder för 
att rena dagvatten och/eller minska eller fördröja 
dagvattenavrinningen från mark innan det tillförs 
det allmänna dagvattensystemet. Positiva effekter 
av lokalt omhändertagande av vatten är bland annat 
att flödesvariationerna till ledningar, reningsverk 
och recipient er jämnas ut, samt att risken för 
källaröversvämningar och förorenade vattendrag 
minskar (www.orebro.se).

M
Meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska 
data. SMHI har i dag ett nät av meteorologiska, 
hydrologiska och oceanografiska mätstationer, där 
data samlas in punktvis. Vissa av SMHI:s stationer 
rapporterar i realtid medan data från andra samlas in 
och bearbetas mindre frekvent. Ett ganska litet antal 
av dessa stationer har långa observationsserier som 
sträcker sig över tidsrymder och som är klimatologiskt 
intressanta. En del historiska observationsdata är ännu 
inte digitaliserade (SOU 2007:60).

Minushöjd. Höjd som understiger omgivande mark-
nivå.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
ansvarar för allt arbete gällande skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. Den nya myndigheten 
ersätter från och med 2009-01-01 Räddningsverket, 
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för 
psykologiskt försvar (www.msb.se).

P
Planeringsportalen är ett projekt som drivs av 
Boverket till stöd för fysisk planering, regional 
utvecklingsplanering, infrastrukturplanering, stads- 
och landsbygdsutveckling samt för lokalisering och 
tillståndsprövning av byggnader och anläggningar. 
Via portalen ska företag, kommuner, myndigheter, 
organisationer och enskilda kunna söka efter  och 
hämta geografisk information som är relevant för 
samhällsbyggande och planering (SOU 2007:60). 

Plushöjd. Höjd som överstiger omgivande marknivå.

R
Regional kärna. Med en regional kärna menas enligt 
RUFS: Regioncentrum och ett begränsat antal områden 
med hög regional tillgänglighet som bör kunna avlasta 
Stockholm från en del av dess cityfunktioner. Till 
områdena ska kontaktintensiva verksamheter med 
krav på mycket god tillgänglighet och stort regionalt 
omland kunna lokaliseras.
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S
SGU, Sveriges geologiska undersökning, är 
förvaltningsmyndigheten för frågor som rör landets 
geologiska beskaffenhet och mineralhantering (www.
sgu.se).

Spridningskorridorer ger möjlighet för en art eller 
artgrupp att kunna sprida sig mellan två närbelägna 
naturområden (www.samradsforslaget.se).

Stabilitetskarteringar. MSB (tidigare 
Räddningsverket) har ansvaret för att ta fram 
översiktliga stabilitetskarteringar. De översiktliga 
karteringarna pekar ut områden i en kommun som 
inte har tillfredsställande säkerhet och där detaljerade 
utredningar bör genomföras. För detaljerade 
utredningar ansvarar idag kommun eller fastighetsägare 
(SOU 2007:60).

Suburbanisering, eller utspridd stadstillväxt, ger bland 
annat sämre möjligheter för resurseffektiva lösningar 
som fjärrvärme och kollektivtrafik. Suburbanisering har 
tillkommit av flera anledningar. Med ökade möjligheter 
till pendling har det blivit möjligt att bosätta sig längre 
från arbetsplatsen, och för företag är det lockande att 
lokalisera sin verksamhet till mindre centrala delar för 
att på så sätt minska kostnaderna för arbetskraft och 
lokaler. Suburbanisering kan bland annat motverkas 
genom att det satsas på yttre stadskärnor, som kan 
attrahera företag med lägre kostnader för lokaler och 
arbetskraft och samtidigt erbjuda bättre förutsättningar 
för kollektivtrafik (Regionplane- och trafikkontoret i 
Stockholm, 2009). 

T
Tröskeleffekt är när ett system som varit ganska stabilt 
trots påverkan till slut når en viss nivå och då slår om 
till ett nytt tillstånd. Systemet får då helt annorlunda 
egenskaper. Ett exempel på när förhållandevis små 
förändringar i jordens bana runt solen lett till drastiska 
förändringar i klimatet är när jorden skiftade mellan 
istid och mildare förhållanden (Rudberg, 2009).

U
UNFCCC, United Nations Framework Convention 
on Climate Change, är FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar. Forumet utgör en mötesplats 
för att enas om åtgärder för att lösa klimatfrågan. 
Ramkonventionen trädde i kraft år 1994 och idag har 
189 parter anslutit sig. Kyotoprotokollet togs fram 
inom UNFCCC (www.smhi.se).

Urban heat islands, är områden som är utsatta för 
så kallad urban uppvärmning.  Temperaturen i dessa 
tätbebyggda och hårdgjorda områden är flera grader 
högre jämfört med områden med mer vegetation. 
Detta beror bland annat på att den instrålande 
solenergin lagras i byggnadskroppar samt att städer 
får ett värmetillskott från trafik och elektronik. Den 
förhöjda temperaturen i städerna innebär bland annat 
ökade kostnader för kylning av lokaler, större risk för 
smogbildning och ökad produktion av marknära ozon 
(www.vegtech.se).

Utsläppshandel bygger på att ett tak sätts för de totala 
utsläppen. De utsläpp företaget har kompenseras med 
ett antal utsläppsrätter. När priset på utsläppsrätter 
överstiger företagets kostnader för att minska utsläppen 
genom förändringar i produktion eller teknik är det 
troligt att utsläppen minskar En förutsättning för att 
handeln ska leda till minskade utsläpp är därför att det 
finns en brist på utsläppsrätter på marknaden. Även 
enskilda personer och organisationer kan handla med 
utsläppsrätter (www.utslappshandel.se).

V
Växthuseffekten är en term som används för att 
beskriva vissa atmosfärsgasers påverkan på jordens 
klimat. Solens instrålning ger energi och för att  
strålningsbalans ska råda måste motsvarande mängd 
energi skickas ut från jorden. Växthusgaserna har 
egenskapen att de absorberar jordens returstrålning 
och emitterar eller “återstrålar” den, åt alla håll. En del 
av denna återstrålning kommer tillbaka till jordens yta 
och bidrar till en temperaturhöjning  (www.smhi.se).

Växthusgaser. Till växthusgaserna räknas bland 
annat koldioxid, metan, dikväveoxid och olika freoner. 
Ökningen av växthusgaserna har varit särskilt markant 
under den senare hälften av 1900-talet och beror bland 
annat på förbränning av fossila bränslen, industriell 
tillverkning och avverkning av världens skogar. Typiskt 
för växthusgaserna är att då de väl hamnat i atmosfären 
så försvinner de inte därifrån förrän efter tiotals till 
hundratals år (www.smhi.se).
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Vattenland är områden som är torrlagda vid normala 
vattenflöden men där en planerad översvämning 
tillåts vid höga flöden. Det är en gammal teknik som 
egyptierna använde sig av för att hantera höga flöden i 
Nilen (SOU 2007:60). 

Y
Ytvatten är det vatten som finns på jordens yta 
i form av sjöar, vattendrag och våtmarker (www.
samradsforslaget.se).


Återkomsttid betecknar den genomsnittliga tiden 
mellan två översvämningar av samma omfattning. Det 
är ett begrepp som fokuserar på sannolikheter och 
innebär ett medelvärde som uttrycker ”frekvensen för 
vilken en översvämning av en viss storlek väntas”. 

Återkopplande fenomen är när en påverkan leder 
till en förändring i systemet som i sin tur leder till att 
påverkan blir ännu större (se kumulativa effekter). Ett 
exempel är ökande halter av koldioxid i atmosfären som 
leder till ett varmare klimat. Ett varmare klimat ökar 
risken för skogsbränder. Fler skogsbränder ökar halten 
av koldioxid i atmosfären vilket leder till ytterligare 
temperaturökning (Rudberg, 2009).

 
Övergödning uppstår på grund av utsläpp av för 
mycket gödande växtnäringsämnen i mark och 
vattendrag. För sjöar och hav innebär det syrgasbrist 
och ökad algblomning (www.samradsforslaget.se). 

Översvämning definieras som att vatten täcker ytor 
av land utöver den normala gränsen för sjö, vattendrag 
eller hav (Räddningsverket, 2000). Översvämning längs 
vattendrag och sjöar innebär att mer vatten tillförs 
vattendragen än de kan leda bort. De överströmmade 
markområdena kan inte ta upp eller dränera bort 
vattnet om de redan är vattenmättade. Översvämning 
kan även drabba hårdgjorda bebyggda områden 
beroende på kraftig nederbörd (SOU 2007:60).

Översvämningskarteringar. MSB 
(tidigare Räddningsverket) utför översiktliga 
översvämningskarteringar längs delar av de större 
svenska vattendragen. Karteringarna görs för 
beräknat 100-årsflöde respektive dimensionerande 
flöde. Kartorna utgör ett stöd i räddningstjänstens 
insatsplanering och handlingsplan samt tjänar som 
underlag i kommuners översiktliga planering (SOU 
2007:60).



6�

litteratur
Botkyrka kommun (2009). Klimatstrategi för Botkyrka 
- remissunderlag.

Botkyrka kommun (2002). Översiktsplan.

Botkyrka kommun, Huddinge kommun (2008). 
Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med fördjupad 
översiktsplan för den regionala kärnan Flemingsberg.

Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms 
läns landsting (2007).  Utvecklingsprogram för den 
regionala kärnan Flemingsberg.

Botkyrka kommun, Huddinge kommun (2007).  Den 
regionala kärnan Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka 
kommuner. Program till parallella uppdrag.

Boverket, Räddningsverket (2007). Säkerhetshöjande 
åtgärder i detaljplaner.

Boverket (2008). Delredovisning av regeringsuppdrag 
10, klimatanpassning.

Carlsen, Henrik och Parmhed, Oskar (2008). 
Sveriges framtida klimat på kort och medellång sikt. 
Totalförsvarets forskningsinsitut.

Carlsen, Henrik och Dreborg, Karl Henrik (2008). 
Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier 
för klimatanpassning: metod, byggstenar och exempel. 
Totalförsvarets forskningsinsitut.

Huddinge kommun (2008). Lokal Agenda 21 för 
Huddinge 2009-2015. 

Huddinge kommun (2009). Planprogram Flemings-
bergsdalen.

Huddinge kommun (2000). Strategi för 
dagvattenhantering i Huddinge kommun.

Huddinge kommun (2000). Översiktsplan.

Inregia AB (2003). Spårväg Syd. Trafikantanalys och 
samhällsekonomisk bedömning.

Länsstyrelserna (2006). Översvämningsrisker i fysisk 
planering. Rekommendationer för markanvändning vid 
nybebyggelse.

Nilsson, Annika (2009). Klimatläget värre än väntat. 
Artikel i Dagens Nyheter.

Nyréns Arkitektkontor (2008). Presentationsmaterial 
2008-12-01 gällande Flemingsberg.

Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm (2003). 
Flera kärnor.

Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm (2009). 
Samrådsförslag för Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen - RUFS 2010.

Rudberg, Peter (2009). Klimatförändringar: dags att 
anpassa sig? En rapport om anpassning till effekter av 
klimatförändringarna i Stockholmsregionen. Preliminärt 
arbetsmaterial. Regionplane- och trafikkontoret i 
Stockholm.

Räddningsverket (2008). Översiktlig översvämnings-
kartering längs Tyresån.

Statens Offentliga Utredningar (2007), Klimat- 
och Sårbarhetsutredningen: Sverige inför 
klimatförändringarna – hot och möjligheter”, SOU 
2007: 60

Sveriges kommuner och landsting (2009). Hanteringen 
av vattenfrågorna är avgörande. Om att klimatanpassa 
den fysiska planeringen.

Tyréns AB (2008). Miljökonsekvensbeskrivning för 
Glömstadalen i Huddinge kommun.

kllfrteckning



65

internetsidor
www.botkyrka.se
www.greenroofs.com (2009-05-04)
www.huddinge.se
www.klimatportalen.se (2009-01-09)
www.msb.se (2009-02-04)
www.naturvardsverket.se (2009-04-21)
www.orebro.se (2009-04-24)
www.rtk.sll.se (2009-04-21)
www.samradsforslaget.se (2009-04-22)
www.sgu.se (2009-02-05)
www.skl.se (2008-09-13)
www.smhi.se (2009-03-12)
www.urban-ecotech.org (2009-03-23)
www.utslappshandel.se (2009-04-24)
www.vegtech.se (2009-04-07)

konferenser
Sveriges kommuner och landsting (2008-10-30). 
Klimatanpassning i den fysiska planeringen – tema 
strategisk planering. 

Föreningen för Samhällsplanering (2008-11-26). 
Klimatanpassning - Planerarens roll och ansvar.

bildkllor
Där inte annat är angivet är foton, kartor och 
illustrationer producerade av mig, Lina Kumlin, och är 
ej fria att använda utan tillåtelse.

muntlig klla
Johansson, Nicklas (2009-02-03). Miljö- och samhälls-
byggnadskontoret, Huddinge.
Laantee, Tiina (2009-03-10). Miljö- och samhälls-
byggnadskontoret, Huddinge.

kontakt
Mail: linakumlin@gmail.com




