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SammanFattning
Många klimatforskare i världen är överens om att en 
klimatförändring är på väg. I Sverige kan vi vänta oss ett 
varmare och mer nederbördsrikt klimat. Det varmare 
klimatet medför bland annat att havs- och landisar 
smälter vilket bidrar till att havsnivån höjs. Exempel på 
konsekvenser av det förändrade klimatet är översvämn-
ing och erosion. I framtiden anses effekterna inträffa allt 
oftare framförallt i kustområden. Människans vilja att 
bosätta sig i vattennära lägen medför problem då risk-
erna för översvämning och erosion är som störst där. Om 
vattendrag med höga vattennivåer mynnar ut i hav där 
havsnivån samtidigt ökar kan effekterna förstärkas. 

Syftet med detta arbete är att beskriva skyddsåtgärder 
för bebyggda områden, samt vilka åtgärder som kan 
användas vid anläggande av nya områden. Det primära 
målet har varit att belysa skillnaderna i anpassning till 
höjda vattennivåer beroende på hur långt området har 
kommit i planeringsprocessen. För att göra detta möjligt 
har följande två fallstudieområden jämförts i studien:

1. Gullbergsvass, kännetecknas av äldre bebyggelse som 
inte utvecklats på många år. Kommunen betecknar 
området som en framtida exploateringsreserv. I min 
studie kallas området för Gullbergsvass. 

2. Norra Masthugget är ett område där exploatering och 
utveckling pågår för närvarande med flera plan- och 
byggärenden. I min studie kallas området för Norra 
Masthugget. 

Beräkningar av hur mycket havsnivån kommer höjas har 
genomförts av flera samhällsorganisationer. De skiljer 
sig kraftigt från varandra  i beräkningarna varför det är 
svårt att dra konkreta slutsatser. Stadsbyggnadskontoret 
i Göteborg har dock genomfört beräkningar över dagens 

högvattennivå. För att bestämma vilka åtgärder som ska 
föreslås inom båda områdena har en multikriterieanalys 
gjorts. Analysen viktar uppsatta alternativ gentemot valda 
kriterier. Vid Gullbergsvass blev de två alternativ som fick 
flest positiva effekter; invallning respektive barriär-
byggnation. Liknande analys över Norra Masthugget gav 
flera alternativ med positiva effekter däribland barriär-
byggnation.

Vid invallningen av Gullbergsvass bestämdes att skydd 
skulle anläggas upp till dagens högvattennivå. Då om-
rådet skiftar i karaktär föreslås olika typer av högvatten-
skydd, både stenmurar och jordvallar. Med jordvall tillåts 
översvämning ske närmast älven upp till vallen, då den 
placeras en bit ifrån den normala vattenkanten. Huvud-
fokus har istället varit att skydda bakomvarande område. 
Eftersom skyddet är bestämt utifrån dagens extrema 
högvatten måste skydden kunna byggas på och 
förstärkas vid en allt högre vattennivå.

I planeringsprogrammet som stadsbyggnadskontoret 
tagit fram över Norra Masthugget finns osäkerheter på 
hur kommunen beaktar höjda vattennivåer. Det föreslag-
na skyddet är garage i bottenvåning upp till en föreskriven 
markhöjd. Infarten till garaget måste då ligga högre an-
nars blir garagedelen obrukbar vid höjda vattennivåer. 

I nya områden som planeras finns många skyddsåtgärder 
att utnyttja. Viktigt är därför att bestämma hur området 
ska ha förhålla sig till vattnet, reträtt, försvar eller anfall. 
Vid redan planerade områden är förhållandesättet oftast 
bestämt. Byggnation av en stor barriär åt väster, samt 
flera mindre barriärer för att reglera älvarna, skulle in-
nebära att vattennivån lättare kan regleras i de centrala 
delarna av Göteborg. Frågan är om detta är ekonomiskt 
och ekologiskt försvarbart.
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1.1 Bakgrund

Många klimatforskare i världen är överens om att dagens 
klimat kommer förändras. Ett varmare klimat innebär att 
isar smälter. Tillsammans med intensivare nederbörd 
medför det att vattennivåerna i både hav och sötvatten-
drag höjs.  

Att vattennivåerna höjs innebär flera dilemman. Bland 
annat krävs en anpassning av befintlig bebyggelse då 
det idag är 420 000 byggnader i Sverige som är belägna 
inom 100 meter från strandlinjen (Boverket, 2009b). 
Människan har i alla tider valt att bosätta sig vid vattnet, 
mest av praktiska men även av känslomässiga skäl. 
Gullbergsvass och Norra Masthugget är två områden i 
Göteborg med olika karaktärer vilka valts som 
fallstudieområden för jämförelse. Båda områdena är 
belägna vid Göta älv och påverkas kraftigt vid höjda 
vattennivåer. Fallstudieområdena karakteriseras i studien 
som:

1. Gullbergsvass, kännetecknas av kommunen som en 
framtida exploateringsreserv. I studien kallas området 
enbart Gullbergsvass. 
2. Norra Masthugget är ett område där exploatering och 
utveckling pågår för närvarande med flera plan- och 
byggärenden. I min studie kallas området för Norra 
Masthugget. 

kapitel 1 inledning

I detta inledande kapitel kommer beskrivning ges av de akademiska utgångspunkter vilka arbetets intentioner är 
att besvara.

Figur 1. Framsida på
planeringsprogrammet 
för Norra Masthugget år 
2010. 

Figur 2. Foto över 
Gullbergsvass.

    
6



    
7Kapitel 1 

1.2 Problemformulering

En planerares roll handlar till mångt och mycket om att 
presentera planer vilka efter utredning och 
diskussion ska fungera över en lång tid. Nu när världen 
står inför förändringar i klimatet uppstår problem inte bara 
för planeraren utan även för samhället i stort. 
Planerarens roll tenderar då att bli ändå mer komplex. 
Förståelse av hur klimatförändringarna påverkar både 
områden i planeringsstadiet samt bebyggda områden 
måste beaktas. 

Det stora problemet som uppstår ligger i konflikten 
mellan boende i vattennära områden samtidigt som 
vattennivåerna höjs. Dessutom måste bebyggda
områden i vattennära områden anpassas för att kunna 
fungera i framtiden utan att översvämmas och förstöras. 
Ska vi på grund av det förändrade klimatet fortfarande 
anlägga hus i kustnära områden, trots hot om över-
svämning, eller bör vi flytta vår gräns för hur nära vattnet 
vi kan anlägga byggnader? Förmodligen kommer inte 
intresset av att bo kustnära ändras utan vi måste lära oss 
att anpassa de områden som drabbas, både bebyggda 
och outbyggda. Denna problematik är något som varit 
utgångspunkten i detta examensarbete.

1.3 Syfte

Examensarbetet syftar till att inventera tänkbara åtgärder 
för skydd av bebyggelse vid höjda vattennivåer, samt att
diskutera och utvärdera åtgärder som är möjliga och 
lämpliga i befintlig bebyggelse jämfört med ny 
bebyggelse. Detta kommer visas genom att ge förslag på 
metoder som kan appliceras på två områden i Göteborg.

1.4 Frågeställningar

Den övergripande frågan som arbetet ämnar att svara på 
blir således:

- Hur kan fysisk planering tillämpas och anpassas i 
     områden med risk för höjda vattennivåer?

Utöver den första frågan uppkommer även fler frågor 
såsom:

- Vilka metoder finns för anpassning av bebyggda              
områden mot en höjd vattennivå?

- Hur kan områden som är i planeringsstadiet 
     anpassas till höjd vattennivå?

- Vilka är de största skillnaderna/likheterna vad gäller      
anpassning till höjda vattennivåer mellan bebyggda    
och outbyggda områden?

1.5 Metod

En stor del av arbetet lades på insamling av relevant 
fakta som beskriver på vilket sätt klimatet ändras. 
Insamlingen av fakta har bedrivits genom att studera 
litteratur som behandlar klimatförändringarna. Med 
litteraturen som grund har sedan fokuseringen varit att 
beskriva de delar som påverkar våra kustområden, både 
vad gäller hav, sjöar och vattendrag. Vidare fortsatte 
arbetet genom att insamla information om ett antal 
skyddsmetoder. En del skyddsmetoder har sedan 
använts i analys för fallstudier på områdena Norra 
Masthugget samt Gullbergsvass. 
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För att inte enbart använda litteratur har även en intervju 
genomförts med Martin Blixt som arbetar på avdelnin-
gen bygg/projekt/miljö på Älvstrandens Utveckling AB. 
Företaget bygger längs Göta älv varför det var intressant 
att få svar på vilka metoder de använder för skydd mot 
höjd vattennivå. Jag blev hänvisad till Blixt när jag 
kontaktade företaget angående person att intervjua. Blixt 
arbetar nämligen med planering i vattennära lägen. 

Därefter har studier genomförts av ett projekt vid namn 
MESSINA (ManagingEuropeanShorelineandSharingon-
NearshoreAreas). MESSINA är ett EU-projekt som tagit 
fram rapporter med syfte att beskriva hur kustområden 
bör värderas och utvecklas. I EU-projektet fanns en 
analysmetod, Multikriterieanalys, vilken användes för val 
av skyddsmetoder i fallstudierna. Analysen är en 
förenklad form av samhällsekonomisk analys där flera 
alternativ jämförs mellan varandra utifrån ett antal 
uppsatta kriterier. Kriterierna som alternativen väljs 
mellan är de generella kriterier som EU-projekt bekskriver. 
Då jag inte hade möjlighet att bedriva samråd under 
arbetets gång användes dessa kriterier. Slutligen låg 
analysen till grund för genomförande av förslag och 
rekommendationer i de valda fallstudieområdena. 

1.6 Avgränsning

Klimatförändringarna innebär mer än höjda vattennivåer. 
I arbetet beskrivs endast effekter och konsekvenser av 
höjda vattennivåer.

Arbetet avser dels att ge konkreta lösningar på hur 
Gullbergsvass kan anpassas till höjda vattennivåer. Detta 
kommer göras genom att ge ett illustrerat förslag på vald 
skyddsmetod för området. 

Vad gäller Norra Masthugget är ambitionen att ge 
skriftliga rekommendationer som Göteborgs stads-
byggnadskontor kan följa i det fortsatta arbetet med 
området. Något som är viktigt att understryka är att de 
avgränsning som stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
förespråkar i programmet för Norra Masthugget även 
kommer användas av mig.

Valen av områden har uppkommit efter samtal med Ulf 
Moback på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Moback 
arbetar i en projektgrupp vilka har tagit fram
rapporter om hur extrema vädersituationer förväntas 
påverka Göteborg i framtiden. Båda valda 
fallstudieområdena är av stort intresse för Göteborg då 
exploateringsbehovet längs Göta älv är stort. Om 
vattennivån i älven höjs måste områdena anpassas. 
Annars kan resultatet bli översvämningar med stora 
kostnader och förstörelse som följd.

 Litteratur +  Intervju

 Fallstudier med analyser

 Förslag   Rekommendationer

  Slutdiskussion
Figur 3. Arbetsgången i arbetet.



Bakgrundskapitlet ska beskriva de klimatförändringar som orsakas av såväl 
naturliga som mänskliga processer. En av effekterna som klimat-
förändringarna medför är att polarisarna smälter vilket ger som 
konsekvens att vattennivåerna i haven stiger.

Höjda vattennivåer kan innebära icke önskade konsekvenser såsom 
översvämning, erosion och försämrad grundvattenkvalité. 

Klimatförändringarna kommer beskrivas övergripande då de är många och 
invecklade. Fokus är att översiktligt beskriva förändringarna för att skapa 
förståelse för planerarens arbete. 

Kapitel 2 BaKgrund
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2.1 Klimatförändring i förindustriell tid

Klimatet påverkas av flera faktorer. Den huvudsakliga 
faktorn är värmen från solen. Storleken på solen har, 
sedan skapandet för nästan fem miljarder år sedan, ökat 
vilket har gjort att solljuset gradvis har blivit starkare och 
mer intensivt (SOU, 2007). 

Att värmeökningen inte blivit större beror på att 
solinstrålningen varierar över tid. Skillnader i solinstrålning 
kan skapa olika vind- och havsströmningar vilket kan 
ändra klimatet. Detta har varit fallet under olika perioder 
av jordens framväxt då det förekommit såväl nedisning 
som tropiskt klimat (Bernes, 2007). Oftast är strålningen 
större vid kuster samt vid stora sjöar där molnigheten är 
lägre (SOU, 2007).

2.2 Växthuseffekten och gaser

När solens strålar träffar jorden stannar värmen kvar tack 
vare gasformiga ämnen i atmosfären. De ämnen som 
framförallt absorberar värmestrålning är vattenånga, 
koldioxid, metan, dikväveoxid samt ozon. Gemensamt 
benämns dessa växthusgaser. Att växthusgaserna klarar 
att hålla kvar värmestrålarna beror på att de vibrerar. 
Höjning av medeltemperaturen benämns i dagligt tal som 
växthuseffekten, vilket är något som för det mesta sker 
helt naturligt (Bernes, 2007). 

Hade jorden inte haft någon atmosfär innehållande 
växthusgaser skulle medeltemperaturen vid jordytan varit 
cirka -19 grader. Tack vare de gasformiga ämnena höjs 
jordytans medeltemperatur till omkring +14 grader. 

Figur 4. När solen träffar jorden omvandlas energin i sol-
ljuset till värme. Bilden visar skillnaden i medel-
temperatur med och utan växthuseffekt.

2.3 Klimatförändring i modern tid

De senaste hundra åren har temperaturen ökat kraftigt i 
jämförelse med de klimatförändringar som ägde rum i 
förindustriell tid. Uppvärmningen under 1900-talet skedde 
dock inte i en jämn takt. Under åren 1910-1945 steg först 
medeltemperaturen. Därefter avstannade temperatur-
stegringen märkbart vilket totalt sett gav en 
temperatursänkning. Efter år 1970 har dock medel-
temperaturen återigen ökat och ökar nu i ännu högre 
tempo än tidigare (SOU,2007). Sista delen av 1900-talet 
var till och med de varmaste på 1300 år (Bernes, 2007).



    
11Kapitel 2

Figur 6. Medeltemperatur på norra halvklotet 
åren 800-2000.

Figur 5. Modellberäkningar för den globala medel-
temperaturens ökning för åren 1900-2100. De olika 
färgerna visar på skillnader i scenarier orsakade av olika 
grad av fossila utsläpp. 
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I rapporten ”Klimat och sårbarhetsutredningen, 2007:60” 
skriven av Statens Offentliga Utredningar (SOU) beskrivs 
att FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), kommit fram till att de senaste 100 
åren har den globala uppvärmningen varit 0,7 grader. 
Uppvärmningen har dock under de sista femtio åren skett 
dubbelt så snabbt vid jämförelse med hela 
100-årsperioden. Troligtvis är detta skapat av mänsklig 
aktivitet. 

Rapporten beskriver att den globala medeltemperaturen 
förmodligen kommer öka med så mycket som 1,8–4,0 0C 
i slutet av 2000-talet jämfört med år 1990. Enligt 
rapporten förväntas ökningen i Sverige i slutet av 
2000-talet bli 3-5 0C  jämfört med åren 1960-1990. 
Samtidigt förväntas ökning i norra delarna av Sverige öka 
med så mycket som 7 0C jämfört med samma tidsperiod. 

2.4 Varför ändras klimatet?

Att människan bidrar till förändring av klimatet är ingen  
ny information. I flera decennier har klimatforskare påvisat 
detta. Vilka orsaker som mänsklig aktivitet bidragit med 
är dock en aning oklart. IPCC:s bedömning är att 
människans ökade utsläpp av växthusgaser med 90 
procent sannolikhet bidragit till en uppvärmning av 
klimatet (Bernes, 2007).

I luften finns halter av koldioxid som numera ligger på den 
högsta nivån på nästan 20 miljoner år. Ökningen av halten 
koldioxid beror framförallt på utsläpp från fossila 
bränslen. Men även människans sätt att bruka åkrar, skog 
och annan mark bidrar. Då skog binder koldioxid under 
mark-ytan lösgörs gaserna till atmosfären om avverkning 
sker. I många delar av världen avverkas skog enbart för 
att ge djur betesmark vilket bidrar till ökade halter av 
koldioxid i atmosfären (Bernes, 2007). 
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2.6 Höjd havsnivå
 
Huvudorsaken till att havsnivån stiger är den stigande 
medeltemperaturen i världen. Nivån på världshavet steg 
under åren 1961-2003 med knappt åtta centimeter. Det 
kan förklaras av att havet expanderar när det värms upp. 
På allt större djup värms vatten upp och pressar 
ovanliggande vatten uppåt vilket havsnivån. Att vattnet 
värms upp är naturligt men vattnets uppvärmningstakt 
ökar allt snabbare vilket beror på den stigande medel-
temperaturen. Mellan åren 1993-2003 var ökningen 
dubbelt så snabb jämfört med de fyrtio åren innan. 

Figur 7. Världshavens nivåförändring i cm från 
år 1880-2000.
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Höjning av havsnivån pågår konstant och förväntas pågå 
under flera hundra år även om utsläpp av växthusgaserna 
minskas. Förutsägelser om att havsnivån ska stiga är mer 
sannolikt än många andra aspekter som förändringar i 
klimatet skapar (SOU, 2007). 

Regionala ökningar av havsnivån kan ske och i exempel-
vis Östersjön och Nordsjön beräknas havsnivån öka med 
10-20 centimeter extra jämfört med det globala genoms-
nittet. Varför höjningen är större i dessa delar jämfört med 
andra framgår inte i rapporten. De hänvisar i detta fall till 
IPCC som genomfört beräkningarna (SOU, 2007). Detta 
visar hur stor osäkerheten är även inom vetenskapliga 
kretsar.

Hur stora de globala höjningarna av haven beräknas bli 
är svåra att förutspå vilket visas i en redovisning av Sten 
Bergström på SMHI (2009). Bergström beskriver tre olika 
samhällsorganisationer vilka har genomfört beräkningar 
som visar på vitt skilda scenarier för år 2100. 

Uppvärmningen bromsas delvis upp genom utsläpp av 
svavel och sot. Ökat antal sot- och svavelpartiklar i 
atmosfären medför att solens strålar har svårt att värma 
upp jorden. Svavel och sot är dock skadligt för 
människors hälsa och miljö varför en minskning av dem 
bör eftersträvas. Försvinner svavel- och sotutsläpp 
kommer temperaturen öka ändå mer (Bernes, 2007).

Om medeltemperaturen stiger medför det att den tid 
då markytor är snötäckta minskar. Snö reflekterar solljus 
tillbaka ut i rymden. Utan snötäcke tas värme istället upp 
och därmed ökar värmen i marken (Bernes, 2007).

2.5 Begränsning och anpassning 

Människan kan påverka klimatförändringarna samt dess 
inverkan på samhället. Två olika strategier finns för att 
klara av detta. Den första är en begränsning av utsläppen 
av de växthusgaser som mänsklig aktivitet idag producer-
ar. Den andra är att anpassa samhället till det förändrade 
klimatet (Boverket, 2009b).
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Enligt IPCC:s beräkningar antas havens medelnivå höjas 
med 18-59 centimeter. Den Holländska deltakommittén 
beräknar att havets medelnivå kommer stiga med 
55-120 centimeter. Slutligen tror Vietnamns departement 
för naturresurser och miljö på en höjning på 65-100 
centimeter. 

Anledningen till att beräkningarna skiljer sig kraftigt åt 
beror på skillnaden i hur organisationerna beräknat
framtidens utsläpp av växthusgaser. Att en höjning av 
havens nivå kommer att ske och fortsätta efter år 2100 är 
något som de flesta klimatforskare är överens om. 

Vind är även det en faktor som påverkar vattennivåerna. 
Hur stor påverkan vinden har på vattennivåerna beror på 
meterologiska faktorer såsom vindstyrka, vindriktning, 
vattendjup och strändernas topografi (Quinque, 2009).

2.6.1 Ökad vattennivå i sjöar och vattendrag

Till följd av de senaste hundra årens globala uppvärmning 
har nederbördsmängden ökat kraftigt. Speciellt tydligt blir 
det i de nordligaste delarna av Nordamerika 
respektive Europa. I Sverige var genomsnittsnederbörden 
år 2000 tjugo procent större än den som uppmättes 
hundra år tidigare. Under tidigt 1900-tal var förmodligen 
mätinstrumenten sämre utvecklade än de är idag vilket 
kan innebära att mätningarna inte blev lika exakta. Därför 
kan det vara svårt att dra slutsatser att en ökning 
verkligen har skett över tiden. Däremot var åren 1998 och 
2000 de nederbördsrikaste i vårt land sedan mätningar 
startades (Bernes, 2007).

 

Milda vintrar, höstar och vårar har blivit allt vanligare på 
senare tid vilket bidrar till ökad nederbörd i genom-
snitt. Mängden regn och snö kan även innebära att 
vattennivåer i sjöar och vattendrag höjs (SOU, 2007). 

Om vattendrag med höga vattennivåer mynnar ut i hav 
där havsnivån samtidigt ökar kan effekterna förstärkas. 
Detta fenomen är något som är viktigt att beakta i fall-
studierna då Göta älv mynnar ut i Kattegatt i de centrala 
delarna av Göteborg, där valda områden är belägna. 

Figur 8. Klimatförändringar i Sverige från 1961-90 till 
1991-2005.
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På senare tid har Sverige drabbats av många stormar, 
exempelvis stormen Gudrun år 2007. Huruvida dessa har 
en direkt koppling med det förändrade klimatet är dock 
osäkert. Extrema nederbördsmängder och höjda 
temperaturer är något som förväntas öka. Ett mått för hur 
ofta extrema vädersituationer inträffar benämns 
100-årsflöde. Det beskriver det statistiskt sett högsta 
flödet i ett vattendrag under en 100-årsperiod. 
Kraftiga vindar och stormar kan innebära att 100-års-
flödet förstärks. På Västkusten, i Skåne och i Blekinge 
förväntas fler extrema 100-årsflöden inträffa (SOU, 2007). 

2.7 Stormar och 100-årsflöde

Figur 9. Dagens 100-årsflöde 
väntas i ett framtida klimat 
inträffa:

Mycket oftare
Oftare
Ungefär lika ofta
Mindre ofta
Ej beräknade vattendrag

2.8 Issmältning

När is smälter frigörs vatten vilket gör att vattennivån 
stiger. Om klimatet skulle bli varmare smälter polarisar 
och havsinvåerna stiger. Det finns två olika typer av 
polarisar, landbaserade och vattenbaserade. Det är 
framförallt då den landbaserade isen smälter som havs-
nivåerna stiger. Anledningen är att de vatten-
baserade polarisarna redan har sin största volym i 
vattnet. Nästan en fjärdedel av framtidens globala havs-
vattenhöjning förväntas bero på landbaserade isar, till 
exempel Grönlandsisen. Höjningens storlek beroende på 
isavsmältningen är svår att kvantifiera (Bernes,2007). 

James Hansen, forskare vid NASA (National Aeronau-
tics and Space Administration), tror att utvecklingen 
vad gäller havsnivån inte kommer att vara linjär utan 
exponentiell. Vid en exponentiell höjning förväntas 
isavsmältningen bidra med en fördubbling av havs-
nivån vart tionde år. Detta skulle innebära en ökning av 
havsnivån på ca 5 meter vid 2100-talets slut (Hansen, 
2007). 

Klimatforskarna i världen är oense huruvida Hansens 
antagande är realistiska eller ej. Att forskarnas 
scenarier avseende issmältningen skiljer sig kraftigt åt 
visar den stora osäkerhet som finns. 

På den sibiriska tundran finns vatten, bunden i marken 
som is, som hindrar stora mängder koldioxid från att 
frigöras. Om temperaturen skulle öka riskerar den mark-
bundna isen, benämnd permafrosten, att försvinna. De 
globala klimatförändringarna förvärras då ytterligare om 
koldioxiden frigörs och tar sig upp i atmosfären. Förutom 
ohälsa för människan skulle avsmältningen av 
polarisarna öka (Dagens Nyheters hemsida, hämtat 29 
okt-2010).
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2.9 Konsekvenser av höjda vattennivåer

Arbetet har fram tills nu behandlat effekter som följer av 
det ändrade klimatet. Av de negativa konsekvenserna 
som klimatförändringarna väntas bidra till är fokus i detta 
arbete de som ger en ökad risk för översvämning. 

Länsstyrelserna Skåne och Blekinge län (2008) pekar ut 
tre huvudproblem som kan ske vid en förhöjd havs- och 
vattennivå längs kustområden: översvämning av land och 
bebyggelse, erosion samt försämrad grundvattenkvalité. 
Dessa kommer därför kortfattat beskrivas i avsnitten som 
följer.

2.9.1 Översvämning av land och 
  byggnader

Människan har sedan urminnes tider bosatt sig nära 
vatten av praktiska och känslomässiga skäl. Sedan början 
av 1990-talet har dock höga flöden blivit alltmer vanligt 
vilket har medfört skador på bebyggelse, infrastruktur och 
miljö (SOU,2007). Att problemet med översvämning 
uppkommit beror inte enbart på intensivare nederbörd. 
Förr i tiden togs mer hänsyn till vattennivån för att avgöra 
vart byggnader skulle anläggas. Bebyggelsetrycket har 
dock ökat vilket innebär att byggnader anläggs 
närmare vattnet utan marginaler för höjda vattennivåer. 
Den största synliga konsekvensen av en höjd vattennivå 
är över-svämning. Översvämning definieras enligt 
Nationalencyklopedin som:

 
Högvatten som breder ut sig över land (Nationalencyk-
lopedins hemsida, hämtat 12 aug-2010).

Om vattennivåer stiger samtidigt som marken är mättad 
ökar risken för översvämning. Förutom flacka områden 
riskerar även områden som fungerar som avrinnings-
område att översvämmas. Detta då de inte klarar av att 
ta upp allt vatten som fallit ned. Avrinningsområde är det 
område som ett vattendrag avvattnar, det vill säga hela 
det område som via bäckar, åar och sjöar avvattnas till 
det större vattendraget. Eftersom vattendrag oftast rinner 
längs stora sträckor finns det idag EG-direktiv som säger 
att olika sektorer och även kommuner/län måste ha en 
gemensam vattenplanering (Johansson&Orrskog, 2002).

Ett varierande vattenflöde är helt naturligt men det som 
uppstår med de extrema väderförhållandena är att 
frekvensen och omfattningen ökar i och med att 
nederbörden blir mer intensiv och riklig (SOU, 2007). 

Idag kan folk som drabbats av översvämning i Sverige 
åberopa sin hemförsäkring för att få ersättning. 
Försäkringsbranschen arbetar dock med en uppdatering 
av försäkringsvillkoren om översvämningarna kommer ske 
mer kontinuerligt. Hur ändringen i villkoren ser ut är olika 
mellan försäkringsbolagen. En likhet däremot är att 
premierna för hus som ligger i närheten av vatten 
troligtvis höjs (Sverige televisions hemsida, hämtat 18 
okt-2010).



    
16Kapitel 2

2.9.2 Erosion 

För att erosion ska kunna ske krävs att rinnande vatten 
påverkar ett löst jordlager. Flödet måste vara så pass 
kraftigt att det kan transportera bort delar av materialet. 
I de fall där kusten består av klippiga berg är risken för 
erosion liten då vattnet föga påverkar berggrunden. Idag 
finns problem med erosion i flera delar av Sverige men 
framförallt i Skåne, Blekinge, Halland samt delar av 
Västkusten (SOU,2007).

Erosion medför även att andra problem som inte är 
direkta uppstår. Ett sådant tar Länsstyrelserna i Blekinge 
och Skåne upp i rapporten ”Stigande havsnivå” (2008). 
De menar att erosion kan medföra att ytor inte kan nyttjas 
i den utsträckning som det var tänkt när de planlades. 
Dessutom kan områden med höga naturvärden eroderas 
sönder ifall de befinner sig i närheten av en kustlinje. 
Strandskyddet, vilket innebär allmänhetens tillgänglighet 
till ett strandnära område på den enskildes bekostnad, 
kan bli svårt att upprätthålla om intentionerna i 
planeringen förändras.

Vid erosionsproblem ligger ansvaret på tre olika nivåer 
i samhället - den enskilda människan, kommunen och 
staten. Den enskilde har ansvar att skydda sitt liv och 
egendom så att inte olyckor sker. Först när en 
olycka inträffar och den enskilde inte klarar av situationen 
inträder samhällets skyddsnät (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps hemsida, hämtat 25 aug- 
2010).

 

De kommunala planeringsorganen ansvarar för att den 
fysiska planeringen går till på rätt sätt, samt tillhanda-
håller handlingsprogram för skydd mot olyckor. Staten 
har slutligen ett ansvar att utarbeta lagar och förordningar 
som underlag till förebyggande av olyckor. Vid olyckor kan 
staten ge bidrag och ersättningar till kommunerna (Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, 
hämtat 25 aug-2010).
  
2.9.3 Försämrad grundvattenkvalité

Om havsnivån stiger medför det även att grund-
vattennivån i områden närmast kusten kan påverkas. 
Om saltvatten tränger in i vattentäkter kan detta medföra 
betydande kvalitetsstörningar i dricksvattenförsörjningen  
(Länsstyrelserna Blekinge och Skåne, 2008).

Grundvattennivån är något som även måste beaktas 
vid anläggande av avloppsledningar och reningsverk då 
översvämningar och ökade vattenflöden till exempel kan 
medföra utsläpp av avloppsvatten inne i källare.
En höjd havsnivå kan även medföra spridning av 
smittoämnen från översvämmade betesmarker som är 
belägna nära kusten. Naturligtvis gäller dessa problem 
även vid anläggning av byggnader och annan infrastruktur 
(Länsstyrelserna Blekinge och Skåne, 2008).



 kapitel 3 teoretiSka FörutSättningar

Inledningsvis i kapitlet ges en beskrivning av vad klimatanpassning är 
samt vilken roll den fysiska planeringen har i denna problematik. 
Dessutom beskrivs kortfattat vad översiktsplanen respektive detaljplanen 
kan erbjuda i form av klimatanpassade åtgärder. 

Planprocessen lyder under ett antal olika lagar och rekommendationer 
vad gäller höjda vattennivåer i Sverige, vilket utvecklas närmare i detta 
kapitel. Planerarens uppgift är bland annat att planera framtidens 
markanvändning som kraftigt påverkas i de områden där över-
svämningsriskerna är stora. Utöver beskrivning av planerarens yrkesroll 
ges även exempel på metoder för anpassning till höjda vattennivåer. Hela 
Holland men även stora delar av Storbritannien är flacka länder och där 
krävs speciella skyddsmetoder vid höjda vattennivåer. Av den 
anledningen skildras kort i uppsatsen hur dessa två länder arbetar med 
åtgärder till skydd mot översvämningar. Vi kan sannolikt lära en hel del av 
deras gedigna förberedelser inom området.

Kapitlet innehåller även en intervju genomförd med en representant för 
Älvstrandens utveckling AB som i flera år arbetat praktiskt med över-
svämningsrisk. Avslutningsvis redogörs för studier gjorda inom det
interregionala projektet MESSINA:s rapport angående värdering av kust-
områden. Interreg betyder interregionalt samarbete och innebär att flera 
länder och instanser, inom EU, gemensamt presenterat riktlinjer för hur 
värdering av kustlinjer bör gå till. I rapporten beskrivs flera analysverktyg. 
Ett av dessa ska senare användas för att bestämma vilka sorts metoder 
som borde appliceras på områdena. 
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3.1 Problem som angår alla

Att klimatet förändras är en global angelägenhet vilken 
kommer ge effekter och konsekvenser som måste 
hanteras på regional och lokal nivå (Rannow et al, 2010). 
Framförallt är det befintlig bebyggelse som kan drabbas 
av konsekvenser som klimatförändringarna medför. Detta 
illustreras genom att av Sveriges 3,5 miljoner byggnader 
ligger ca 420 000 inom 100 meter från kustlinjen. Därför 
står stora samhällsekonomiska och privatekonomiska 
värden på spel. Någon kan kanske tänka att klimat-
anpassning endast drabbar de välbärgade då det krävs 
god ekonomi att bygga och bo vattennära. Mängden 
bostäder visar dock att antalet byggnader som kan 
skadas är betydande varför problemet sannolikt påverkar 
flertalet samhällsklasser (Boverket, 2009a).

3.2 Vad är klimatanpassning för byggande och  
      planering?

Med klimatanpassning avses åtgärder som genomförs i 
syfte att förebygga, undvika och minimera negativa 
effekter av klimatförändringarna. Risker och hot beskrivs 
närmare i kapitel 2. 

Anpassning av fysisk planering och allmänna byggregler 
till framtida ändringar av klimatet är åtgärder som är av 
yttersta vikt för samhällets utveckling. För befintlig 
bebyggelse kan klimatanpassning exempelvis vara att 
konstruera effektiva hinder för höjda vattennivåer samt 
att ta fram strategier för katastrofhantering. Det behövs 
bland annat goda och tydliga indikatorer som i tid kan 
varna för hot i form av översvämningar eller stormar. 
Anpassning till klimatet är komplext och arbetet bör göras 
tvärsektoriellt då det drabbar flera ämnesområden. 

Klimatanpassningsprocessen kommer förmodligen skilja 
sig åt i olika delar av Sverige. Huvudsaken är dock att 
frågan är väl förankrad i ansvariga samhällsorgan 
(Boverket, 2009b). 

Kompetensen för planering och lösning av klimathoten 
är olika i olika delar av landet. Detta beskrivs av Storbjörk 
(2007)  i rapporten “Governing Climate Adaption in the 
Local Arena - Challenges of Risk management and 
planning in Sweden”. Rapporten beskriver att erfarenheter 
av anpassningar till de extrema väderförhållanden såsom 
torka, översvämningar och stormar har sina 
begränsningar. En svårighet som Storbjörk tar upp är att 
debatten vad gäller klimatförändringar måste förenklas. 
Konsekvenserna bör diskuteras igenom och förtydligas 
på lokal nivå som ett led i förberedande planering. Mycket 
tyder på att förberedelserna för aktiviteter inför framtida 
klimathot ännu ej nått konkreta genomslag.

Storbjörk menar att det finns tre typer av nivåer som 
förberedande planering har till uppgift att ge svar på. 
Den första nivån handlar om att prioritera klimat-
anpassningsfrågor jämfört med andra frågor i samhälls-
planeringen. Nästa nivå är att fokusera på de reella 
behoven av anpassningar. Krävs annan kompetens av 
framtida planerare? Slutligen måste 
ansvarsfördelningen klaras ut så att rätt person gör rätt 
saker. Vad gäller klimatanpassning är det även viktigt att 
ställa sig frågan vilka vattennivåer som planeringen 
inriktas mot. Hänsyn bör tas till situationer vid “normala 
hot” såväl som hot vid extrema vädersituationer, trots att 
de senare inte inträffar frekvent. 
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Förutom att kommunicera effektivt måste planeringen 
för klimatförändringar följa hela processen från översikt-
splanen till förvaltningskedet. Detta minskar de negativa 
konsekvenserna som klimatförändringarna skulle 
innebära (Boverket, 2009b). 

I Karin Bradleys bok “Just Environments” (2009) beskrivs 
det att den fysiska planeringen aldrig kan ge den bästa 
lösningen för alla trots att detta är intentionen. Projekten 
kommer alltid bli ifrågasatta på ett eller annat sätt. I 
parlamentariska sammanhang där planeringen i slut-
ändan bedrivs, måste det enligt Bradley få finnas djupa 
politiska skillnader. I annat fall kommer konfrontationer 
ske utanför det demokratiska systemet i form av 
gatuprotester och upplopp.

3.4 Lagar 

För hantering av befintlig bebyggelse och ny 
bebyggelse lyder planeraren och planeringsprocessen 
under tre lagar; PBL, Miljöbalken (Mb) samt Lagen om 
Skydd mot Olyckor (LSO) (Länsstyrelserna Blekinge och 
Skåne, 2008).

Gemensamt för lagarna är att detaljerade mål och 
strategier för arbete med klimatanpassning inte beskrivs 
utförligt. Däremot finns övergripande mål vad gäller 
klimatanpassning och klimatpåverkan (Boverket, 2009b). 
Det är dock svårt att i lagar vara detaljerade då de ska 
fungera som ramverk. Boverket har utarbetat en rapport 
vid namn “Bygg för morgondagens klimat - anpassning 
av planering och byggande” (2009b). Rapporten gäller 
som rekommendation för hur planering och byggande 
kan bedrivas för att anpassas till det förändrade klimatet.

3.3 Rollen för den fysiska planeringen

Fysisk planering syftar till att ge inriktning vad gäller 
samhällets framtida utveckling av mark- och 
vattenanvändning (Länsstyrelserna Blekinge och Skåne, 
2008). 

Enligt Bradley (2009) kan den fysiska planeringen även 
ses som en normalisering för människor. Hon menar att 
den fysiska planeringen styr det kollektiva och individuella 
beteendet genom att den:

- Underlättar för vissa former av transporter.
- Behandlar boendefrågor.
- Underlättar för umgänge mellan individer och grupper.  
-  Ger riktlinjer för användning av allmänna grönområden. 

Det förändrade klimatet medför konsekvensr vilket den 
fysiska planeringen i framtiden bör besvara. Vid planering 
av nya områden ska de styrmedel som finns för 
bebyggelseplacering (översiktsplan, detaljplan och 
områdesbestämmelser) användas. Detta för att säker-
ställa att ny bebyggelse anläggs på säker mark med 
hänsyn till de konsekvenser som klimatförändringarna 
medför. Utöver den övergripande uppgiften måste även 
planeraren ha Plan&ByggLagen (PBL) i åtanke så att 
hänsyn tas till risker på ett säkert sätt. Den befintliga 
bebyggelsen och infrastrukturen måste även den 
skyddas. Detta är oerhört kostsamt för samhället. 
Slutligen bör planeraren eftersträva att planera så 
resurssnålt som möjligt (Boverket, 2006). 

För att bearbeta och inhämta de kunskaper som krävs 
måste planeraren kommunicera med allmänheten och 
tjänstemän inom andra professioner, allt för att ge 
politikerna alternativa underlag att välja mellan. 
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och säkerhet. Länsstyrelsen ska även förmedla kunskap 
samt underlag för bedömningar för allmänna intressen 
i planeringen. För att göra detta måste pågående och 
kommande klimatförändringar beaktas (Boverket 2009b).

Blir klimatet varmare kan det även förändra människors 
behov av att vistas utomhus till exempel i äldre skog. 
Klimatet i äldre skog ger normalt mer svalka än på öppna 
varma asfaltytor (Boverkets hemsida, hämtat 17 aug-
2010).

SKL(Sveriges Kommuner och Landsting) förespråkar i 
rapporten ”Hanteringen av vattenfrågor är avgörande - 
Om att klimatanpassa den fysiska planeringen” (2009), att  
översiktsplanens roll måste stärkas. I texterna från 
Boverket beaktas inte detta. SKL anser att områden med 
uppenbara översvämningsrisker kan undantas från 
exploatering. Syftet är att göra kommunernas arbete med 
lokaliseringsval med klimathänsyn enklare. SKL anser 
även att kommunerna borde ha rätt att bortse från 
fastighetsgränser i detaljplanenivå för kunna utföra 
generella åtgärder mot översvämningsrisker. 

Flera myndigheter arbetar med att ta fram material när 
det gäller det framtida klimatet. De viktigaste anses vara 
Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Sveriges Geotekniska Institut (SGI), 
Statens Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 
samt Naturvårdsverket. Det nybildade Trafikverket, 
tidigare Banverket och Vägverket, har även de ett stort 
ansvar att riskplanera inom transportsektorn (Länssty-
relsen Västra Götaland, 2009).

3.5 Planering och ansvar 

Kommunerna har ett antal planeringsverktyg, såsom 
detaljplanering och översiktsplanering. Dessa ska 
användas för att uppnå vad de enligt det kommunala 
planmonopolet ska ange, nämligen hur mark och vatten 
inom kommungränsen ska planeras (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 2009). 

En översiktsplan (ÖP) är något som krävs i alla kommuner 
för att spegla den långsiktiga planeringen av mark och 
vatten samt bebyggelseplacering. ÖP:n är viktig för att 
bedöma riskerna inom egna kommunen. Översikts-
planen innehåller flera olika delar däribland en riskanalys. 
Genom riskanalysen bestämmer kommunen vilka risker 
som för dem anses vara relevanta. Relevanta risker delas 
sedan upp i olycksförebyggande och skadeförebyggande 
åtgärder. Stigande havsnivåproblematiken bör hamna 
under kategorin skadeförebyggande åtgärder (Nilsson, 
2009). 

På detaljplanenivå visar lagstiftningen tydligt att den 
framförallt gäller vid nyexploatering av bebyggelse. 
Grundläggande krav i PBL är att kommunerna endast får 
anlägga byggnader på mark som är säker utifrån 
bedömda risker. Åtgärder som beslutats på högre nivå 
bör verkställas i en detaljplan då denna är juridiskt 
bindande. Har kommunen utarbetat en detaljplan måste 
Länsstyrelsen bestämma huruvida planen anses lämplig 
utifrån hälsa och säkerhetssynpunkt vad gäller risken för 
olyckor, översvämningar och erosionsskador. I annat fall 
kan planen upphävas (Nilsson, 2009). 

Länsstyrelsens roll inbegriper även den översiktliga 
planeringen. De har även där till uppgift att yttra sig 
huruvida planen är lämplig angående boendes hälsa 
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• För att kunna skapa attraktiva, hållbara och säkra 
miljöer måste en god planering genomföras med 

     hänsyn till framtidens människor.

• Finns det risk för att området kan skadas av stigande 
vatten måste det utredas särskilt noggrant. Kartor 
beträffande var översvämningar kan inträffa behöver 
tas fram. Dessutom bör risk- och sårbarhetsanalys** 
genomföras på lokal nivå.

• Planering för god säkerhet uppnås oftast genom flera 
åtgärder vilka inte alla behöver vara kopplade till fysisk 
planering.     

• Genomtänkt disponering av områden tillsammans 
med en god planering kan medföra att många 

     säkerhetshöjande effekter uppnås.

Även enskilda personer har eget ansvar för samhälls-
utvecklingen då skyldighet föreligger att skydda privat eg-
endom och verksamhet (Länsstyrelsen Västra Götaland, 
2009).

3.6 Rekommendationer för planering

Länsstyrelsen i Västra Götaland redovisar i rapporten 
”Anpassning till ett förändrat klimat, stigande vatten i 
samhällsplaneringen - rekommendationer för planering av 
bebyggelse vid Vänern, Bohuskusten och i in-
landet” (2009)  på rekommenderade nivåer för 
byggnation i vattennära områden. Dessutom visas på 
ett antal principer och arbetsmetoder som bör gälla för 
riskhantering i utsatta områden. I rapporten beskrivs 
att PBL inte är tillräcklig för att komma åt problem med 
översvämningar av befintlig bebyggelse varför samverkan 
är viktig mellan myndigheter, kommuner och 
allmänheten. 

Länsstyrelsen Västra Götaland (2009) redovisar tre ställen  
i Sverige där stigande vatten kan utgöra stora problem:

–   Västerhavet närmast Bohuskusten
–   Vänern
–   Inlandets sjöar inkl Göta älv

För en anpassning i planering och byggande gäller 
framförallt att god planering* bedrivs. Därför ger 
Länsstyrelsen upplysningar som de anser att planeringen 
bör följa:

* God planering enligt Länsstyrelsen Västra Götaland syftar till 

att skapa attraktiva, hållbara och säkra miljöer för dagens och 

morgondagens människor.

** En riskanalys är en sammanvägning av sannolikheten att en 

oönskad händelse ska inträffas, både med hänsyn till 

kvalitativa och kvantitativa värden. Sårbarhetsanalysen 

däremot syftar till att försöka identifiera vad som är 

skyddsvärt. En koppling mellan dem är att riskanalysen kan 

ligga till grund för att bedöma ett objekts sårbarhet. (Länssty-

relsens Stockholms hemsida, hämtat 18 oktober 2010). 
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Avslutningsvis i rapporten ger Länsstyrelsen ett antal råd 
med hänsyn till stigande havsnivå.

• Funktioner som är samhällsviktiga (Sjukhus, vägar, 
järnvägar etc.) bör placeras minst 2,5 meter över     
dagens medelvattennivå.

• Bostadsbebyggelse som är sammanhållen bör 
     läggas på en nivå som överskrider 2,5 meter ovan    
     dagens medelvattennivå. Ifall det uppstår diskussion  
     att ändå upprätta bebyggelse nedanför den föreslagna  
     nivån ska en riskanalys tas fram. Förutom analysen bör  
     konkreta skyddsåtgärder föreslås för att minska 
     konsekvenser av befarade översvämningshot.

• Under den föreskrivna nivån 2,5 meter kan funktioner 
som är av mindre vikt placeras - exempelvis 

     byggnader av lägre värde.

• I områden som innebär uppenbara risker för 
     översvämning kan byggnader av enklare karaktär 
     såsom förråd tillåtas.

På lång sikt (100 år) antar Länsstyrelsen Västra Götaland 
att havets globala medelvattennivå höjs med cirka 1 
meter. Eftersom det extrema vattentillståndet beräknas 
öka med ungefär 1,5 meter är rekommendationerna att 
inga samhällsviktiga funktioner bör ligga lägre än 2,5 
meter ovanför dagens medelnivå.

Länsstyrelsen (Lst) Stockholm et al.(2006) ger även sin 
syn på klimatanpassning genom rekommendationer 
utifrån på 100-årsflödet. De har samma krav vad gäller 
placering av bebyggelse som Länsstyrelsen Västra 
Götaland. Lst Stockholm et.al differentierar områden efter 
stor-, viss- samt låg sannolikhet för översvämning. 

I områden med stor 
sannolikhet för övers-
vämning bör ingen 
bebyggelse av vikt byggas

Normalt
vattenstånd

I områden 
med viss 
sannolikhet för 
över-
svämnning bör
endast 
samhällsfunk-
tioner av mind-
re vikt byggas

Endast i områden med 
låg sannolikhet för 
översvämning bör 
samhällsfunktioner av 
betydande vikt byggas

Figur 10. Sammanfattade rekommendationer för fysisk 
planering, Länsstyrelsen Stockholm et al. 
©Länsstyrelsen

Istället för att ge konkreta siffror illustrerar de 
rekommendationerna i form av schematiska skisser där 
alltså planeringen bör ske utifrån 100-årsflödet. Se figur 
10.
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3.7 Västerhavet närmast Bohuskusten

De framtida nivåerna på havet utanför Sverige är svåra 
att bestämma på grund av att det är globala faktorer som 
styr utvecklingen. Avgörande anses vara i vilken 
utsträckning avsmältningen av glaciärerna på Grönland 
och Antarktis kommer ske. Osäkerheter kring hur mycket 
vattennivåerna kommer stiga finns. IPCC:s högsta 
scenario förmodar dock att den globala höjningen 
kommer bli omkring +0,6 meter år 2100. Dessutom 
tillkommer regionala skillnader i höjningen vilket beräknas 
till cirka +0,2 meter. Dock har nya forskningsrapporter 
tagits fram om att höjningen kan öka ytterligare (Länssty-
relsen Västra Götaland, 2009). 

Vad gäller nivån för havet försöker Länsstyrelsen Västra 
Götaland (2009) presentera i siffror hur mycket ökningen 
kan tänkas bli:

• Den extrema vattennivån beräknas stiga med cirka 
+1,5 meter gentemot dagens medelvattennivå.

• Den globala medelvattennivån i havet förväntas stiga 
med omkring +0,6 meter.

• Regionala skillnader i nivåhöjning kan ske, i havet i 
Västra Götaland beräknad till ungefär +0.2 meter. 

• Avsmältningen av ismassor beräknas ge en ökning av 
medelvattennivån på cirka +0,2 meter.

• Landhöjningen sker med omkring +0,003 meter per år 
vilket innebär att höjningen beräknas bli cirka +0,3 

     meter på 100 år.

Eftersom siffrorna är osäkra gällande vattennivåerna  
borde 0,3 meter läggas till i beräkningarna i de tre första 
fallen. 

3.8 Göta älv

Göta älv är 97 kilometer lång och rinner från Vänern och  
mynnar genom de centrala delarna av Göteborg ut i 
Kattegatt. Vattennivån i älven regleras genom dammar 
vilka tappas på vatten vid olika dammstationer. Lägre 
havsnivå innebär större möjlighet att avleda vatten från 
Göta älv till havet. Om havsnivån höjs samtidigt som 
älvnivån måste älven tappas på vatten för att inte 
översvämning ska ske (SMHI, 2000). 

Hur tappningen av vattnet bör gå till med framtida klimat-
förändringar framgår dock inte i SMHI:s rapport. Enligt 
min kunskap inom ämnet borde anläggningar som kan 
magasinera vatten, exempelvis vattenbassänger, finnas 
i anslutning av älven där tappningen ska ske. I annat fall 
kan vattnet tappas till områden som tål stora mängder 
vatten. 



    
24Kapitel 3 

3.9 Metoder för skydd mot höjda vattennivåer

Vilken skyddsmetod som väljs är en avvägning mellan de 
risker och kostnader för skador som kan uppstå vid över-
svämning, och vad de förebyggande åtgärderna kan 
kosta. Valet beror även på i vilken takt vattnet väntas 
stiga. Med tillfälliga metoder kan snabba och plötsliga 
flöden hanteras medan linjärt utvecklade flöden kan 
hanteras genom permanenta lösningar. 

Behov av skyddsmetod skiljer sig kraftigt mellan redan 
bebyggda områden respektive områden som planeras 
för  ny bebyggelse. Vid nybebyggelse på utsatta områden 
borde åtgärder för anpassning ha föregått planen (SOU, 
2006).

3.10 Skydd på land

3.10.1 Vallar

Om området redan planlagts är det allra vanligaste sättet 
att förebygga översvämning anläggning av skyddsvallar. 
Vallar blir oftast temporära då översvämningar inte sker 
kontinuerligt men de kan även vara långsiktiga. Materialet 
på vallar varierar. Vanligast är dock att bygga jordvallar 
längs stränder då de är förhållandevis billiga att anlägga. 
De kan även utgöra positiva inslag i naturen då gång- och 
cykelvägar kan anläggas uppe på dem (Malmö stads-
byggnadskontor, 2008).

Figur 11. Skyddsvall uppbyggd av jordmaterial vilken kan 
användas som både gång- och cykelväg.

3.10.2 Temporära skyddsvallar

I områden där inga förändringar i landskapet bör ske kan 
temporära skyddsbarriärer användas. De förekommer i 
många materialvarianter såsom exempelvis plast. 
Fördelen med temporära skydd är att de inte påverkar 
stadsbilden under normala förhållanden. Hög beredskap 
krävs vid snabba väderskiften som kan ge stora flöden 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2008).

Temporära skyddsvallar finns av två olika slag, mobila och 
platsbundna. Mobila vallar kan fungera utan några 
särskilda förberedelser medan den platsbundna kräver 
förberedelser (SOU, 2006).
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3.10.3 Murar

I känsliga urbana stadsmiljöer är estetiskt utformade 
murar att föredra. Murarna kan utformas som en del av 
strandlinjen samt ha öppningar som kan stängas vid hög-
vatten (Malmö stadsbyggnadskontor, 2008).

Figur 12. Mobil temporär skyddsvall. 

Figur 13. Platsbunden skyddsvall i form av mur vilken 
kan dras ut vid höga vattennivåer.

3.10.4 Höjning av kajkantens nivå

Kajkanter kan höjas om det inte hindrar verksamheten 
som bedrivs i hamnen. Vid småbåtshamnar kan höga 
kajkanter normalt medföra svårigheter för båtar att lägga 
till (Malmö stadsbyggnadskontor, 2008).

3.10.5 Diken mot översvämning

Genom att skapa diken i närheten av områden kan höga 
vattenflöden samt utsläpp lindras. Framförallt kan denna 
åtgärd fungera som uppsamlare av LOD, Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten, eller avloppsvatten. 
Huruvida åtgärden kan användas vid en konstant höjd 
nivå är dock oklart. Om nederbörden inte är konstant 
bör ändå diken planeras in i områden som riskerar att få 
mycket nederbörd (Boverket, 2009a).

3.10.6 Bassäng/kassun mot översvämning

Denna metod innebär att bassänger, kassuner eller andra 
magasin anläggs för att fungera som uppsamling av 
föroreningar och stora mängder vatten. Bassängens 
volym skall fungera som en sorts buffertzon (Boverket, 
2009a).

Tanken med bassängen följer ungefär samma princip 
som anläggning av extra våtmarker vilket förklaras senare 
i studien. Metoden med bassäng är dock inte lika yt-
krävande (Boverket, 2009a).
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3.11 Skydd i vatten

3.11.1 Strandfodring

Strandfodring är en skyddsmetod som framförallt 
används för att undvika erosion. Den kan även till viss del 
användas för skydd mot översvämning. Metoden innebär 
att en konstgjord strandkant anläggs där erosion tillåts 
ske. Samtidigt kan strandkanten fungera som över-
svämningsskydd. Strandfodring kan dels ersätta en 
förlorad strand men även skapa en ny (SGI, 2006).

Skapas en ny strand kan olika hjälpmedel såsom hövder* 
eller murar användas. Eftersom erosion tillåts på den nya 
stranden måste den fyllas på efter ett antal år. Strand-
fodring kan skapas på flera sätt. 

De fyra vanligaste sätten är:

• Strandplans- och klitterfodring - sanden 
 pumpas ut på den befintliga stranden

• Strandnära profilfodring – sanden som ska 
 användas placeras vid vattenlinjen 

• Revelfodring - sanden placeras på 5-6 meters djup 

• Profilfodring – hela stranden används då 
 sanden sprids ut över hela strandprofilen 
 (SGI, 2006).

* En hövd är en konstruktion som byggs vinkelrätt ut mot 

vattnet från stranden bestående av ett varierat material (Alm et 

al, 2007).

Den största skillnaden mellan de olika fodringar är 
således var sanden placeras. Tekniken har framförallt 
använts i USA där de använder sig av 20-30 miljoner m3 
sand totalt per år. Det är lika mycket som de europeiska 
länderna tillsammans. Strandfodring innebär stora 
kostnader då sanden måste fyllas på med jämna mellan-
rum. Detta innebär att tekniken oftast är vanlig när värdet 
att bevara strandlinjen är stort. Däremot kan kostnaderna 
fördelas över en längre tidsperiod varför den totala kost-
naden lättare kan skattas (SGI, 2006). Se figur 14,15 för 
beskrivning av metoden.

Figur 15. Fodrad strand i Holland.
Foto: Peter Butijn.©SGI

Figur 14. Olika strandfodringsmetoder. Profilfodring visas 
inte på bilden. Vid en sådan fodring läggs sanden ut på 
hela stranden.©SGI

Strandplans och 
klitterfodring Strandnära 

pro�lfodring Revelfodring

Klitter
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3.11.2 Stranddränering

Metoden innebär att dräneringsrör grävs ner i strand-
kanten, oftast på cirka 2 meters djup, belägen mellan 
hög- och lågvattennivån. Vattnet pumpas sedan genom 
en pumpstation som måste finnas inom lämpligt avstånd, 
till en uppsamlingsbassäng. Från bassängen återförs 
vattnet till vattendraget eller havet. Med stranddränering 
torkas stranden upp vilket kan vara till fördel vid reglering 
av hög- och lågvatten. Framförallt är metoden 
användbar när värdefulla stränder bör bevaras. Metoden 
kan med fördel användas på platta områden. De 
områdena är vattensjuka stora delar av året och vattnet 
samlas där naturligt. Strandlinjen upprätthålls därför 
lättare om vattnet pumpas undan (MESSINA, 2006a).

Stranddränering

Avloppsrör

Platt strandGrundvattennivå

Pumpstation

Figur 16. Beskrivning av stranddräneringsmetoden.

3.11.3 Våtmarksanläggning

En våtmarksanläggning innebär att nya arter som tål 
mycket vatten planteras i ett område vilka ska fungera 
som både dagvattenmagasin och översvämningsskydd.  
Våtmarken fungerar som en flödesutjämnare vilket med 
framtidens höjda vattennivåer kan vara av stor vikt (Bover-
ket, 2010). 

Våtmarksanläggningar bör placeras i flacka områden där 
risken för över-svämning av ett befintligt vattensystem 
är som störst. Placeringen av nya våtmarker är lämpliga 
i områden som tidigare utgjorts av en våtmark. Det 
innebär att begränsat antal platser finns. Att återskapa 
en förstörd våtmark  är lättare än att anlägga en helt ny 
(Boverket, 2010).

Figur 17. Anläggning av våtmark vid engelska kusten.

Hur metoden fungerar vid konstant höjda vattennivåer 
är däremot oklart. Dräneringsrören bör vid framtida bruk 
placeras i den strandlinje som då antas föreligga. Vad 
som blir viktigt är att tillse att vattnet kan transporteras 
bort till ett vattenmagasin eller område som kan lagra 
stora mängder vatten.
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3.12 Skydd av annan karaktär

3.12.1 Planerad reträtt

Denna metod innebär att istället för att försvara sig mot 
de höjda vattennivåerna, flyttas alla byggnader och 
infrastruktur bort från kustlinjen (se figur 22). Att flytta alla 
byggnader på grund av höjda vattennivåer är oerhört 
kostsamt och kräver samtidigt att planering pågått under 
lång tid (MESSINA, 2006a).

En annan typ av planerad reträtt planeras i Kiruna. 
Delar av staden måste flyttas på grund av LKAB-gruvans 
framväxt. Gruvan medför att stora delar av stadens mark 
undermineras. Därför måste bebyggelse och 
infrastruktur som påverkas av den försvagade marken 
flyttas (Wilhemsson, 2007). 

Görs en planerad reträtt på grund av höjda vattennivåer 
är det viktigt att den nya platsen är säker så att samma 
problem inte uppstår igen. Eftersom det kräver lång tid 
att skydda med denna metod kan den inte användas vid 
översvämningar som sker plötsligt. 

3.12.2 Val av lokaliseringsplats

Det mest effektiva sättet för att undvika översvämnings-
skador på bebyggelse är att undvika att bygga på 
översvämningshotade områden (Malmö stadsbyggnadsk-
ontor, 2008). 

I Hamburg planeras och byggs ett nytt område vid namn 
Hafencity. För att klara av höjda vattennivåer anläggs 
området på en upphöjd platå. Alltså höjs byggnaderna 
och infrastrukturen upp från en nivå som tidigare innebar 
risk för översvämning (Hafencitys hemsida, hämtat 4 okt-
2010). 

Lokaliseringsplatsen för bebyggelse bör ligga på en 
marknivå så att den klarar extrema vädersituationer. 
Hafencity är egentligen inte det optimala exemplet då 
delar av området redan idag över-svämmas vid extremt 
väder (Quinque, 2009). Metoden är således lik en 
planerad reträtt. Skillnaden mellan metoderna är att valet 
av lokaliseringsplats kan ske när ett nytt område ska 
anläggas. Den planerade reträtten kan endast användas 
vid flytt av ett bebyggt område.

Figur 22. Planerad reträtt. Plan till vänster och sektion till 
höger.
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3.12.3 Disposition av områden

Metoden disposition är ingen egen åtgärd utan en 
kombination av åtgärder för skydd av mark, vegetation 
och avstånd till riskområde. Dispositionen kan innebära 
att mindre känslig bebyggelse såsom kontors-
bebyggelse placeras som en skärm framför bostads-
bebyggelse (Boverket, 2009a). 

Metoden kan användas för skydd mot olika typer av 
naturhändelser och inte enbart mot översvämningar. För 
att skapa skyddseffekter via metoden disposition krävs 
genomtänkt planering (Boverket, 2009a). 

3.12.4 Markbeläggning

Mark kan förses med olika typ av markbeläggning. Dessa 
kan ha olika egenskaper beroende på skyddssyfte. 
Egenskaperna kan variera från tät till genomsläpplig eller 
från hård till mjuk. Vid en exploatering kan vattnet styras 
i en speciell riktning, exempelvis mot ett vattenmagasin, 
kan hårda och täta material vara att föredra (Boverket, 
2009a).

3.12.5 Förbud mot källare

Förbud mot källare i byggnader kan användas för att 
förhindra skador vid översvämning. För att veta hur långt 
ifrån vattendraget förbudet bör gälla måste beräkningar 
ske av den högsta möjliga vattennivån. Om däremot 
källare krävs av olika skäl kan de byggas med vattentät 
betong. Källaren kan då även företrädesvis vara utan 
fönster (Boverket, 2009a).

3.12.6 Plushöjd

För att minska risk för att vatten ska nå ett område med 
byggnader kan en bestämd minsta höjdnivå (plushöjd) 
skrivas in i planbestämmelserna. Under den föreskrivna 
nivån får således ingen byggnation ske. En plushöjd kan 
innebära att marken måste höjas eller att öppningar 
endast får ske på speciella platser. Relevanta höjder ska 
definieras utifrån beräkningar och bör beakta de framtida 
ändringarna av klimatet. Metoden kan även användas i 
kombination med andra åtgärder (Boverket, 2009a).

3.12.7 Val av material

Metoden innebär att ytmaterialet på byggnader klarar 
kraftig nederbörd och höjda vattennivåer (Boverket, 
2009a).

De vanligaste och mest använda fasadmaterialen i 
Sverige är tegel, betongputs, trä och plåt. Av dessa 
beskriver Boverket att tegelfasaden är den typ som tål 
klimatförändringarna bäst då de andra kräver mer under-
håll (Boverket, 2007). Själv anser jag att detta är tveksamt 
då övriga material på senare tid utvecklats kraftigt.



Ny bebyggelse

• Bottenvåningen kan användas som parkeringshus eller 
vara oinredd.

• Öppen plintgrund eller uteluftventilerad grund kan vara 
en lösning i områden med risk för tillfällig över-

     svämning. Marken under huset kan då översvämmas  
     utan att bjälklag och väggar skadas.

• Gröna tak kan användas för att ta upp vatten och 
därmed minska påfrestningarna på dagvatten-

     systemen.

• Bräddavlopp på taket och rutiner för rensning av 
     brunnar på tak och gårdar minskar risken för skador  
     framför allt efter en lång torrperiod då brunnar kan ha  
     satts igen.

Befintlig bebyggelse

• Toalettstolar, brunnar i källare med mera kan förses 
med tillfälliga stopp som förhindrar att vatten tränger 
in.

• Källarfönster kan säkras eller tätas.

• Tillfälliga översvämningsskydd kan sättas upp vid 
     ytterdörrar.

• Kraftiga nederbördsmängder kan orsaka över-
     svämningar i lågt liggande byggnader. Särskilt om det  
     finns kombinerade ledningar för avlopp och dagvatten.  
     Avlopp i nedre planet i byggnader bör därför ha 
     inspekterbara backventiler eller en pumpstation för att    
     lyfta avloppsvatten om det finns risk för att 
     avloppsvatten kan tränga tillbaka in i byggnaden.
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3.13 Skillnad i skydd mellan befintlig och ny bebyggelse

Nedan följer flera korta exempel på hur både ny bebyggelse och 
befintlig bebyggelse kan skyddas mot översvämning. Boverket beskriver 
dessa exempel i rapporten ”Bygg för morgondagens klimat - 
anpassning av planering och byggande”(2009a).
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3.14 Andra länders arbete med 
        klimatanpassning 

3.14.1 Storbritannien   

Huvudstaden i Storbritannien är som bekant London som 
floden Themsen flyter igenom. Eftersom staden är 
uppbyggd kring floden skulle en översvämning av den
samma resultera i stora och kostsamma skador. För att 
undvika översvämningar har därför en stor barriär byggts 
under namnet The Thames barrier (English environmenta-
gency, 2010). Det mesta tyder dock på att 
barriären måste byggas om på grund av åldersskäl 
(Building futures, 2007a). 

Building futures är en samhällsbyggnadsorganisation som 
grundades i Storbritannien. Syftet med organisationen var 
att skapa diskussion mellan det brittiska Civilingenjörs-för-
bundet och Arkitektförbundet angående framtidens byg-
gda miljö (Building futures hemsida, hämtat 10 sep 2010). 
Organisationen har skrivit flertalet rapporter som förklarar 
hur vattennivåhöjningar förväntas påverka landet. Den 
har även tagit fram förslag hur områden kan anpassas till 
höjda vattennivåer.

I rapporten Facing up to rising sea levels”(2007b) skriven 
av tidigare nämnd organisation behandlas flera exempel 
såsom vallar, murar och våtmarksanläggningar. Där 
visas en ny metod för anpassning av bostadsbebyggelse 
till höjda vattennivåer. Större delen av året fungerar huset 
som ett vanligt bostadshus men när varning för övers-
vämning utfärdas flyttas interiör och lösöre upp till andra 
våningen. När sedan vattnet runnit undan rengörs botten-
våningen och en tillbakaflyttning kan ske. Materialet ska 
vara enkelt att rengöra exempelvis klinkers.

Figur 19. The Thames barrier i London.

Figur 20. Illustration av anpassningsbart hus, Ingången 
blir vid en översvämning högre beläget.
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3.14.2 Holland

Holland är ett mycket flackt land och den lägsta punkten 
ligger till och med under havsnivån. Tack vare detta har 
landet i alla tider varit tvungna att arbeta för att skydda 
sig mot vattnet i både flod och hav. Om inga skydd hade 
funnits hade stora delar av landet varit täckt av vatten. 
Holland har totalt 3500 kilometer skydd mot över-
svämningar vilka primärt består av vallar (bredvid floder, 
sjöar och hav), sanddyner, flodbarriärer och dammar. De 
största och mest utarbetade översvämningsskydden
kallas gemensamt för Deltawerken. De består mestadels 
av dammar och är belägna i olika delar av Holland. 
Genom dammarna kan vattennivåerna lättare regleras 
(Dutch Water manegement, 2004).

Utöver de primära skydden använder sig Holland även av 
sekundära hinder såsom konstgjorda flodvallar och 
kanaldiken, vilka förhindrar översvämning från inlandets 
vatten. Dessutom används lagringsutrymmen för vatten i 
områden med större risk för översvämning. På grund av 
landskapets benägenhet att översvämmas har holländska 
arkitekter tvingats anlägga byggnader, på eller i närhet 
vattnet, för att landet ska kunna fortsätta att utvecklas. Av 
den anledningen är Holand idag en av de ledande 
länderna i världen vad gäller byggande på och vid vatten 
(Dutch Watermanegement, 2004).

Figur 21. Deltawerken. Hollands mest utarbetade 
översvämningsskydd. Kartan visar exempel på hur deras 
skydd ser ut samt vart några av dem är belägna.
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3.15 Bygga på vattnet

Istället för att se vattnet som ett hot finns idag metoder 
som innebär byggnation på vattnet och i dess närhet. 
Metoden innebär att vattnet ses som en möjlighet snara-
re än ett hot. Vad gäller byggande på vatten måste fokus 
ligga på att samarbeta med vattnet istället för att försvara 
sig. Viktigt är att husen byggs så att de kan användas 
även vid höjda vattennivåer. 

Exempel på hus som byggs på och i närhet av vatten är:
 
- Amfibiehus

- Flytande hus
 
- Pelarhus

Amfibiehus. Nedersta delen av husen består av hård-
gjorda, ihåliga betongkassuner som vilar på fyrkantiga 
socklar. Dessa når ner till fast grund. Om vattennivån 
stiger lyfts husen upp och betongkassunerna fungerar 
som flytkropp. Däremot är husen förankrade med metall-
pelare vilket gör att husen inte flyter iväg (Building futures, 
2007b). Se figur 23 för ytterligare beskrivning.

Figur 22. Amfibiehus i Holland. Figur 23. Beskrivning av Amfibiehusprincipen från
Holland.
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betongfundament Stålpelare
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vattennivå

förtöjning pelare vattennivå
Klarar en nivåskillnad 
på 5.5 meter

Förankrad med 
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Flytande hus kan vara hus som flyter på vattnet vilket 
husbåtar är goda exempel på. Husen är byggda på 
pontoner vilka flyter på ytan. Dessa former av hus har 
funnits i århundraden och illustreras av figur 24 och 25 
(Boverket, 2009a).

Under senare år har utvecklingen av anläggning av 
boende på vatten vuxit kraftigt och idag kan till och med 
hela stadskvarter flyta (Flesche&Burchard, 2005).

Figur 24. Flytande hus.
©aquavilla.se

Figur 27. Silodam, flerbostadshus byggt på pålar i 
Rotterdam. ©arcspace.com

Figur 26. Silodam, flerbostadshus byggt på pålar i 
Rotterdam. ©arcspace.com

Figur 25. Flytande hus.
©aquavilla.se

Ett annat exempel på att dra fördel av vattnet är att 
bygga hus på pelare. Metoden innebär att byggnader 
anläggs på pelare som medför att byggnaden tål en 
höjning av vattnet upp till pelarnas längd. 

Pelarna måste vara av ett sådant material att de klarar av 
kraftiga väderväxlingar och tål vatten. Viktigt är dessutom 
att pelarna pålas till en säker grund så att inte byggnaden 
riskerar förflyttning. 

Building futures visar på tre förhållningssätt vilka kan 
användas vid höjda vattennivåer nämligen reträtt, försvar 
och anfall. I detta avseende är alltså att bygga på vattnet 
ett sätt att anfalla, vallar och murar kan ses som försvar 
medan reträtt helt enkelt innebär att byggnader flyttas 
från kustlinjen in mot landet. (Building futures, 2007a).
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3.16 Intervju med Martin Blixt hos Älvstrandens       
        utveckling AB

Syftet med intervjun var att ge exempel på hur ett 
företag praktiskt tillämpar skydd mot över-
svämning. Intervjun genomfördes som komplement 
till litteraturstudierna. Intervjun genomfördes med 
Martin Blixt som till vardags arbetar inom bygg/
projekt- och miljösidan på företaget. 

I intervjun framhöll Blixt1 att företaget framförallt 
exploaterar i de centrala delarna av Göteborg med dess 
anslutning till Göta älv. Företaget har använt sig av olika 
sorters metoder för anpassning. Vid nyexploatering följer 
de Göteborgs kommuns krav om lägsta nivå för entréer 
och infarter till byggnader, vilket idag ligger på +12,8 
meter*, eller 1 meter över dagens extremvattenstånd. 
Dessutom måste planeringen ta hänsyn till risken att 
vattnet ska höjas ytterligare på den specifika platsen. Om 
detta skulle inträffa kan företaget drabbas av 
kostnadskrävande merarbeten.

Vid exploatering i områden där marknivån ej är den 
önskvärda anläggs oftast parkeringsgarage så att 
entrén till byggnaden ändå ligger på nivån +12,8 meter. 
Hur högt parkeringsgaraget blir är beroende av hur 
mycket som krävs för att entrén ska uppnå den 
föreskrivna entrénivån. Parkeringshusets höjd avgörs även 
av hur mycket parkeringsytor som krävs för huset. Vid 
nyexploatering men även vid befintlig bebyggelse anser 
Älvstrandes utveckling AB att det är viktigt att se till att 
strandkanten är av god kvalité, annars måste den 
förstärkas. 

Höjden på strandkanten beror på risken för höjda 
vattennivåer inom området. Företaget använder sig 
främst av tre olika förstärkningsmetoder för säker-
ställande av strandkantens kvalité:

•  Stålspont
•  Påldäck
•  Träkaj

Blixt förklarade de olika metoderna och började med stål-
spont som innebär att pålar slås ner till fast grund. Ståls-
ponten kan placeras både vid strandkant eller en bit ut i 
vattnet. Fördelen med åtgärden är att den är förankrad i 
fastmark. Om den inte är förankrad fylls material ut så att 
stålspontens läge även utgör strandlinjen. Dessutom 
förhindrar en stålspontskonstruktion att erosion kan ske 
då materialet som möter vattnet är av stålmaterial och 
inte jord. Spontar av metall är vanligast och mest 
stabila. Spontar kan även bestå av plast, dock använder 
sig företaget inte av ett sådant material. Plastspontar är 
inte lika stabila men har en lägre kostnad. 

Figur 28. Stålspont.

1 Martin Blixt, Arbetar inom Bygg/projekt-miljösidan på Älvstran-

dens Utveckling AB, samtal 16 augusti 2010 och 14 september 

2010.*Lokalt höjdsystem i Göteborg
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Metod två för säkerställande av strandkanten benämns 
påldäck. När påldäck anläggs slås betongpålar ner i 
vattnet. Hur många pålar är beroende av hur mycket 
strandkant som krävs. 

En nackdel är att pålarna slits framförallt vid isbildning. 
Det kan krävas att hela pålar måste bytas ut efter en viss 
tid. Ännu en nackdel är att påldäcket anläggs i vattnet 
vilket medför att erosion kan ske under själva däcket. 
Kostnaden för anläggande av ett påldäck är billigare än 
att använda stålspont. Däremot tillkommer högre kost-
nader vad gäller underhåll.

På Lindholmen i Göteborg där Älvstranden Utveckling AB 
exploaterat används vid flera ställen en 
kombination av metoderna där stålsponten används 
innerst, mot fastmark, följt av påldäcket för att avslutas 
med en träkaj ner mot vattnet. Hur långt pålarna slås ner 
när de olika åtgärderna används är beroende på markens 
förutsättningar där de anläggs.

Förstärkningsmetoderna att stärka strandkantens kvalité 
tillhör typen vallmetoder. Ytterligare höjning av vatten-
nivån kan innebära att strandkanterna också måste höjas 
ytterligare eller kombineras med någon annan åtgärd. 
Tabellen nedan beskriver kortfattat skillnaderna mellan 
metoderna jämfört med ett antal kriterier. 

Betonggpålar med 
armering runt som 
skydd mot is

Träpålar kan även ha 
skydd runt omkring pålen. 
Träkajen behöver inte ha 
några pålar överhuvud-
taget heller 

Stålspont       Fastmark 
-kan vara utfyllt 
 till stålsponten.

Fast grund

Fastmark

Fastmark

Påldäck

Träkaj

Stålspont

Fast grund

Fast grund

Figur 29. Påldäck.

Den tredje åtgärden, träkaj, är inget skydd vid höjda 
vattennivåer utan fungerar mer som en brygga ut i 
vattnet. Träpålar kan användas för att förankra kajen i 
flod och havsbotten. En träkaj måste inte ha pålar utan 
kan vara flytande.

Figur 30. Träkaj.
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Figur 31. Jämförelser mellan de olika metoderna.
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Påldäck TräkajStålspont



    
37Kapitel 3 

Figur 31. Jämförelser mellan de olika metoderna.

3.17 Värdering av kustområden

MESSINA (Managing European Shoreline and Sharing 
Information on Nearshore Areas) är ett interregionalt EU-
projekt som publicerat en rapport med syfte att vägleda 
hur förvaltning av strandnära områden bör gå till. 
Projektet tog sin början då EU förutsåg att allt fler vill bo 
i vattennära lägen. Själva projektet syftar till att skapa 
kunskapsutbyte mellan myndigheter och institutioner i 
Europa. Genomförandet av projektet har skett genom 
att intressenter från flera olika instanser i Europa startat 
ett konsortium, där Sverige var representerat av SGI och 
Ystads kommun (MESSINA, 2006b).

Rapporten ger vägledning hur samhällsekonomiska 
utvärderingar går till i kustområden som riskerar drabbas 
av översvämningar och erosion. Syftet är att ge värdefull 
information vad gäller funktion, behov, effekt och kostnad 
för hantering av nämnda problem (MESSINA, 2006b).

En fara med att försöka hindra översvämningar och 
erosion på konstgjord väg är att nya problem kan 
uppstå och förvärras. En skyddsvall kan till exempel 
skydda marken bakom. Samtidigt kan den skada de 
naturliga processer som borde ske i de ekologiskt rika 
miljöerna som fanns innan vallen anlades (MESSINA, 
2006b).

Projektet Mose, ett projekt för att skydda staden Venedig i 
Italien, visar exempel på negativa aspekter i försök att på 
konstgjord väg skapa skydd mot översvämningar. 
Italienska departementet beslutade år 2003 att projektet 
skulle förverkligas och det förväntas stå klart 2012. 
Arbetet har varit omdebatterat då skyddet anläggs på en 
plats så att det biologiska livet i havet skadas kraftigt. 
Platsen är dock den mest optimala för skydd av staden 
varför en flytt av skyddet avslagits av myndigheter (Na-
tional Public Radios hemsida, hämtat 1 nov -2010).

Rapporten “Värdering av kustområden - vägledning av 
samhällsekonomiska analyser” (2006b) skriven av 
MESSINA, ska fungera som vägledning för prioritering 
mellan olika områden. Dessutom ska rapporten användas 
för att bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva. 

Enligt rapporten bör en tillämpning ge svar på frågor som:

- Hur och i vilken utsträckning påverkas området av      
att det ligger vid kusten?

- Är området värt att skydda med hänsyn till 
 översvämning och erosion?

- Villka förebyggande åtgärder bör tillämpas för att vara 
mest kostnadseffektiva?
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Figur 32. Arbetsgången vid en samhällsekonomiskanalys 
av kustområden (MESSINA, 2006b).
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Samhällsekonomiska analyser kan tillämpas i olika 
situationer. Ett exempel är innan exploatering sker. Ett 
annat exempel är som förebyggande åtgärd applicerat 
på ett bebyggt område. Samhällsekonomisk analys 
används för att utvärdera handlingsalternativ. Analyserna 
kan användas på tre olika nivåer för att förebygga eller 
förhindra effekter av onormalt höga vattennivåer:

• Planerings- eller policynivå. Resulterar i strategier för 
agerande i stort.

• Teknisk och projektnivå. Ger praktiska åtgärder för att 
förebygga och förhindra skador. 

• Finansiell nivå. Ekonomiska styrmedel kan användas
     vid etablering av nya områden eller inför flytt av äldre       
     områden 

Arbetsgången vid en analys av kustområden beskrivs i 
figur 32. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika 
stegen. Det första som ska göras vid en analys av kust-
områden enligt MESSINA är en riskanalys. Analysen 
sker genom övervakning och mätning av förändringar i 
kustlinjen:

- Beräkning av förluster i områden med hänsyn till 
 ekonomiska eller ekologiska värden. Förlusterna kan 
 exempelvis avse byggnader, infrastruktur och 
 badstränder.

- Klimatpåverkade brister hos de naturliga kustskydden, 
oftast sanddyner, vilka kan orsaka översvämningar av 
bakomliggande landområden.

- Kontroll av försvagningar hos artificiella kustskydd som 
försvagats på grund av långvariga sedimentförluster.

En riskanalys bör ha prognoser som sträcker sig 50-100 
år fram i tiden samt baseras på reella historiska uppgifter 
över valt område. Riskanalyser är komplexa och ger inte 
alltid konkreta svar. Oftast bedöms sannolikheten av att 
oönskade händelser, exempelvis översvämningar, ger 
skador som drabbar samhällets funktioner. Dessutom 
anges vilka ytterligare konsekvenser händelsen kan 
medföra. Från detta räknas ett riskvärde ut.
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Utvidga strandområdet – Nya strandskydd anläggs
längre ut i havet och strandlinjen flyttas fram.

Begränsad påverkan – Tillåter viss erosion under
kontrollerade former, som samtidigt eftersträvar att 
säkerställa andra viktiga områden.

Nollalternativet, ingen åtgärd, är viktig för jämförelse mot 
andra alternativ. Vad skulle exempelvis hända vart tionde 
år om inga åtgärder genomförs?
 

Efter beräkningen finns fyra olika sätt att hantera riskerna: 
Acceptera, undvika, överföra eller reducera dem. När 
riskanalysen är gjord följer sedan problemanalysen 
vilken handlar om att analysera vilka problem som en 
översvämning respektive erosion kan medföra både vad 
gäller naturgivna som mänskligt knutna processer.

Efter att analyserna är gjorda är det viktigt att 
engagera intressenter. Helst bör de grupper i samhället 
som påverkas av problemet medverka. Exempel på 
intressenter kan vara de sakägare vilka påverkas av 
planläggningsprocessen.

Nästa steg handlar om att dels avgränsa projektets 
omfattning och utredningsområde och samtidigt 
välja vilken utvärderingsmetod som ska användas. Med 
avgränsning av projektets omfattning och utrednings-
område finns ett antal strategier för lösningar av problem 
inom exemplet kustskydd. I bebyggt område kan 
bevarande av kustlinjen vara att föredra då flytt av hela 
området skulle innebära stora kostnader. Dessutom bör 
en projektbeskrivning upprättas för att tydligt ta upp vilka 
mål som projektet eftersträvar att tillgodose. 

Fem generella strategier för utveckling av alternativ vid 
kustområden tas upp i rapporten:

Ingen åtgärd - Inga investeringar för att skydda kusten 
görs.

Planerad reträtt – Byggnader och anläggningar flyttas in 
mot land där nya skydd anordnas längre från kustlinjen.

Säkerställa strandlinjen - Behålla och vid behov 
förstärka nuvarande strandlinje genom åtgärder både 
framför och bakom den existerande skyddslinjen.

Figur 33. Generella strategier (MESSINA, 2006b).
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Parallellt med avgränsningen väljs vilken Utvärderings-
metod som bör användas utifrån ett flertal kriterier. 
Kriterierna kan avse vilken omfattning projektet har med 
hänsyn till syftet och målet, men även med hänsyn till 
de resurser som finns för utförande av analyser. Slutligen 
avgörs vilka regler och krav som beställaren ställer på 
den samhällsekonomiska analysen. Det finns tre 
utvärderingsmetoder som används mer frekvent:

» Nyttokostnadsanalys (CBA,Cost-Benefit Analysis) 
överblickar de fördelar och nackdelar som ges med 
hänsyn till samhällsnyttan. Samhällsnyttan ses som 
skillnaden mellan kostnader respektive nyttor/vinster. Om 
nyttorna överskrider kostnaderna anses projektet 
samhällsekonomiskt försvarbart och önskvärt.

» Kostnadseffektivitetsanalys (CEA,Cost 
Effectiveness Analysis) arbetas fram per analyserad 
åtgärd och dess kostnad genom en fastställd budget. 
Målet bör nås till minsta möjliga kostnad för att maximera 
effekten.

» Multikriterieanalys (MCA,Multi Criteria Analysis) 
värderar olika effekter och alternativ mot varandra utifrån 
uppsatta kriterier. Alternativen viktas sedan mot varandra 
för att få fram bästa alternativet.

En nyttokostnadsanalys och multikriterieanalys samman-
väger flera olika intressen medan kostnadseffektivitets-
analysen snarare syftar till att en viss åtgärd ska genom-
föras. Ett exempel inom kostnadseffektivitetsanalys visar 
att den endast behandlar kostnaden för en skyddsvall för 
att undvika översvämning, men inte kostnaden för vallens 
påverkan på den marina miljön. 

Den samhällsekonomiska analysen innehåller även
nedanstående steg:

Identifiera effekter handlar om att samråda med 
allmänheten och inhämta deras synpunkter. Inkomna 
åsikter bör stämma överens med analysens resultat för 
att valt alternativ lättare ska få acceptans. I detta skede 
av värdering av kustområdena bör effekterna presenteras 
tydligt. En bra presentation utgörs av en effekttabell där 
projekten jämförs med varandra innehållande de 
viktigaste frågorna.

Med kvantifiering av effekterna menas att alla alternativ 
värderas i siffror. Här presenteras exempelvis hur många 
hektar och antal byggnader som påverkas. Samarbete 
krävs mellan kvantifiering av effekterna med miljö-
konsekvensbeskrivningen. Bedömning av effekterna 
görs parallellt med kompetens från flera olika ämnesom-
råden.

Kvalificering innebär värdering av varje enskild effekt, 
monetärt eller icke-monetärt. I ett projekt kan kostnader 
exempelvis vara framtida kostnader i form av underhåll 
och skötsel. Kostnader av icke-monetär art kan vara 
värdering av människoliv respektive estetiska värden.

En fullständig analys kräver stora resurser och 
kompetenser. Därför rekommenderas att effekterna 
rangordnas efter viktighetsgrad för projektet. Oavsett om 
jobbet inneburit arbete med kvantitativa eller kvalitativa, 
monetära eller icke-monetära resultat ska en 
utvärdering av alternativ och presentation av 
resultat genomföras. Presentation av uppkomna resultat  
kan göras i form av rapporter, möten etc.



I fallstudiekapitlet ska tillämpning av de kunskaper som uppnåts för skydd av områden i vattennära lägen 
användas. Som fallstudier används de två områdena Gullbergsvass och Norra Masthugget i Göteborg. 
Norra Masthugget är beläget inom området Masthugget i Göteborg. Området är centralt beläget med 
närhet till de centrala delarna av Göteborg. Gullbergsvass är även det centralt beläget och ansluts i dess 
sydvästra delar av Centralstationen. 

Områdena skiljer sig både vad gäller karaktär och var områdena befinner sig i planerings-
processen. I Gullbergsvass, området som betecknas som exploateringsreserv, ligger fokus på att 
anpassa området till höjda vattennivåer. Vad gäller Norra Masthugget ska en analys av samråds-
handlingarna genomföras för att ge rekommendationer som kan följas inom området.
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Figur 34. Röda texten visar Göteborgs 
läge i Sverige.

Figur 35. Norra Masthugget och Gullbergsvass läge 
i Göteborg. Röda cirkeln markerar 

Norra Masthugget

Gullbergsvass
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4.1 Studerade havsnivåer

I rapporten “Extrema väderhändelser fas 2 - 
Fallstudie Gullbergsvass” (2009a) skriven av Göteborgs 
stad, beskrivs att vattennivåerna varierar beroende på var 
mätningen utförs. Stadsbyggnadskontoret delar in 
inloppet av Göta älv i tre områden. Namnen på 
områdena benämns: Utanför Älvsborgsbron(A) - Cen-
trala Göteborg(B) - Norr Marieholmsbron(C), se figur 
36. 

Båda de valda fallstudieområdena är belägna inom 
området betecknat Centrala Göteborg (B). Dagens 
normalvattennivå är där beräknat till 10,1 meter medan 
dagens högvattennivå beräknats till 11,8 meter. 

Havets medelvattennivå förväntas enligt FN:s klimatpanel 
höjas med cirka 0,2-0,6 meter medan Nordsjöns höjning 
förväntas bli omkring 0,8 meter på hundra år. Kommunen 
har därefter för att förenkla vid planering definierat 
höjningen till 1 meter utifrån dagens extrema högvatten. 
Detta innebär att inga nya byggnader i centrala 
Göteborg får anläggas med golv under nivån +12,8 meter 
vilket också står inskrivet i Göteborgs Översiktsplan (ÖP) 
(2009b). I havsområdet utanför Älvsborgsbron är lägsta 
golvnivån +12,5 meter medan den norr om Marieholms-
bron ligger på +13,0 meter.

Dessutom påpekas att inga samhällsviktiga funktioner får 
anläggas under 2 meter över dagens extrema högvatten 
vilket således är +13,8 meter. 

1Ulf Moback, Landskapsarkitekt Göteborgs 

stadsbyggnadskontor, intervju 19 augusti 2010.

Rapportförfattarna medger även att deras beräkningar 
kan vara en underskattning då en mer trolig siffra är att 
medelvattennivån höjs med cirka 0,8-2 meter. Hänsyn 
till detta tas dock inte i dagsläget. Vid en eventuell högre 
nivå bör dock befintliga skydd enkelt kunna byggas på 
och förstärkas.

Anmärkningsvärt att notera är att Göteborgs stad i sina 
analyser definierar miniminivån 2,7 meter medan 
Länsstyrelsen Västra Götaland anger 2,5 meter över 
dagens medelvattennivå. Detta beror på att 
Länsstyrelsens rekommendationer handlar om havet och 
vattendrag i allmänhet. Dessutom utgår Lst från att 
havet höjs med cirka 0,2-0,6 meter. Kommunen däremot 
beskriver Göta älv enbart vilken smalnar av och grundas 
upp. Det medför att nivåerna ökar. Effekten vad gäller 
grundning av älven slutar enligt Moback1 först vid orten 
Lilla Edet, belägen 4 mil från Göteborg.  

För att tydligöra vilka nivåer och beslut som gäller visas 
två figurer på nästa sida. Den högra spalten visar 
nivåerna i de centrala delarna av Göteborg. Kartan visar 
indelningen av hela Göteborgsområdet vid mynningen av 
Göta älv. Bokstaven B är rödmarkerad och visar det 
område där fallstudierna ägt rum.
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Figur 36. Vattennivåerna inom Göteborgs stad. Fallstudieområden inom område B.
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4.2 Val av Analysmetod

För att välja vilken typ av alternativ som lämpar sig bäst 
behövs en jämförelse göras mellan de alternativ som 
anses lämpliga. Den analys som jag valt för att värdera 
skyddsåtgärder är en förenklad form av MCA (Multi-
kriterieanalys). Analysen används för båda områdena. 
Anledningen till valet av analysmetoden beror på att den 
huvudsakligen används just vid komplexa planerings-situ-
ationer. Analysen tar hänsyn till alla samhällets 
ekonomiska och ekologiska funktioner ur ett 
planeringsmässigt perspektiv och jämför således olika 
alternativ mellan varandra (MESSINA, 2006b).

De andra samhällsanalytiska metoderna, CBA respektive 
CEA, fokuserar mer på ekonomiska kriterier. En nackdel 
med MCA-metoden är att den delvis är subjektiv och 
personlig. Dock är det svårt att uppnå en helt objektiv 
analys då personlig bakgrund och erfarenhet präglar vilka 
val som görs. Analysen värderas utifrån min egen 
kunskap som fysisk planerare. Metoden tar inte upp 
huruvida projekten kan genomföras rent ekonomiskt utan 
jämför olika alternativ genom att alternativen viktas mot 
ett antal kriterier (MESSINA, 2006b).

Vid en fullständig Multikriterieanalys viktas alternativen 
som analyseras viktas mot varandra i ett komplext 
datorprogram vilket kan ge en totaluppskattning. Någon 
dataanalys kommer dock inte genomföras här då 
tillgång till sådant program saknas (MESSINA, 2006b). 
Planförfattaren tillsammans med handledarna kommer i 
detta arbete att fungera som beslutsfattare. Om denna 
analys skulle ske inom den kommunala planeringen torde 
beslutsfattaren istället vara bestämmande organ såsom 
byggnadsnämnd. Beslutsfattarna har sannolikt lättare att 
fatta beslut vid en MCA-analys då den viktar fördelar och 

nackdelar mellan alternativen. Det kan påskynda och 
effektivisera besluten. Däremot är fortfarande 
beräkningarna subjektiva. 

4.2.1 Identifiering av kriterier och alternativ

I ett projekt måste samtliga alternativs effekter 
identifieras, kvantifieras samt kvalitetsbestämmas. I 
normala fall är det viktigt att involvera intressegrupper för 
att öka kvaliteten i indata och därmed öka acceptansen 
(MESSINA, 2006B). 

Jag har inte haft möjlighet att hålla något samråd inom 
ramen för detta arbete. Av den anledning används mer 
generella kriterier. Kriterierna som nyttjas nämns i 
rapporten “Värdering av kustområden - vägledning av 
samhällsekonomiska analyser” (MESSINA, 2006b). I 
rapporten benämns de som följer:

• Säkerhet 
• Långvarig effektivitet 
• Investeringskostnader
• Underhållskostnader 
• Visuella intryck 
• Effekter på havsmiljön 
•      Uppdelning av markanvändning
• Regionala effekter på rekreation
•  Regionala effekter på industri

I arbetet har jag använt mig av samtliga ovanstående 
kriterier. Dock har jag bytt namn på punkten “regionala 
effekter på industri” till “regionala effekter på näringsliv”. 
Detta beror på att näringsliv är ett vidare begrepp än 
industri och täcker in fler områden. 
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Innebörden av de flesta kriterierna förstås med enkelhet. 
Däremot anser jag att kriteriet “uppdelning av mark-
användningen” kräver en förklaring. Definitionen på 
kriteriet är att det beskriver hur markanvändningen 
påverkas av vald metod. Kriterierna graderas utifrån en 
kvalitativ skala, vilken beskriver om de valda alterna-
tiven förbättras, ej påverkas eller försämras utifrån ett 
planeringsmässigt perspektiv (MESSINA, 2006b). 

Fallstudiealternativen är valda för de väsentligt skiljer sig 
åt. Men även för att stora skillnader finns vad gäller 
kostnad och underhåll. Förhoppningen är att det ska ge 
en bredare bild hur områdena påverkas av olika alternativ. 
De alternativ som anses lämpliga för fallstudie-
områdena presenteras senare i rapporten under 
Multikriterieanalysen som är genomförd för varje område.

4.3 Gullbergsvass

4.3.1 Historia

Området var fram till och med mitten av 1800-talet ett 
sankt vassområde där fåglar och fågeljägare var huvud-
sakliga besökare. När behovet av mark ökade fylldes om-
rådet ut med muddringsmassor från Göta älv och år 1880 
var området helt igenfyllt. Sedan byggnationen av Västra 
stambanan 1855 har Gullbergsvass varit en plats som 
präglats av infrastrukturell exploatering. När bil-
användningen ökade under 1950-talet byggdes en motor-
trafikled vilket än idag är en av huvudinfarterna till staden. 
Mellan åren 1970-1990 revs alla bostadshus i 
området för att ge plats åt kontorsbyggnader och 
industrier (Berggren&Kragulj, 2007).

4.3.2 Nulägesbeskrivning och områdets   
  avgränsning

Trots sitt centrala läge för området en anonym tillvaro i 
Göteborg då det är inramat av barriärer som är svåra att 
passera. I fallstudien “Det är dags att tänka på 
Gullbergsvass” (2006) skriven av Elin Börjesson et al. 
presenteras fyra olika scenarier angående områdets 
utveckling. I alla dessa scenarier antas företaget 
Älvstranden utveckling AB år 2014 påbörja utveckling av 
området. 

Precis som i Börjessons fallstudie planeras 
området enligt Göteborgs kommuns översiktsplan 
(2009b) för förändringar. Något formellt beslut angående 
detta har dock ännu inte tagits. På grund av områ-
dets centrala läge vill Stadsbyggnadskontoret främst 
bygga bostäder inom området. I nuläget består om-
rådet framförallt av lokaler för kontor och småindustri 
(Berggren&Kragulj,2007). Jag tänker föreslå lämpliga 
skyddsmetoder oberoende av områdets fortsatta utveck-
ling. 

Figur 38. Foto i området Gullbergsvass.
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Området avgränsas i sydväst i form av Göta älvbron, i 
nordost av Tingstadstunneln samt slutligen i söder mot 
Martin-Krakowleden, se figur 39. Avgränsningen gäller 
framförallt området närmast vattnet. Förhoppningen är 
dock att de skydd som anläggs även skall möjliggöra att 
områdena bakom kan leva vidare trots höjda vattennivåer.

 

4.3.3 Markförutsättningar

Inom området består marken mestadels av sväm-
sediment i form av lera/sand vilket visas på jordskartan 
som SGU framställt åt Göteborgs stad år 2000, se figur 
40. Marken består även av fyllnadsmassor vilket inne-
bär att markens känslighet för höjda vattennivåer inte 
påverkar byggnaderna nämnvärt. Ofta innehåller 
fyllnadsmassor föroreningar. Risken finns därför att de kan 
innehålla farliga ämnen som kan utsöndras från marken 
i kontakt med vatten. Om den dominerande jordarten är 
sand riskerar området att drabbas av erosion. Om den 
däremot mestadels består av lera är risken för erosion 
mindre. En riskfaktor som historiskt visats vid skreden i 
Surte och Lilla Edet uppströms Göta älv, är att ler-
sediment avsatta i saltvatten kan lakas ur på salt och flyta 

ut i kontakt med sötvatten. Tryckhållfastheten minskar 
kraftigt. Däremot kan en sänkning av vattennivån med-
föra att sättningar kan uppstå i byggnader oavsett jordart. 
Men då byggnaderna inom området är pålade till stabil 
grund, blir detta inte ett stort problem. Viktigt blir även att 
tillse att kvalitén på pålarna bibehålls så att de inte 
behöver bytas ut.

4.3.4 Gällande planer

Inom det valda området för fallstudierna finns tre stycken 
detaljplaner, där två stycken behandlar området närmast 
vattnet och den tredje området bakom. Detaljplanerna vid 
vattnet tillåter hamnverksamhet men har 
“prickmark” (marken får inte bebyggas) inritat antingen i 
direkt närhet av vattnet eller strax bakom. Andra former 
av bestämmelser gällande vilka byggnader som ska 
bevaras förekommer också. Planerna är gamla. Den 
nyaste planen är från år 1990 och den äldsta från år 
1962. (Göteborgs stad, 1962-90). Gemensamt för 
planeringen innan ny bebyggelse ska påbörjas är att en 
ny detaljplan måste upprättas. Detsamma gäller även 
för exploatering i vattnet såsom exempelvis bygge av ett 
kustskydd (Göteborgs stad, 2009b)

Figur 39. Avgränsningskarta. 
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Figur 40. Jordartskarta  med områdets avgränsning.
©Sveriges geologiska undersökning
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4.3.5 Vattennivåns höjning

Geologen Karin Bergdahl på Göteborgs stadsbyggnads-
kontor, har simulerat hur vattennivåns höjning påverkar 
Gullbergsvass i olika avseenden, se figur 41-43. 
Kartorna visar hur stor del av området som översvämmas 
beroende på den höjd vattnet stiger till. 

Lägsta nivån som illustreras visar var vattnet breder ut 
sig vid dagens definierade högvattennivå, beräknad till 
+11,8 meter. Därefter visas vattnets utbredning vid 0,5 
meter höjning per gång. Kartorna är utförda genom en 
laserskanning av Gullbergsvass och illustrerar tydligt hur 
stor del av området som påverkas av höjda vattennivåer 
(Göteborgs stad, 2009b).

Figur 41. Den blåa färgen illustrerar en vattennivå som 
höjts till +11,8 meter över havet.

Figur 42. Den blåa färgen illustrerar en vattennivå som 
höjts till +12,3 meter över havet. 

Figur 43. Den blåa färgen illustrerar en vattennivå som 
höjts till +12,8 meter över havet.

Figur 40. Jordartskarta  med områdets avgränsning.
©Sveriges geologiska undersökning

N N
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4.3.6 Analys

Av de skyddsmetoder som finns för att skydda kuster har 
fem alternativ valts ut i denna fallstudie. Alternativen är 
valda, som beskrivits tidigare i rapporten för att det finns 
en väsentlig skillnad mellan dem angående hur 
situationen kan hanteras. Dessutom skiljer de sig åt vad 
gäller kostnad och underhåll. På detta sätt kan en 
bredare bild ges av hur olika alternativ påverkar 
Gullbergsvass. Kriterierna med vilka metoderna jämförs 
mellan är de generella kriterierna som beskrivs i projektet 
MESSINA. Alternativen är som följer: 

- Nollalternativ, Alternativ (Alt) 1

- Skyddsvallar, murar, temporära vallar, Alternativ 2

- Stranddränering, Alternativ 3

- Planerad reträtt, Alternativ 4

- Barriärbyggnation, Alternativ 5

Resultatet av analysen över Gullbergsvass återfinns i 
tabellen, figur 44. Ett nollalternativ, där inga åtgärder 
genomförs skulle innebära en kraftigt negativ konsekvens 
för området. Inget av alternativen väntas innebära påver-
kan på havsmiljön. Möjligtvis skulle en barriärbyggnation 
kunna medföra negativa konsekvenser. En vidare 
utredning krävs för att säkerställa att så inte blir fallet. I 
analysen gav alternativ 2, anläggande av skydds-
vallar, flest positiva effekter tillsammans med alternativ 5, 
barriärbyggnation. Därför kommer jag att föreslå hur en 
invallning av området skulle kunna se ut. 

Antalet positiva effekter med alternativet barriär-
byggnation visar att detta är viktigt. Frågan är hur länge 
Göteborg kan klara sig utan att bygga någon barriär 
som kan reglera vattennivåerna. Ett barriärbygge kräver 
naturligtvis ingående undersökningar var lämpligaste 
platsen skulle ligga. Det gäller att hitta en plats där 
skadorna på det biologiska livet minimeras. Viktigt är att 
barriären också anläggs med hänsyn tagen till sjöfartens 
behov.

Alternativ 3 vilket innebär stranddränering ger enligt 
analysen flera positiva effekter. Alternativet väljs dock 
bort. Min tolkning är att metoden innebär alltför stor 
osäkerhet speciellt vid konstant höga vattennnivåer. I 
andra studier som genomförts har metoden används 
framförallt vid reglering av ebb och flod. Nedan följer en 
kortfattad resumé kring de metoder och argument som 
visas i analystabellen.

=Försämring =Ej påverkat =Förbättring

 

    Alt 2

Säkerhet

Långvarig effekt

Investeringskostnader

Underhållskostnader

Visuella intryck

Effekter på havsmiljön

Regionala effekter på 
näringsliv

    Alt 3     Alt 4     Alt 5    Alt 1

Uppdelning av mark-
användning

Regionala effekter på 
rekreation

 

Figur 44. Tabell multikriterieanalys.
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Alternativ 1 - Nollalternativ

Alternativet innebär att inga åtgärder vidtas för att skydda 
området. I Gullbergsvass skulle det innebära att stora 
delar av området skulle översvämmas vid dagens 
högsta vattennivå, +11,8 meter. Om medelvattennivån 
höjs med uppemot 2 meter utifrån dagens högsta nivå 
torde skadorna öka väsentligt. Verksamheterna inom 
området skulle tvingas flyttas eftersom lokalerna och 
andra installationer riskerar att bli obrukbara. 

Den långvariga effekten och säkerheten för området 
kommer således försämras. Vad gäller investerings-
kostnader anses de vara oförändrade eftersom inga 
kostnader uppkommer för investering i skyddsåtgärder. 
Däremot medför nollalternativet att underhållskost-
naderna för området ökar kraftigt då många byggnader 
måste saneras och repareras. Det visuella intrycket 
och effekterna för rekreation och näringsliv samt 
markanvändningen kommer med detta alternativ att 
försämras kraftigt. Vatten kommer förmodligen täcka 
stora delar av området. Byggnader förstörs ännu 
snabbare om de står kvar i vatten efter att företag 
flyttats bort. Effekten på havsmiljön kan utebli eller bli 
stor beroende på om fyllnadsmassorna lakas ur.

Alternativ 2- Skyddsvallar 

Området kan säkerställas genom byggnation av skydds-
vallar av olika slag. Var dessa byggnationer ska anläggas 
är bestäms inte vid denna analys.

Med detta alternativ kan säkerheten höjas med 
långvarig effekt. Med vallar som hindrar vattnet kan 
området leva kvar som den gör idag. Det visuella in-
trycket förbättras jämfört med översvämning. Företag 
som idag huserar i området kan leva kvar och utvecklas 

till gagn för det regionala näringslivet. Området kvarstår 
med positiva rekreationsvärden. 

En investeringkostnad tillkommer vid byggnation av 
vallarna. Förmodligen måste vallarna även underhål-
las varför ytterligare kostnader tillkommer. Isbildning 
kan exempelvis nöta på vallarna oberoende av vilken 
valltyp som används. Markanvändningen påverkas av 
vilken vallkonstruktion som används. Min tolkning är att 
vallkonstruktionen dock inte tar stor plats. Avslutningsvis 
kommer havsmiljön med detta alternativ få ett neutralt 
värde.

Alternativ 3- Stranddränering 

Vid stranddränering läggs rör ner i närheten av strand-
kanten. Vid högt vatten kan vattnet pumpas därifrån till en 
pumpstation och vidare mot ett uppsamlingsmagasin för 
vatten.

Anledningen till att säkerheten försämras för 
alternativet beror på att metoden inte använts vid 
konstant höga vattennivåer utan är vanligast vid ebb och 
flod. Däremot kan stranddränering användas över en 
lång tid varför den långvariga effekten är god. Då rören 
läggs ner i marken liksom vid byggande av pumpstationer 
tillkommer investeringskostnader. Dessutom måste rör 
och pumpar underhållas kontinuerligt för att dräneringen 
ska fungera som tänkt. Därför tillkommer sannolikt relativt 
stora underhållskostnader över tiden.

De regionala effekterna på näringsliv och rekreation 
förbättras då metoden, om den fungerar enligt plan, 
medför att området kan fortsätta utnyttjas som tidigare. 
Markanvändningen inom området påverkas inte 
nämnvärt då dräneringsrören grävs ner i marken. 
Däremot krävs en pumpstation inom en närhet. 
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Min bedömning är dock att pumpstationen kan placeras 
utanför planområdet och på så vis inte påverka mark-
användningen. Det visuella intrycket förblir relativt 
opåverkat. Inte heller denna metod förväntas ge några 
negativa effekter på havsmiljön. 

Alternativ 4- Planerad reträtt 

Metoden innebär att byggnader som riskerar att 
översvämmas flyttas bort från området. Vid en flytt krävs 
noggrann analys av vilka byggnader som kan sparas och 
vilka som behöver rivas och byggas upp på det nya 
stället. 

Om hela området flyttas kommer säkerheten att 
förbättras då ingen behöver utsättas för de höjda vatten-
nivåerna. Den långvariga effekten blir dock sämre då 
området fortsättningsvis kommer ligga översvämmat. 
Skulle vattennivåerna stiga ytterligare uppkommer kan-
ske behov av att flytta ytterligare en gång. Investerings-
kostnaden antas bli väldigt höga då många byggnader 
drabbas. Däremot kan kostnaden spridas ut under en 
längre tidsperiod om inte alla hus måste flyttas på en och 
samma gång. Hur hög kostnaden blir är svårt att förutsä-
ga då osäkerheten är stor kring antalet berörda bygg-
nader. Förhoppningen är dock att underhållskostnader 
kan hållas på låg nivå efter att byggnader har flyttats. 
Därför sätts ett lågt eller neutralt värde på den punkten.

Både de visuella intrycken och effekterna på 
rekreation och näringsliv samt markanvändningen 
antas försämras för detta alternativ. Området förväntas 
stå under vatten för lång tid framöver. Sannolikt väntas 
inte företag själva kunna stå för kostnaderna som 
uppkommer vid flytt utan behöver hjälp från myndigheter. 
Avslutningsvis kommer havsmiljön med detta alternativ 
få ett neutralt värde.

Alternativ 5- Barriärbyggnation 

Att bygga barriärer i väster, där älven mynnar ut i Nord-
sjön, samt hårdare reglering av älvarna och åarna skulle 
innebära att vattennivåerna skulle kunna regleras 
effektivare i de centrala delarna av staden. En hårdare 
reglering innebär förmodligen att fler barriärer krävs. 
Enligt rapporten “Extrema väderhändelser fas 2”, skriven 
av Göteborgs stad (2009a) krävs två barriärer, dels utan-
för Älvsborgsbron men även i förgreningen av Göta - 
Nordre älv, vilket ligger någon mil norr om Göteborg. 

Fördelarna med att bygga barriärer, likt den som finns i 
London, är att det skulle öka säkerheten, ge långvariga 
effekter, underlätta det regionala näringslivet och vid-
makthålla ytor för rekreation, samt förbättra det 
visuella intrycket. Dessutom påverkas inte 
markanvändningen inom området med detta alternativ. 
Anledningen till detta är att de flesta verksamheter inom 
området kan leva kvar som idag trots en ökad vatten-
nivå. Viktigt är att tillse att barriären byggs på ett sådant 
sätt att den inte hindrar trafiken på Göta älv och i hamnen 
samt påverkar miljön i havet negativt. 

Att havsmiljön enligt analysen har ett neutralt värde 
beror på att antagandet att barriärer anläggs på  
optimala ställen där havsmiljön påverkas minimalt. Detta 
är naturligtvis inte alldeles enkelt vilket Moseprojektet i 
Venedig visar på. Den stora nackdelen med metoden är 
dock de mycket höga investeringskostnaderna som 
uppkommer. Dessutom befaras betydande underhålls-
arbete uppstå, vilket resulterar i stora underhålls-
kostnader. Samhället kommer att ställa mycket stora 
krav på att funktionerna öppning och stängning fungerar i 
alla väder och vid de flesta vattenflöden. 
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4.3.7 Val av förslag

Vid en vanlig planeringssituation beslutar politiker ofta 
vilka alternativ som ska genomföras. I detta arbete tar 
jag som fysisk planerare personlig ställning till förslagen. 
Som beskrivits innan fick alternativet med anläggande av 
skyddsvallar flest positiva effekter i den genomförda 
analysen. Därför lämnar jag nedan förslag till hur 
invallningar skulle kunna se ut iområdet. 

Då inte bara det valda området, utan även stora delar av 
Göteborg är beläget vid vatten, borde vattnet ses som 
en positiv miljöaspekt för staden. Ett mål borde vara att 
så många som möjligt känner närhet till vattnet samtidigt 
som säkerheten upplevs som tillräckligt hög. En 
diskussion borde föras angående vilken höjdnivå som 
krävs för att lämpliga skydd ska behöva anläggas i 
strandnära områden. Bör skydd anläggas för att säker-
ställa verksamheter vid extremt högvatten trots att 
sådana flöden sällan inträffar eller kan man acceptera 
lägre skyddsnivåer i normalfallet för att exempelvis kunna 
sätta in temporära skyddsvallar vid högvatten? 

Jag menar att ett skydd minst måste anläggas till dagens 
extrema högvattennivå, +11,8 meter.  Mitt förslag är att  
skyddet inom området ska anläggas upp till en nivå av 
+12,0 meter. Tolvmetersnivån är en kompromiss för att 
dels skydda mot höga flöden och dels för att anpassa 
skydden till befintliga marknivåer och behålla vatten-
kontakten. Mittersta delen av området, vid namn Gull-
bergskaj, disponeras av en fartygsförening som rustar 
upp kulturhistoriska båtar. Vissa av båtarna är endast 
vrakdelar varför det inte anses nödvändigt att säkerställa 
strand-linjen där med skyddsvall. Fokus blir istället att 
skydda området bakom. Längst österut i området, öster 
om Gullbergskaj, klarar marknivån den av mig föreslagna 

nivån. Dessutom finns där idag goda skydd i form av dels 
en vall med stenkross och dels en mur som förhindrar att 
Tingstadstunneln översvämmas. Förslaget tillämpas där-
för inte på detta område. Om vattennivåerna i framtiden 
blir än +12 måste vallen sammanlänkas med stenkrossen 
och muren för att. skyddet ska bli tillräckligt. 

Figur 45. Orangea området visar Gullbergskajs läge.

Figur 46. Foto över en båtvrak i området Gullbergskaj.
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Hur den utformningen ska se ut tas inte upp i min studie.  
Strandkanten i hela området består idag av påldäck/stål
spont men även av betong. För att klara dagens extrema 
högvatten måste dock skyddet förstärkas ytterligare. 
Längs stora delar av kajen ligger idag båtar varför en 
höjning av själva kajkanten inte är att föredra. Vallarna kan 
med fördel vara av sten- eller murkaraktär i den västra 
delen för att behålla den urbana känslan. I Gullbergskaj 
föreslås att den befintliga vegetationen belägen bakom 
kajen förstärks med en jordvall. 

Då extrema högvatten inte inträffar alltför ofta bör skyddet 
även kunna vara temporärt. Vid högvatten föreslås 
vallen på vissa ställen utökas med temporärt platsbundet 
skydd, främst för att skydda bakomliggande område.Då 
marknivåerna idag varierar mellan +11.2-12,0 meter 
innebär det att förstärkningen blir högre på vissa platser 
än andra. Förslaget är att vallen och muren anläggs 
etappvis. Ökar medelvattennivån ytterligare krävs högre 
vallar. Ökad medelvattennivå innebär även att extrema 
högvattennivåer ökar. För att veta när detta kan ske 
måste noggranna beräkningar genomföras. Genom att 
höja skyddet successivt kan kontakten med vattnet 
bibehållas i stor utsträckning. 

Eftersom Gullbergsvass även omgärdas av ännu ett 
annat vattendrag, en vallgrav som sträcker sig runt 
Göteborg, kan ytterligare skyddsmetoder krävas. 
Vattennivåerna i vallgraven och påverkas av flera älvar 

såsom Göta älv, Mölndalsån som rinner in söderifrån, 
samt Säveån från österifrån. Den av mig föreslagna 
skyddsnivån påverkas enligt min bedömning inte av vall-
graven. Om medelvattennivån skulle höjas kraftigt, till-
sammans med att de extrema vattennivåerna inträffar 
oftare, är det fortfarande viktigt för invånarna att inte för-
lora vattenkontakten vilket reducerar stadens ursprungs-
karaktär. Vid Lilla Bommens hamn, vilken ansluter till om-
rådet från sydväst, måste skydd anläggas annars riskerar 
det området att översvämmas. Hur skyddet i Lilla 
bommenområdet bör utformas måste studeras närmare.

Vid byggnation av kustskydd måste en ny detaljplan
arbetas fram. En ny geoteknisk undersökning bör 
också genomföras. Undersökningen är viktig för att 
bestämma markens kvalité och hur den belastas av 
byggande av en jordvall. Ett alternativ till ny detaljplan 
vore att ta fram en fördjupad översiktsplan. I den 
fördjupade översiktsplanen kan råd ges hur området bör 
skyddas för de höjda vattennivåerna. Då behöver frågan 
inte lyftas ytterligare en gång i detaljplaneprocessen. 

Vid anläggning av jordvall förelås att spontar slås ner till 
fast grund för att hindra vattnet att ta sig in i området 
underifrån. Sponten fungerar då även som erosionsskydd 
för vallen. Sponten bör förslagsvis vara av metall då 
sådana spontar har längre hållbarhet. Vad gäller kajkant-
en där stenmuren föreslås är min bedömning att det 
redan finns spontar. 

Där vallen har luckor för in- och utfart till området måste 
temporära skydd finnas förberedda om höga vattenflöden 
skulle uppstå. De temporära skydden föreslås vara av 
plast då sådana skydd är billiga men också säkra och 
lätta att anpassa. Vid konstant höjda nivåer måste 
diskussion föras om att kunna begränsa antalet luckor i 
vallen.

Figur 47. Område där 
stenmur föreslås.

Figur 48. Område där 
jordvall föreslås.
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Figur 53. Inzoomad 
karta skala 1:500.

Figur 50. Stenmur.

Figur 51. Jordvall.
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Jordvall
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Vägbana
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Figur 55. Sektion B-B, illustrurerar förslaget med jordvall inom området.
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Figur 54. Sektion A-A, illustrurerar förslaget med stenmur samt mötet vid jordvallen.
0 10m5m



    
55Kapitel 4

4.4 Norra Masthugget

4.4.1 Historia

Norra Masthugget har en lång historia då det redan på 
1620-talet ingick i det som ursprungligen var Göteborg. 
Under 1600-talet omfattade strandområdet verksamheter 
som hade anknytning till älven såsom båtbyggeri. Innan-
för hamnen låg bostadsbebyggelse och kommersiella 
centra av gles karaktär (Göteborgs stad, 2010b).

Under 1800-talet upprättades två planer för vilken den 
senare innebar att den glesa bebyggelsen ersattes med 
rätvinkliga kvarter. I slutet på 1800-talet byggdes kajen 
och bebyggelsen som då låg på platsen ersattes med 
låga magasin av trä. Under 1900-talet har sedan nya byg-
gnader uppkommit och även försvunnit men kajen består 
(Göteborgs stad, 2010b).

4.4.2 Nulägesbeskrivning och 
         områdets avgränsning

Norra Masthugget står inför stora förändringar. Göteborgs 
stad har presenterat programsamrådshandlingar under 
2010 för utveckling av området. Det är viktigt att 
understryka att kommunen inte har för avsikt att flytta på 
hamnverksamheten där bl.a. Stena line nu huserar. 
Kommunen markerar i detta samråd området som 
utvecklingsområde för vidare stadsutveckling. Kommunen 
vill att Norra Masthugget i framtiden ska förändras och 
integreras med bakomvarande bebyggelse. Program-
planen syftar att i huvudsak bygga bostäder ner mot 
vattnet nordost om hamnen i nära anslutning till vallgrav-
en. Kommunen kan även tänka sig byggande med inslag 
av kontor, kommersiella lokaler, hotell och konferens etc 
(Göteborgs stad, 2010a). 
 

Idag korsas området av en kraftig barriär i form av 
Oscarsleden. Disskussioner förs därför om möjligheter att 
täcka över leden med ytor möjliga att exploatera. Föru-
tom Oscarsleden finns en mängd vägar inom områdets 
gränser. En mindre andel bostadshus samt en liten park 
ligger också inom området. Jag använder mig av samma 
avgränsning som kommunen har för planeringsprogram-
met (Göteborgs stad, 2010a).
 

Figur 56. Avgränsningskarta enligt programmet                       
för Norra Masthugget.

Figur 57. Foto inom område Norra Masthugget.
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4.4.3 Markförutsättningar

Norra Masthuggets mark är mindre känslig för en höjning 
av vattennivån och mer känslig vad gäller sänkning av 
vattennivån. Det senare kan medföra sättningar i 
byggnaderna då marken till största delen består av lera, 
se figur 58. Jordartskartan som illustrerar markens 
jordarter har SGU framställt åt Göteborgs stad år 2000. 

Alla hus som anläggs måste pålas till stabil grund. Vid 
höga flöden kan vattenavrinning bli problematisk då lera 
endast kan absorbera vatten till en viss gräns. Överskrids 
gränsen sker översvämning. Om marken utgörs av 
fyllnadsmassor är det svårt att förutse vad som händer 
vid höga vattennivåer. Ofta saknas dokumentation om 
markinnehållet och risk finns därför att miljöfarliga ämnen 
kan utsöndras vid kontakt med vatten.

Figur 58. Jordartskarta med områdets avgränsning.
© Sveriges geologiska undersökning

Figur 59. Möjlig utbyggnadsordning. Varje del kan delas 
upp i flera detaljplaner.

N

N

4.4.4 Gällande planer

Området är idag detaljplanelagt men planeras genomgå 
stark omvandling vilket beskrivs i “Programmet för Norra 
Masthugget” (2010a) från Göteborgs stadsbyggnads-
kontor. Mellan juni och september 2010 låg programmet i 
samrådsskede i planeringsprocessen, och 
tidigast 2015 beräknas första delen av Norra Masthug-
get stå klar. Hur många detaljplaner som ska upprättas 
är oklart då det planeras för många skiljda utbyggnads-
etapper. Varje del kan även bestå av flera detaljplaner, se 
figur 59.
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4.4.5 Vattennivåns höjning

För området finns tyvärr ingen detaljerad karta som visar 
hur mycket området påverkas av översvämning vid olika 
vattennivåer. Däremot finns en översiktlig marknivåkarta 
framtagen av stadsbyggnadskontoret i Göteborg över 
Norra Masthugget. Med marknivåkartan som grund har 
jag konstruerat kartor som liknar de som finns över 
Gullbergsvass. Dessa visar hur mycket området 
översvämmas vid olika vattennivåer, se figur 60-62.  
Dessa kartor är inte av samma kvalitet som laser-
scanningen över Gullbergsvass utan mer schematiska.

Kartan visar att marknivån närmast vattnet är högre 
jämfört med fallet Gullbergsvass. Framförallt är marken 
högre inom planområdet då markhöjden vid vattenkanten 
är +11,8 meter alltså +1,7 meter över dagens medel-
vattennivå. För att få anlägga byggnader måste 
antingen golvplanet lyftas till +12,8 metersnivån eller 
andra skyddsmetoder genomföras. Där Stena Line 
ligger idag är marknivån en aning lägre. Om detta 
område i framtiden ska kunna exploateras måste husen 
anpassas eller barriärer eller vallar anläggas. I annat fall 
skulle även Stena Line området riskera att drabbas av 
översvämningar vid höga vattennivåer.

Preliminära marknivåer 
+höjd (Göteborgs höjdsystem)

11,8-12,3
12,3-12,7
12,7-12,8
12,8-13,2
13,2-14,5
14,5-15
15-15,5
15,5-16

<12,3 

Preliminära marknivåer 
+höjd (Göteborgs höjdsystem)

11,8-12,3
12,3-12,7
12,7-12,8
12,8-13,2
13,2-14,5
14,5-15
15-15,5
15,5-16

<11,8 

Preliminära marknivåer 
+höjd (Göteborgs höjdsystem)

11,8-12,3
12,3-12,7
12,7-12,8
12,8-13,2
13,2-14,5
14,5-15
15-15,5
15,5-16

<12,8 

Figur 60. Den mörkblåa färgen illustrerar höjdnivåerna 
som är +11,8 meter eller lägre.

Figur 61. Den mörkblåa färgen illustrerar höjdnivåerna 
som är +12,3 meter eller lägre.

Figur 62. Den mörkblåa färgen illustrerar höjdnivåerna 
som är +12,8 meter eller lägre.
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4.4.6 Analys

De skyddsmetoder jag har använt för Multikriterie-
analysen i området Norra Masthugget är enligt följande:

- Nollalternativ, Alternativ 1

- Disposition av områden, Alternativ 2

- Pålhus + Amfibiehus + Flytande hus, Alternativ 3
          
- Planerad reträtt, Alternativ 4

- Byggnader där första våning tål översvämning + 
  
     
- Barriärbyggnation, Alternativ 6

Alternativen är valda, som beskrivits tidigare i 
rapporten, för att ge en bred bild av hur olika skydds-
metoder påverkar området. Dessutom skiljer de sig åt 
vad gäller kostnad och underhåll. Kriterierna med vilka 
metoderna jämförs mellan är de generella kriterierna som 
beskrivs i projektet MESSINA. Antalet skyddsmetoder är 
fler än i fallet med Gullbergsvass. Detta beror på att jag 
anser att det finns fler alternativ som kan vara lämpliga 
vid planering av ett nytt område. De skyddsmetoder som 
väljs bort finner jag som fysisk planerare irrelevanta för 
området. Jag har dessutom valt att studera delvis andra 
skyddsmetoder än i fallet Gullbergsvass. Resultatet av 
analysen återges i form av effekttabellen i figur 63. 

Alternativen nollalternativ, planerad reträtt och barriär-
byggnation finns även med i denna analys. Barriäralterna-
tivet anses påverka båda områdena. Vad gäller nollalter-
nativ är det viktigt att ta med den för att påvisa vad som 
skulle ske ifall inga skyddsmetoder tillämpas. 

Anledningen till att planerad reträtt beskrivs även i denna 
analys beror på att det idag finns ett fåtal byggnader 
inom området. Ifall planprogrammet inte verkställs kan 
det krävas att de befintliga byggnaderna behöver flyttas. 
Även i detta område skulle nollalternativet innebära 
kraftigt negativa effekter. Som framgår av tabellen anses 
inget alternativ ge några negativa effekter på havsmiljön. 

Barriärbyggnation i vatten kräver dock fortsatt och 
noggrann utredning för att tillse att havsmiljön inte 
påverkas negativt. Min hypotes är att en sådan plats 
borde kunna hittas. För att förstå vad som ligger bakom 
respektive värdering kommer en kortfattad resumé ges 
för varje alternativ.

 

    Alt 2     Alt 3     Alt 4     Alt 5    Alt 1     Alt 6

Säkerhet

Långvarig effekt

Investeringskostnader

Underhållskostnader

Visuella intryck

Effekter på havsmiljön

Uppdelning av mark-

användning
platsbundna skydd, Alternativ 5 Regionala effekter på 

rekreation

 

Figur 63. Tabell multikriterieanalys.

Regionala effekter på 
näringsliv

=Försämring =Ej påverkat =Förbättring
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Alternativ 1- Nollalternativ

Alternativet innebär att området inte anpassas till en 
höjning av vattennivån. 

Säkerheten och den långvariga effekten försämras 
då området svämmas över. Däremot blir investerings-
kostnaderna oförändrade då inga extra kostnader 
tillkommer. Sanering av byggnader kan krävas om 
området svämmas över. Det betyder att underhålls-
kostnaderna ökar kraftigt. Det visuella intrycket samt 
markanvändningen försämras om vattnet förstör 
området. Vid en översvämning är det dessutom svårt 
att ta hand om vattenmassorna vilket minskar områdets 
attraktionsvärde, både för boende inom området samt 
besökare av densamma.

Om vattnet stiger i området försämras även 
förrutsättnngarna för näringslivet liksom för rekreation 
eftersom marken blir obrukbar. Vatten kommer förmod-
ligen täcka stora delar av området. Företagen som är 
belägna inom området kan tvingas flytta. Byggnader 
förstörs ännu snabbare om de står kvar i vatten efter att 
företag flyttats bort. De negativa effekterna på havs-
miljön kan utebli eller bli stor beroende på om fyllnads-
massorna lakas ur.

Alternativ 2 - Disposition av områden

Alternativen innebär att området skyddas med hjälp av 
olika metoder såsom vallar, diken och vegetation. 
Dessutom anges förbud mot byggande av källare samt 
förbud mot byggnation under en specifik höjdnivå.  

Alternativet medför ökad säkerhet under lång tid. 
Investeringskostnaderna kommer dock bli högre än vid 
en enkel exploatering då extra pengar behöver avsättas 

till skyddsåtgärder. Då många skyddsåtgärder krävs 
kommer förmodligen underhålls kostnaderna vara 
relativt stora.

Genom att disponera och gestalta skydden inom området 
på ett genomtänkt sätt behöver inte det visuella 
intrycket försämras, snarare förbättras. Däremot kan 
markanvändningen påverkas negativt då disposition tar 
mer mark i anspråk jämfört med en vanlig 
exploatering. Havsmiljön bör påverkas marginellt eller 
inte alls då skyddsåtgärderna endast utförs på land eller 
vid strandlinjen. Den regionala effekten på rekreation 
och näringsliv anses förbättras då området fortsatt kan 
verka trots höjda vattennivåer.

Alternativ 3 - Pålbyggnader, 

amfibiebyggnader och flytande byggnader

Alternativet innebär att byggnaderna som anläggs är 
av typen pål-, amfibie- eller flytande byggnader. Idag 
saknas bebyggelse som sträcker sig ut i vattnet. Med 
ovanstående byggnadstyper skulle en sådan 
exploatering vara möjlig. Strandlinjen kommer i detta al-
ternativ att behöva förflyttas då vatten tillåts stiga i områ-
det. 

Säkerheten anses öka om byggnader anpassas till 
vattnet. Viktigt är att tillse att det går att röra sig mellan 
byggnaderna trots höjda vattennivåer. Annars kan 
säkerheten försämras. När nya byggnader anläggs 
eftersträvas lång levnadstid. Därför kan effekten bli 
långvarig. Även det visuella synintrycket respektive 
den regionala effekten på näringsliv och rekreation 
borde förbättras. Sådana typer av byggnader är inte 
vanliga i Göteborg eller Sverige. Det skulle kunna öka 
attraktionsgraden för området. Området kanske skulle 
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uppfattas som trendigt. Då byggnaderna anläggs på 
vattenytan eller på land anses havsmiljön påverkas 
marginellt. Under byggnation av pålhus och amfibiehus 
kan dock en stor negativ påverkan på havsmiljön ske. 
Även markanvändningen förväntas ha en marginell 
påverkan då dessa typer av byggnader inte tar mer mark 
i anspråk än vanliga byggnader. Förmodligen kommer 
investeringskostnaderna att öka eftersom erfarenheter 
i Sverige saknas av att anlägga dessa hustyper, fram-
förallt amfibiehusen. Underhållskostnaderna är svåra 
att förutse. Ett amfibiehus kan komma att kräva ökat 
underhållsarbete jämfört med hus på pålar. Jag har inga 
uppgifter att tillgå i detta avseende.

Alternativ 4 - Planerad reträtt

Vid detta alternativ kommer planprogrammet inte att 
antas och ingen exploatering av området att ske. 
Däremot finns det idag ett antal byggnader inom området 
vilka måste omlokaliseras. 
Säkerheten och den långvariga effekten av skydds-
åtgärderna påverkas i detta avseende negativt. Stiger 
vattennivån kanske inte området kan användas alls. 
Det visuella intrycket tillsammans med den regionala 
effekten på näringsliv och rekreation samt mark-
användningen kommer sannolikt att försämras. 
Området utgör i detta fall ingen attraktiv miljö. Dessutom 
tillkommer kostnader för underhåll av de fåtal 
byggnader som finns där idag så att de inte förstörs helt. 
Kostnaderna för investeringar påverkas inte med 
alternativet och effekter på havsmiljön saknas.

Alternativ 5 - Byggnader där första våning tål   

översvämning + platsbundna vallar

Alternativet innebär att byggnaderna som anläggs 
närmast vattnet klarar en förhöjd vattennivå. Ett sådant 

hus fungerar således som en skärm mellan vattnet och 
byggnaderna som anläggs bakom. Tillsammans med 
platsbunda vallar som läggs mellan husen kan höga vat-
tennivåer kontrolleras så att de inte påverkar 
bakomvarande områden.

I och med att byggnaderna fungerar som skydd 
tillsammans med de temporära vallarna kan säkerheten 
och den långvariga effekten anses positiv. En annan 
fördel med de temporära platsbundna vallarna är att de 
inte förstör områdets urbana karaktär. Även det visuella 
synintrycket samt de regionala effekterna på området 
i stort kan förbättras genom att området förblir relativt 
intakt. Dessutom anläggs detta alternativ inte i vattnet 
och således påverkas inte i havsmiljön. Mark-
användningen förväntas ha en mindre påverkan då 
byggnader där första våning tål översvämning inte är 
större till ytan än vanliga byggnader. De platsbundna 
vallarna påverkar markanvändningen men ej i stor ut-
sträckning.Den stora nackdelen däremot handlar om 
kostnader för investering och underhåll. En byggnad 
som kan tåla översvämning innebär att första våningen 
måste konstrueras så den lätt kan återställas efter över-
svämning. Hur ofta översvämningarna äger rum 
bestämmer hur mycket underhåll som krävs. Byggna-
tion av ett översvämningståligt hus är även dyrare än att 
bygga ett vanligt hus.

Alternativ 6 - Barriärbyggnation

Detta alternativ följer samma typ av resonemang som 
vid beskrivning av metoden i analysen av Gullbergsvass. 
Därför väljs här en liknande förklaring som vid den förra 
analysen. Som nämnts tidigare kommer bygge av 
barriärer att påverka båda de valda områdena.
Jmf kapitel 4.3.6, Barriäralternativet under Gullbergsvass.



    
61Kapitel 4

4.4.7 Rekommendationer

Till skillnad mot Gullbergsvass skildrar jag i Norra 
Masthugget rekommendationer som kan följas i det 
fortsatta planeringsarbetet. Därav namnet 
rekommendationer och inte val av förslag. Som analy-
serna visar finns det flera alternativ att välja mellan för att 
säkerställa att området kan leva vidare trots höjda vatten-
nivåer. Att disponera området rätt, med diken, vallar och 
grönområdet kan tillsammans med anläggning av 
amfibiehus, flytande hus, pålhus samt hus där första 
våning tål en vattenhöjning, vara något som bör efter-
strävas för områdets fortsatta existens. I slutändan är det 
en fråga för politikerna att svara på vilka alternativ som de 
anser vara rimliga. 

Genom att disponera området, exempelvis genom att 
parkeringsgarage anläggs i bottenvåning till en vald nivå 
kan området klara av vattenhöjningen. Däremot finns os-
äkerheter kring hur garage i första våningen klarar av en 
konstant höjd vattennivå. Strandkanten kommer, vid höga 
vattennivåer, att flyttas inåt jämfört med dagens läge. 
Nerfarten till garaget bör ligga på en högre höjd för 
annars tenderar garaget att bli obrukbart. Vid extrem-
väder kan garaget förbli ineffektivt utnyttjat. 

Med byggnation av hus på vatten tillåts strandlinjen 
flyttas då vattennivån stiger jämfört med nuvarande läge. 
Frågan som måste beslutas är hur området ska förhålla 
sig till vattnet. Ska strandlinjen bibehållas bör hus där 
första våningen tål översvämning byggas. Alternativt 
kan byggnader av lägre värde såsom förrådsbyggnader 
kompletterat med vallar anläggas. Byggnader av enklare 
karaktär fungerar då som ett skydd för bakomvarande 
bebyggelse. Områdena söder om det planerade området 
kommer inte att påverkas nämnvärt av en höjd vattennivå 
då marken där är belägna på en högre marknivå.

Eftersom Stena Line-området inte beaktas alls 
föreligger viss osäkerhet vid områdesplaneringen. Ökar 
vattennivån kommer det området också att svämmas 
över och påverka planområdet. Antingen anläggs 
de nya byggnaderna i anslutning till Stena Line så att de 
klarar en höjd vattennivå eller så måste någon vall-kon-
struktion anläggas vid kajkanten. Som nämnts 
tidigare är närheten till vatten både en fördel och en 
nackdel. Planeringsprocessen måste klargöra om vattnet 
ses som ett hot eller möjlighet. Motåtgärderna i form av 
skyddsåtgärder har ibland kallats “anfall” eller “försvar”. 

Min tolkning är att planprogrammet inte på ett tydligt sätt 
klargör kommunens inställning i frågan eftersom det inte 
beskriver hur anpassning till eventuellt höjda vattennivåer 
kommer att ske. I programmet beskrivs dock att stora 
delar av programområdet riskerar att över-
svämmas, men hur skydden mot detta skall ske beskrivs 
inte. Planeringen är i ett tidigt skede i planerings-
processen och detta kan vara anledningen till att frågan 
inte besvarats. Förhoppningsvis kommer den behandlas 
utförligare senare i processen.

Enligt Göteborgs stads översiktsplan (2009b) bör inga 
samhällsviktiga funktioner anläggas lägre än 2,7 meter 
över dagens medelvattennivå som är på +12,8 meter. 
Noterbart är att Oscarsleden vilken går genom området i 
dagsläget ligger avsevärt lägre än den föreskrivna nivån. 
Visserligen gäller rekommendationerna nyanläggning 
men för att vägen inte ska översvämmas bör 
övertäckningen som det skrivs om i programmet snarast 
planeras. I övrigt bör inga samhällsviktiga funktioner 
anläggas inom området.
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I slutdiskussionen ges en beskrivning av jämförelserna vad gäller att planera för höjda vattennivåer mellan 
befintlig bebyggelse och jungfruliga områden. Fallstudierna som är utförda ligger till grund för slutdiskussionen. 
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Politiker har det övergripande ansvaret att fatta beslut 
på grundval av presenterade förslag. I dagens samhälle 
måste planeraren ha kunskap inom många olika 
områden. Klimatförändringarna som sker är något som 
på senare tid har blivit allt viktigare för planeraren att ta 
hänsyn till. Det är lika betydelsefullt att uppdateras med 
den senaste informationen då vissa äldre prognoser visat 
sig vara inkorrekta. 

En annan viktig aspekt är vilket tidsperspektiv som 
planeringen har. Ska områden planeras om efter endast 
tio år på grund av klimatförändringarna som sker eller ska 
de kunna leva längre perioder?  

Om vattennivån i våra hav, sjöar och vattendrag ökar kan 
påverkan bli stor på bebyggda områden med vatten-
kontakt. I Göteborgs fall, där hav möter älvar uppstår ny 
form av problematik då effekten på vattennivån förstärks. 
Vilka vattennivåer som kommer att uppnås är ytterst 
osäkert. Prognoser måste genomföras kontinuerligt för att 
bestämma hur och vilka skydd som borde anläggas.
Oftast är det inte samhällsekonomiskt att genomföra en 
flytt av all befintlig bebyggelse i närhet av vatten. Befintlig 
bebyggelse bör hanteras genom anpassning. 

Utbyte av erfarenheter för att dra lärdom av andra 
lyckade anpassningsprojekt bör ske då antalet projekt 

för skydd mot översvämning är begränsade. Kompetens 
inom skyddsområdet kan med fördel hämtas från andra 
länder - läs Holland och Storbritannien. Anpassnings-
problematiken kräver god uppfiningsrikedom från 
inblandade. Varje område är unikt varför metoder som 
varit framgångsrika i andra projekt inte alltid fungerar i 
nya.

Den vanligaste metoden för skydd är att bygga vallar 
vilket innebär att områden försvaras mot höjda vatten-
nivåer. Skyddsbehov förekommer både vid planering av 
bebyggda områden och vid planering av nya. 
Anledningen till att vallar används mest beror på att 
byggnation av dem är det billigaste skyddsalternativet. En 
nackdel kan dock vara att vallarna begränsas till en viss 
nivå. Höjs vattennivån ytterligare ställs krav på flexibel ut-
byggnad. Kostnaderna tenderar då att öka markant. I den 
analys som genomfördes tidigare i arbetet uppenbarades 
att skyddsmetoden invallning gav många positiva effekter 
för de flesta områdestyperna. 

Analysen visade även att antalet alternativ, avseende 
befintlig bebyggelse och där anpassningsmetod valdes, 
var begränsade. Anledning till detta anses vara att om-
rådena redan är planerade och planeringen redan tagit 
ställning till om vattnet ska ses som möjlighet eller hot. 
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flexibilitet för byggföretagen. Exempelvis kan en samfi-
nansiering genomföras mellan kommunen och 
byggföretagen. Ett sådan samarbete skulle kunna 
medföra att byggföretagen kan exploatera en viss typ av 
byggnad/skyddsmetod i områden där kommunen tidigare 
förbjudit exploatering.

I båda analyserna har barriärbyggnation valts som ett 
alternativ. Alternativet ger utifrån analyserna många 
positiva effekter. Det som framförallt är dess stora 
nackdel är som beskrivits tidigare, kostnader som uppstår 
både vid investering och underhåll. Jag förordar sådana 
byggnationer. Anledning är att med barriäralternativet 
behövs färre enskilda anpassningar i övriga områden 
längs Göta älv. Vattennivån i de centrala delarna kan 
regleras effektivare. Detta bör sedan vägas mot 
kostnaden att anpassa alla de bebyggda områden samt 
de nya områden som planeras. 

Byggnationen av barriär borde samfinansieras mellan 
byggföretag och kommun. Det skulle innebära att precis 
som vid anläggning av nya hustyper, och skyddsmetoder, 
att kommunen kan ge incitament för byggföretagen att få 
exploatera på mark som de idag inte kommer åt. 

Barriärbyggnation får inte påverka varken havsmiljön eller 
trafiken på vattnet varför val av lokalisering är ytterst 
viktig och känslig. Var barriärer i så fall ska anläggas ingår 
inte i denna studie. Frågan måste i så fall utredas vidare. 
Huruvida barriärbyggnation är möjlig att utforma inom 
Göteborgs stad är för mig inte helt klart, men enligt mina 
efterforskningar bör det fungera. Frågan måste dock 
besvaras på en regional nivå. 

Det är även kostnadsmässigt ofördelaktigt att bygga om 
befintliga byggnader för anpassningsmetod jämfört med 
att bygga skyddsvallar. 

För jungfruliga områden visar analysen att antalet skydds-
alternativ är betydligt fler än för bebyggda områden. 
Framförallt kan olika typer av hus som klarar av vatten 
anläggas. Planeringsprocessen bör starta med att 
ifrågasätta om det verkligen är värt att exploatera 
området eller finns det andra ställen som är bättre? 

Vid redan planerade områden är det även viktigt att 
bedöma hur stor risken för översvämning förväntas bli. 
Svaret kommer att ge underlag för beslut om 
skyddsbehov samt vilken typ som skulle vara lämpligast.

Även kraven på planeraren ökar. Denne måste 
klargöra vilken hänsyn som bör tas till vattnet. 
Planeraren bör därför arbeta utifrån tre olika alternativ, 
både vid redan planerade områden samt jungfruliga: 
Anfall, Försvar eller Reträtt. Antingen kan vattnet ses som 
en möjlighet och således kan byggnader anläggas vid 
eller på vattnet. Annars kan vattnet ses som hot och då 
finns två olika alternativ, att områden inte exploateras 
eller att det skyddas. 

Bestämmelser vad gäller minimihöjd som byggnaders 
entréer ska anläggas på bör anges i översiktsplanen. Då 
är frågan redan avgjord inför en mer detaljerad nivå. En 
sådan nivå kan ändras ifall den uppsatta nivån är för låg. 

Vid exploatering av jungfruliga områden är det svårt att i 
detaljplan styrka vilken typ av hus som ska byggas. Viktigt 
är därför att planeraren ger flera alternativ avseende 
byggnader och/eller skyddsmetoder. Detta ger ökad    
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Huvudanledningen till presentation av barriäralternativet 
beror på att metoden sällan har diskuterats i Sverige och 
i Göteborg. Förutom barriärer måste områden avsättas 
för vattenmagasin som kan ta hand om överskottsvatten. 
Dessa bör förläggas nära barriären. 

När skydd måste anläggas på mark som inte ägs av 
kommunen krävs att kommunen upplyser markägaren 
om skyddsbehovet och ger förslag till ersättning. En stor 
osäkerhetsfaktor i arbetet är problematiken som uppstår 
där hav möter älv vilket är fallet i Göteborg men även i 
andra europeiska städer såsom Hamburg. Höjningen kan 
då förstärkas vilket måste behandlas i fortsättnningen. 

Eftersom det i arbetet inte funnits utrymme att ge 
exempel på alla aspekter som ett verkligt skydd 
inbegriper behövs studier kring detta fördjupas. 
Framförallt måste vidare undersökningar ske angående 
hur anläggningen av skydden ska gå till rent tekniskt. 
Dessutom är det av ytterst viktigt vid ett reelt projekt att 
genomföra noggranna markutredningar för att förstå hur 
områden skulle tåla mer vatten men även inför 
anläggande av skydd. 
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