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Förord
Den här c-uppsatsen för kandidatprogrammet, i fysisk 
planering på Blekinge tekniska högskola, syftar till att öka 
förståelsen för hur klimatet förändras och vilka konsekvenser 
det har på bebyggelse och infrastruktur. Uppsatsen fokuserar 
�¤�������������������Ú��������ƪÚ���Ǥ����������Ú����������
stigande vattennivåer i vattendrag och hav, översvämningar, ras, 
skred eller erodering av landmassor som uppstår vid extrema 
ƪÚ���Ǥ

När konsekvenserna är utredda kan verktyg tas fram som 
reducerar och motverkar de konsekver som kommer från 
förändringar i klimatet. Hur fysisk planering kan användas 
i reduceringen och förebyggandet av ovanstående skador 
undersöks i den här uppsatsen. Kunskaperna har sedan 
tillämpats på Ljungby kommun.

Arbetet har skett i samarbete med Ljungby kommun, där jag 
har varit i kontakt med Ulla Gunnarsson och Wiebke Harders. 
Jag vill därmed tacka Ljungby kommun för samarbetet. Av 
Ljungby kommun har jag fått värdefullt material och underlag till 
uppsatsen. 

Jag vill även tacka min handledare, Katinka Shartau som på ett 
pedagogiskt och inspirerande sätt handlett arbetet framåt.

Slutligen vill jag tacka familjemedlemmar och vänner som 
granskat uppsatsen i sömmarna och gett värdefull feedback.

Karlskrona, maj 2014
Sofie Frankzén

Läsanvisningar
Rappporten är indelad i två kapitel. Kapitel 1 
beskriver rapportens bakgrund, problemområde, 
problemformulering, frågeställning, syfte, metoder 
och avgränsning. Kapitel 2 innehåller studiens 
litteraturöversikt och fallstudie samt rapportens 
analys, diskussion och resultat. 

Litteraturöversikten belyser hur myndigheter och 
organisationer arbetar med klimatanpassning samt 
redovisar verktyg som kan användas i   den enskilda 
kommunens klimatanpassning. 

          FÖRORD & LÄSANVISNINGAR

I fallstudien undersöks 
förutsättningarna för Ljungby 
stad och tar reda på vilka 
verktyg som passar Ljungby 
bäst i klimatanpassningen av 
Ljungby stad. 

Under resultatet redovisas 
de verktyg som skulle kunna 
passa de behov som Ljungby 
stad har i sin förstärkning mot 
�Ú�¡�������ƪÚ�����������������
leda till översvämningar men 
även stigande vattennivåer och 
erodering av landmassor.
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Figur 1. Illustration över 
sökbegrepp.
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Förkortningar
HFA  The Hyogo Frame Action 2005-2015
IPCC  Intergovernmental Panel
  on Climate  Change
DAGLIG  Dagvattenlösningar i gatumiljö
DP  Detaljplan
LIS  Landsbygdsutveckling i
  strandnära lägen
LOD  Lokalt omhändertagande
  av dagvatten
LS  Länsstyrelsen
MB    Miljöbalken
MSB   Myndigheten för samshällsskydd
  och beredskap
PBL    Plan- och bygglagen
RIB   Integrerat beslutsstöd för skydd   
  mot olyckor
RSA  Risk- och sårbarhetsanalys
SGI    Statens geotekniska institut
SOU��� � ���������ơ�������������������
UNISDR ��������������������ƥ�����������������
  Risk Reduction
ÖP  Översiktsplan
VA  Vattenanläggning

ABSTRACT & SAMMANFATTNING

Abstract
Climate changing is a growing problem for many 
countries and communities over the world. The 
cities  has a huge work to deal with in their 
reforcements of their cities to be resilient ones. 
����������������������ơ����������������������
illuminate some of the problem the cities has to 
�����������������ƪ������ǡ��������ǡ���������ǡ��������
�����������������������Ǥ��������������������������Ƥ���
�������������������������������������������ơ�����
has produced and handed out to each other. A lot 
of communities are charing their excellent tools 
that works for them. The interesting question is 
then; what tools can a spatial planner use in their 
own city? Some tools are reported in this thesis 
and some of them are applied on a town called 
�������ǡ�������������������ǡ��������ơ������������
Ljungby a more resilient city. Most of the tools is 
��������ơ����������������������������������������
���������������������������ƪ����������������������
reduce the stress on the sewer system when it is 
raining.

Sammanfattning
Efter att ha studerat undersökningar som Förenta 
Nationerna (FN) har gjort över hela jorden kan det 
konstateras att klimatet förändras. Klimatet blir 
varmare och till följd av detta smälter isarna som 
�¤���Ú�������¤����������ƪÚ���Ǥ��������¤������������
och länder drabbas av översvämningar med stora 
ekonomiska förluster och dödsfall som följd.

Ett stort arbete pågår, världen över, med att ta 
fram och utbyta verktyg som kan lindra och
förebygga konsekvenser orsakade av
naturkatastrofer som är kopplade till förändringar 
i klimatet. I Sverige driver Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetet mot 
att klimatanpassa städer i Sverige. De samarbetar 
med 19 svenska myndigheter som samlar 
statistik för att kunna sammanställa 
risk- och hotkartor att använda som underlag till 
att ta fram verktyg. Verktygen innefattar inte 
enbart fysiska konkreta åtgärder utan handlar 
även om olika typer av handlingsplaner, det vill 
säga hur arbetet kan bedrivas inom kommunen.

En rad hållbara dagvattenlösningar har
sammanställts. Några av dem har tillämpats på 
Ljungby i ett försök att göra Ljungby mer resilient 
�����Ú�¡�������������ƪÚ��������¡����������������
klimatförändringar. 
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INTRODUKTION

1. INTRODUKTION

1.1 Bakgrund
Mitt intresse för arkitektur och samhällsplanering 
tog fart redan under de grundläggande skolåren. 
Stadstrukturer påverkar alla människor, oavsett vilken 
samhällsklass individen tillhör. Alla människor är 
����������������������������������Ƥ����������¡�����
bidrar till individens utveckling.
Fysisk planering (stadsplanering) är ett kraftfullt 
verktyg till att kunna plocka fram förutsättningar som 
krävs  för  att  nå strukturer som leder till utveckling 
hos system, företag och individer. Men det kräver 
samtidigt ett stort ansvar. En stor utmaning inom 
yrkeskåren är att kunna se hur strukturer samverkar 
med varandra och använda sig av dem som är 
konstruktiva, hållbara och som fungerar i ett längre 
perspektiv. Att bygga på sätt där jordens resurser 
inte förbrukas utan kan återanvändas i någon form 
av kretslopp och skapa ett samhälle som inte bidrar 
till ökade klimatförändringar med stora negativa 
konsekvenser som följd. Det är här intresset för natur- 
och miljöfrågor kommer in. Att hitta  planering-, 
byggnads- och levnadsstilar inom och utanför stadens 
gränser som verkar för ett kretsloppstänk kring 
jordens resurser.

1.2 Problemområde
1.2.1 Stigande temperaturer
Klimatet förändras och bidrar med extrema
vädersituationer och naturkatastrofer över Sverige
och resten av världen.  Studier som FNs klimatpanel 
har gjort visar att den globala medeltemperaturen har 
ökat med 0,74 ° C mellan 1906 och 2005

(SOU 2007:60). Extrema vädersituationer blir allt
vanligare. Antalet kalla vinterdagar har minskat 
medan antalet varma sommardagar har ökat. 
Förändringarna i vädret har kopplats samman med 
förändringar i klimatet (SOU 2007:60).

Figur 2. Medeltemperaturen i januari kommer i Småland 
att öka med upp till 3°C fram till år 2020. Fram till år 2050 
kommer medeltemperaturen öka med upp till 4 °C och fram 
till år 2080 upp till 6 °C.

Figur 3. Medeltemperaturen i juli kommer i Småland att öka 
med upp till 1°C fram till år 2020. Fram till år 2050 kommer 
medeltemperaturen öka med upp till 3 °C och fram till år 
2080 upp till 4 °C.

Figur 4. Medeltemperaturen i oktober kommer i Småland 
att öka med upp till 2°C fram till år 2020. Fram till år 2050 
kommer medeltemperaturen öka med upp till 3 °C och fram 
till år 2080 upp till 5 °C.

1.2.2 Stigande havsnivåer
I takt med att temperaturen ökar stiger havsytans 
nivå. Varmare världshav leder till ett permament högre 
vattenstånd eftersom vattnet utvidgas när glaciärer 
värms upp och smälter på grund av den ökade 
medeltemperaturen på jorden. (Länsstyrelsen Västra 
i Götaland 2011, SOU 2007:60). International Panel of 
Climate Change (IPCC) menar att glaciärer fortsätter 
att krympa över hela världen på grund av förändringar 
i klimatet. Under perioden 1961-2003 ökade den 
globala havsnivån med knappt 8 cm. Orsaken till 
nivåhöjningen beror på att klimatet blir varmare som 
leder till att glaciärer smälter. Havsnivåhöjningen 
kommer i framtiden att fortsätta öka. Det minsta 
utsläppsscenariot visar att en global medelhöjning 
av havsnivån kommer att ske med mellan 18-38 cm. 
Det högsta utsläppsscenariot visar en höjning av 
hanvsnivån på mellan  26-59 cm mellan år 1990-2095. 
Höjningen kommer inte att  fördelas jämnt mellan
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INTRODUKTION

Götaland 2011). Att medeltemperaturen ökar ger 
också konsekvenser på markens förutsättningar då 
torra områden blir ännu mer torra medan fuktiga 
områden blir fuktigare (Länsstyrelsen i Västra 
Götaland 2011). Sammansättningen i växtsamhällena 
i ett avrinningsområde kan förändras och i sin tur 
påverka jordens egenskaper och markens förmåga 
att magasinera vatten. IPCC har observerat och 
sammanställt värden över klimatets förändringar. 
�������������¡ơ�����������͙͡͡͠�����͚͚͘͘�Ú����͙͘͘�
stora översvämningar som orsakat runt 700 dödsfall, 
minst 25 miljarder euro i ekonomiska förluster samt 
����������������������������¡�������������¤���ƪ�����
från sina hem (MSB 2014). Flera översvämningar har 
drabbat Sverige sedan 2000, Värmland, Dalsland, 
Västra Götaland, södra Norrland, Småland, 
Västergötland, Östergötland och Skåne har utsatts 
�Ú��Ú�����¡�����������������ƪ�����¤����Ǥ�����¡�������
����ƪ������������������Ǥ��������͙͜͡͡�����͚͙͘͘�����
͚͘͘����������������������¡ơ�����������������������
��������¤����������������������������Ú���ƪÚ���Ǥ�
Sundsvall drabbades av översvämning och erodering 
�¤������ƪ��������������͚͘͘͜�ȋ����͚͘͘͟ǣ͘͞ȌǤ����
vanligaste områden som drabbas av översvämning 
är Natura-områden eller att dricksvatten hotas (MSB 
2012). Det är vanligt förekommande att kommuner 
som ligger längs med vattendrag har problem med 
stranderosioner, ras och skred samt översvämningar. 
�������������������Ú�¡��������������Ú�����ƪÚ���ǡ�
stigande vattennivåer i vattendrag samt en ökad 
nederbörd växer hotbilden mot bebyggelse i 
�������¡����¡���Ǥ�����Ú�����ƪÚ��������������������

leda till en ökad erosion på slänter och på botten. 
Genom eroderingar av strandlinjen kan ras och skred 
�����¤Ǥ�	Ú��������������ơ����������������Ú�¡�������
klimatet behöver ett hållbart perspektiv intas som 
beaktar sociala, miljömässiga och ekonomiska 
förhållanden (SGI 2011).

1.3 Problemformulering
Förändringar i klimatet leder till en ökad 
global medeltemperatur som i sin tur påverkar 
väderförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Fler 
extrema vädersituationer uppstår som ger stora 
konsekvenser för människor, vars liv och tillgångar 
sätts på spel samt att många människor har fått 
sätta sina liv till. Stora samhällskostnader uppstår när 
värdefull infrastruktur förstörs. Infrastruktur som till 
exempel värme, el och vatten kan slås ut helt eller 
delvis vilket kan skapa allvarliga problem under en 
lång tid (Länsstyrelsen i Västra Götaland 2011).  För att 
bygga upp dem igen krävs stora resurser. Samtidigt 
har strandnära områden en stor ekonomisk och social 
betydelse för samhället. Det är attraktivt att bo nära 
vattendrag som även är ett rekreationsområde för 
många. Vattendrag är viktiga livsmiljöer för både 
växter och djur och handeln nyttjar vattendrag för 
att exempelvis transportera livsmedel och råvaror. 
Vattendrag nyttjas i stor utsträckning av turismen (SGI 
2011). Utmaningen ligger i att ta fram och utveckla 
en bebyggelse rustad för att stå emot det förändrade 
klimatets förutsättningar.

världshaven utan Östersjön och  Nordsjön förväntas 
höjas med 10-20 cm mer än den globala medelnivån 
för alla hav (SOU 2007:60). Högsta högvatten har 
sedan långt tillbaka använts som parameter för vilken 
�Ú����¡�����������Ƥ�����Ú���������������������������
anslutning till vatten. Men denna förutsättning är inte 
längre möjlig att använda när väderförhållandena 
förändras (Ullstad, 2008:36).

1.2.3 Översvämningar
��Ƥ������������Ú�����¡������¡��ǳett vattenfyllt 
område som normalt inte står under vattenǳǤ��������
globalt perspektiv är översvämningar en av de stora 
naturkatastrofer som årligen orsakar 
ƪ�����Ú���ơ���������Ú�������������������Ǥ���
Sverige dör vanligtvis inte människor till följd 
av översvämningar, däremot är de materiella 
kostnaderna stora. Översvämningar utmed sjöar och 
vattendrag är den vanligaste typen av översvämning 
���������������������������ƪ��������������¤���������
regn eller av snösmältning. I inventeringen har 
70 procent av de betydande översvämningarna   
skett  utmed sjöar och vattendrag   (MSB 2012).  
Översvämningar orsakas av kraftig nederbörd, 
snösmältningar eller  avrinning till sjöar och 
vattendrag (SMHI 2014). I områden nära sjöar 
och vattendrag utgör översvämningar en viktig 
del av riskbilden. Översvämningar kan uppstå till 
följd av dammbrott, riklig nederbörd eller snabb 
avsmältning (Länsstyrelserna 2006). Att glaciärer 
��¡������¤���ơ�������¤�������ƪÚ�����������������
avrinningsförmåga (IPCC 2014, Länsstyrelsen i Västra
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1.4 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur klimatet 
�Ú�¡�������������������¤�������ƪÚ�������������������
form av åar, sjöar och hav. Syftet med undersökningen 
är att se hur förändringar i klimatet påverkar vilka 
förutsättningar som planeraren behöver ta hänsyn 
till i planeringen av beyggelse i vattennära lägen. Det 
för att förstå vilka konsekvenser som det förändrade 
klimatet har på bebyggelse i vattennära lägen samt 
kommer att få i ett framtida perspektiv. Att se hur 
förutsättningarna kommer att se ut i framtiden kan 
mildra och förhindra att bebyggelse och infrastruktur  
skadas då punktinsatser kan upprättas i förebyggande 
syfte. Syftet med arbetet är även att undersöka vilka 
redskap Ljungby kommun kan använda för att stärka 
���������Ú�¡�����������������ƪÚ������¤�������Ǥ�

1.5 Frågeställning
Frågeställningen har delats in i tre delar, där den 
första rör forskning kring förändringar i klimatet, den 
andra myndigheter och organisationers arbete kring 
att motverka och lindra konsekvenser som orskats 
av översvämningar. Den tredje delen fokuserar 
på den enskilda kommunens arbete kring att 
motverka de negativa konsekvenser som  uppstår vid 
översvämning.

1.5.1 Forskning om klimatförändringar
1. Vilken forskning har gjorts på internationella 
och nationella nivåer för att se hur konsekvenser av 
förändringar i klimatet har påverkat och påverkar 
ƪÚ����������������ǫ

2. Vad har den här typen av forskning lett fram till för 
resultat?

De här frågorna behandlas i kapitel 1.1 Bakgrund.

INTRODUKTION

1.5.2 Klimatanpassning
3. Hur arbetar myndigheter, organisationer och 
enskilda kommuner för att motverka negativa 
konsekvenser som uppstår till följd av ett förändrat
ƪÚ�����������������������������Ú�¡�������������������ǫ

4.����������������Ƥ�������������¤ǫ
5. Vilka verktyg kan genom fysisk planering 
tillämpas på Ljungby stad för att förebygga skador på 
bebyggelse och infrastruktur?

De här frågorna behandlas i kapitel 2.1.2 
Klimatanpassning.

*'.',�OZmm^gÜº]^g�h\a�g^]^k[ºk]
6. Vilken vattennivå har ån Lagan idag?

7. Hur kommer vattennivån att se ut i framtiden? 

8. Hur många översvämningar har drabbat och 
drabbar Ljungby kommun i linje med de förändringar i 
som sker av klimatet?

9. Vilken bebyggelse eller infrastruktur hotas av 
översvämningar i Ljungby stad?

De här frågorna behandlas i kapitel 2.2 Fallstudie över 
Ljungby och i kapitel 2.3 Analys.

1.6 Metod (fallstudie)
En fallstudie på Ljungby kommun har gjorts i syfte 
att öka förståelsen för klimatförändringar samt hur 
klimatanpassningen kan se ut i en enskild kommun. 
Fallstudien har genomförts genom att teortetiskt 
pröva och bygga upp studien för att sedan tillämpa 
den på ett faktiskt exempel (Descombe, 2009:65).

1.6.1 Urvalsprocessen
Ljungby kommun valdes ut genom följande kriterier; 
att undersöka en stad med en bebyggelse som
ligger nära ett vattendrag samt att det skulle vara en 
stad som jag har viss lokalkännedom om och som jag 
har relativt enkelt att ta mig till. Med dem kriterierna 
i bakhuvudet tog jag kontakt med Alvesta kommun, 
Växjö kommun och Ljungby kommun. Av dem valdes 
Ljungby kommun ut genom självsselektion eftersom 
Ljungby kommun tackade ja till ett samarbete kring 
klimatförändringar med inriktning på översvämningar.

1.6.2 Ockulär besiktning
En inventering av platsen har, under arbets gång, 
�����������ƪ���������¡������Ú�������¤������������������
��������Ƥ�����¡��������¤�����������Ú�¡�������
������ƪÚ������¤����������¤����������������������
bebyggelse och infrastruktur.

1.6.3 Möten
Genom möten med Ulla Gunnarsson och Wiebke 
Harders, Ljungby kommun, har jag fått tillgång till 
�������������������¡��������������������������ƪÚ����
har påverkat bebyggelsen längs med ån Lagan. 
Inspiration och lokalkännedom har jag även fått från 
vänner och bekanta. 

1.6.4 Analysmetod
Analysen har gjorts genom skisser som beskriver 
����������Ƥ��������¡���������¤�����������������
svagheter i syfte att se vilka insatser som området är 
i behov av. Skisserna fungerar som underlag till det 
framtagna resultatet.
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*'0'+�@^h`kZÛld�Zo`kªglgbg`
������ǡ��¤�������͡ǡ�����������������Ƥ��������¡������
område som studien innefattar. Kartan visar det 
���¤����¡���������ǡ�����Ƥ���������������������
kapitlet resultat, tillämpas. Avgränsningen har gjorts 
med hänsyn till de riskområden som upptäckts längs 
med ån Lagan samt i övrig kvartersbebyggelse. 
Avgränsningen har även gjorts med hänsyn till 
områden där verktyg kan tillämpas i syfte att 
undersöka och redovisa hur verktyget kan tillämpas i 
praktiken. 

1.8 Resurser
Arbetet har pågått mellan den 7 april till och med 
den 26 maj 2014. Sökningen av litteratur till arbetet 
har gjorts genom att till en början ta reda på hur 
myndigheter arbetar inom Sverige och i andra länder. 
Deras arbete har hittats genom att besöka deras 
��������Ǥ��¤�����������������Ƥ�������������������
andra myndigheter eller klimatanpassningsverktyg 
som leder sökandet vidare och en djupare förståelse 
kan etableras.
Material kopplade till Ljungby kommun har jag fått 
av Ljungby kommun där användningen av materialet 
endast får användas till det här arbetet. 
Kartor som illustrerar Ljungby kommun eller belyser 
ämnet på annat sätt har framarbetats genom 
Illustrator och Photoshop. Dokumentet du nu läser har 
skrivits i word men blivit layoutat i InDesign. 

Det var först år 1987 som begreppet 
hållbar utveckling lyftes fram på 
en global nivå då länder från hela 

världen samlades för att diskutera 
hållbar utveckling. I rapporten från 
Världskommissionen för miljö och 

utveckling (WCED 1987) togs en 
��Ƥ�����������¤���������������������Ǥ�
�¡�������������������Ƥ��������¤������

utveckling; 

 “Development that meets of 
the present without compromising the

ability of future generations to meet 
their own needs. It contains within it two 

key concepts: the concept of “needs”, 
in particular the essential needs of the 

world´s poor, to which overriding priority 
should be given; and the idea of limitations 

imposed by the state of technology and 
social organization in the environment´s 

ability to meet present and future needs.” 
(Meadowcroft, 2000:370)

1.7 Avgränsning
1.7.1 Teoretisk avgränsning
Den teoretiska avgränsningen omfattar redskap och 
metoder med syfte att stärka bebyggelse i Ljungby 
stad mot hot. Det vill säga hot som härstämmar 
��¤���Ú�¡�����������������ƪÚ����������������������¡��
kopplade till förändringar i klimatet.
Den teoretiska avgränsningen omfattar även studier 
av hur klimatet har förändrats och konsekvenser 
av klimatförändringar kopplade till förändringar 
i vattendrag. Exempel på konsekvenser kan vara 
stigande vattennivåer, översvämningar, ras, skred 
och erosion. Däremot tas inte åtgärder upp som ska 
mildra eller hindra uppkomsten av klimatförändringar 
i ett framtida perspektiv, det vill säga åtgärder som 
rör  förändringar av beteenden och livsstilar. Även 
stormar utesluts som är en stor konsekvens av 
klimatförändringarna.

INTRODUKTION
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2. RESULTAT
2.1 Litteraturöversikt
2.1.1 Klimatförändringar
ǳ����������Ú�¡������ är en förändring av klimatet som 
direkt eller indirekt beror på mänsklig aktivitet som 
förändrar sammansättningen i den globala atmosfären 
och som är utöver naturliga klimatvariationer som 
�������������������¡��Ú������������������ǳ�ȋ�����͚͙͘͜ȌǤ�
När beräkningar utförs av förändringar i klimatet räcker 
det inte att enbart se till statistik över hur utvecklingen 
har sett ut tidigare. Istället används klimatmodeller. 
Klimatmodellen är 3-dimensionella matematiska 
beskrivningar av atmosfären, landytan, hav, sjöar och 
is. På många sätt fungerar klimatmodellen som en 
prognosmodell. Skillnaden mellan en prognosmodell 
och en klimatmodell är att prognosmodellen kan förutse 
vädret på en given plats vid en given tidpunkt medan 
klimatmodellen kan förutse väder under en längre period 
och över ett större område (SMHI 2014). Väder är ett 
������¤�����������¡�����¤���������Ƥ�������������������
särskild tidpunkt medan klimat är en sammanfattning 
mellan vädrets karaktäristiska egenskaper och 
variationsmönster över en given tidsperiod (MSB 2011). 

Klimatmodellen delar in jordklotet i volymer utefter ett 
rutnätsmönster där varje volym studeras och beräknas efter 
olika meteorologiska, hydrologiska och klimatologiska 
variabler. Reslutatet jämförs med en global klimatmodell 
för att studien ska kunna tillämpas ur ett globalt perspektiv. 
����Ƥ����¡������������������������������������¡�����
klimatets förändring på en mer detaljerad nivå över en 
mindre del av jorden (SMHI 2014).

Bild 2. Visar modell över hur 
klimatmodellen beräknas.

Myndigheter och 
organisationer

Internationella insatser

Förenta Nationerna (FN)
Europeiska Unionen (EU)
The United Nations Office for
Disaster Risk Reduction (UNISDR)
BalticClimate

Nationell plattform

Boverket
Energimyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Jordbruksverket
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
Länstyrelserna (LS)
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sveriges Meteorologiska och
Hydrologiska Institut (SMHI)
Socialstyrelsen
Skogsstyrelsen
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (SIDA)
Svenska kraftverk (SKV)
Sveriges geologiska
undersökning (SGU)
Sveriges geotekniska institut (SGI)
Sveriges kommuner och landsting
Trafikverket

Figur 6 och 7. Visar hur en 
klimatmodell är uppbyggd.
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2.1.2 Klimatanpassning

2.1.2.1 Internationella insatser
Förenta nationerna (FN) och Europeiska Unionen (EU) 
arbetar med insatser som ska förebygga konsekvenser 
orsakade av klimatförändringar. I Rio år 1992 skrev 
192 länder på konventionen UNFCCC 2007 som 
pekar ut ett antal nyckelprinciper i syfte att skydda 
framtida generationer (SOU 2007:60). Bakom insatsen 
ligger Förenta nationernas The UN Framework on 
Climate Change. FNs arbete har lett fram The Hyogo 
Framework for Action 2005-2015 (HFA) som är en tio 
årsplan där delegationer från 168 länder samverkar 
för att kunna utbyta kunskaper kring naturolyckor 
(UNISDR 2007). EU har drivit fram direktivet 2007/60/
EG som har påverkat insatser i Sverige. Ett samarbete 
mellan länder som ligger i anslutning till Östersjön 
upprättades år 2009. Projektet heter BalticClimate och 
involverar Estland, Finland, Lettland, Lituaen, Polen, 
Sverige, Tyskland och Ryssland (Klimatanpassning 
2014). 

2.1.2.1.1 Kunskapsbanker

CLIMATOOLS är en kunskapsbank som drivits fram 
på initiativ av Naturvårdsverket. 8 st verktyg har tagits 
fram med hjälp av kommunerna Umeå, Helsingborg, 
��������ǡ�����������ǡ�����Ú�ǡ������ǡ����ơ�������ǡ�
Kristianstad och Simrishamn.

Klimatanpassningsportalen�����Ƥ���������¡��������¤�
hemsidan klimatanpassning.se och är ett 

RESULTAT

samarbete mellan SMHI, Naturvårdsverket, 
Livsmedelsverket, Energimyndigheten, 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 
Länsstyrelserna, Lantmäteriet, Jordbruksverket, 
Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sveriges geotekniska institut, 
Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet. På sidan kan man läsa om 
klimatförändringar, vilka åtgärder som man kan vidta 
samt om roller- och anvarfördelning i arbetet med 
klimatanpassning i Sverige.

Urban Water var ett forskningsprogram för 
miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet 
har tagit fram metoder och verktyg i syfte att kunna 
planera och analysera framtida uthålliga vatten- 
och avloppsystem. Resultaten publicerades i boken 
Strategic planning of sustainable water management. 

Making cities resilient är ett program som FN 
har drivit igenom. Programmet innefattar en 
kunskapsbank som länder runt om i världen är 
välkomma att ansluta sig till. Kanskapsbanken 
innehåller strategier och här kan städer utbyta 
kunskap och erfarenheter med varandra. Mer än 
700 städer har anslutit sig och i Sverige är Karlstad 
och Kristianstad utnämnda till förebilder för sitt 
arbete att förebygga staden och samhället mot 
naturkatastrofer. Resilient står för förmågan hos 
samhället att förebygga, hantera och återhämta sig 
efter katastrofer.

2.1.2.2 Nationella insatser

2.1.2.2.1 Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap

Det europeiska direktivet 2007/60/EG blev startskottet 
för förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. 
Förordningen trädde i kraft
den 26 november 2009 och utser Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som behörig 
myndighet att, i Sverige, vara kontaktpunkt och driva 
arbetet kring översvämningshantering framåt enligt 
Förordning (2008:1002)
(MSb 2011, Riksdagen 2014). Länsstyrelserna, 
Boverket, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), 
SMHI och Socialstyrelsen är andra myndigheter 
som driver arbeten för klimatanpassning i 
Sverige. Länsstyrelserna samordnar det regionala 
klimatanpassningsarbetet, inom fysisk planering 
har de gransknings- och prövningsrätt. De ska även 
bevaka nationella intressen i kommunens fysiska
plan och står bakom mellankommunala och statliga 
intressen. MSB har idag en aktiv roll i samarbetet kring 
insaster som syftar till att stärka
�¡����������������������������Ƣ����������Ú��¤���
genom beredskapsplanering, risk- och 
sårbarhetsanalyser, utveckling av policys och 
��������Ƣ�������������������Ǥ��������������
¡����������������Ú����������Ƣ��������ǡ���¡�����
sök- och räddningskapaciteter samt stöttar med 
katastrofavfallshantering. MSB deltar även med 
observatörsinsatser i internationella sammanhang.
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Arbetets lärdomar förs in i Integrerat beslutsstöd för 
skydd mot olyckor (RIB). 17 myndigheter i
������������������������ǳ���������������������Ú��
������������ǳ����������������������Ǥ�����������������
i cykler på 6 år där varje cykel är indelad i 3 steg. MSB 
har gjort en analys av översvämningar för att ta reda 
på vilka områden som har en potentiell betydande 
risk till att översvämmas. Undersökningen som har 
gjorts med fokus på människors hälsa, miljö, kulturarv 
������������������������ǡ�������������������Ƥ����
18 områden med potentiell betydande risk för 
översvämning. Områdena är Edsbyn, Falun, Göteborg, 
Haparanda, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, 
Kungsbacka, Lidköping, Lindesberg, Malung, 
Stockholm, Uppsala, Vansbro, Vännäsby, Värnamo och 
Örebro (MSB 2011).

Steg 1 innebär att en landsomfattande bedömning av 
översvämningsrisker genomförs. Utifrån denna bedömning 
����͙͠��������Ƥ�������¤�����¡������������
Ú�����¡������������Ú���������������Ƥ�����Ǥ���������������Ú��
steg 1.

Steg 2 innebär att för de områden där det föreligger 
betydande översvämningsrisk ska två typer av kartor 
utarbetas. Hotkartor över översvämningshotade områden 
(2a) samt riskkartor över översvämningsrisker inom de 
hotade områdena (2b). MSB ansvarar för steg 2 A. För steg 
͚������������ƪ�����¡�����������Ǥ

Steg 3 innebär att riskhanteringsplaner för 
översvämningsriskerna ska tas fram. Lämpliga mål för 
riskhanteringen ska fastställas för berörda områden. För 
steg 3 ansvarar den länsstyrelse inom vilket län respektive 
område med betydande översvämningsrisk ligger (MSB 
2011, 2014).

Tre fokusområden
͙Ǥ�������Ƥ�����������Ú�¡�������������¤������
͚Ǥ�Y����������������������������������������
����������������������������Ú����������������
͛Ǥ�
����Ú����������������Ú���������������Ú����
��������������Ƥ���������������������������

Länstyrelsen i Kronoberg

Figur 8. Visar MSBs arbetssätt.
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2.1.2.2.2 Insatser inom Kronobergs län

Sedan 2009 har Sveriges Länsstyrelser gått samman 
för att bilda ett nätverk där kunskap kan utbytas 
mellan kommuner, landsting, regioner och regionala 
företag. Länsstyrelsen har tillsatt en tvärsektoriell 
projektgrupp för att en samverkan mellan 
kunskapområden och verksamheter ska kunne ske. 
Länsstyrelsen i Kronoberg har fokuserat sitt arbete till 
tre fokusområden, som kan utläsas i textrutan ovan. 
Ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) har utformats 
������������ǳ������������������������������Ú�������
�¡�����������������ǳ���������������������¤�������������
hållbar utveckling. Varje kommun i Kronoberg har 
utvecklat en klimat- och energipolicy (Länsstyrelsen i 
Kronoberg 2011). 

2.1.2.3  Klimatanpassning av den 
enskilda kommunen

2.1.2.3.1 Strategisk anpassningsplan

Syftet med att upprätta en strategisk anpassningsplan 
är att låta planen leda arbetet framåt så att rätt 
resurser kan sättas ut i rätt tidsskede. På så sätt 
�������������¤������������������ơ�����������
���������ơ������Ǥ�
�����������������������
kan arbetet med klimatanpassning föras in i 
byggprocessens alla skeden. Eftersom varje 
kommun har olika förutsättningar att förhålla sig 
till samt olika typer av medverkande aktörer så 
bedrivs arbetet på olika sätt i olika kommuner. Att 
utbyta kunskap och erfarenheter om arbetet mot 
klimatanpassning är trots det en viktig del i arbetet. 
Genom kunskapsutbytet kan verktyg plockas fram för 
att skräddarsy en egen verktygslåda som passar den 
enskilda kommunens behov. Den enskilda kommuen 
���������¤��������ƪ���������������ǡ��¤��������������
och internationell, där viktig kunskap kan lämnas 
och hämtas. Den strategiska anpassningsplanen är 
hämtad från olika
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Lagar som reglerar VA-verksamheten
VA-tjänstlagen

Livsmedelstjänstlagen
Hälsoskyddslagen

Ledningsrättslagen
Miljöbalken

Plan- och bygglagen

3. Skapa en budget
Skapa en budget för klimatanpassningen så att 
����Ƥ���������������������������������������¤�Ǥ�
Allt kan inte uträttas på en gång men arbetet ska 
kunna ske löpande under respektive del inom 
byggnadsprocessen (UNISDR 2014).

͜Ǥ�������Ƥ�����������������������
För att kunna sätta ut rätt resurser i rätt tidsskede 
behöver sårbara områden och verksamheter 
������Ƥ����Ǥ�������Ƥ������������������Ú�����¤�ƪ����
�¡�������������¤���������¡����������������Ƥ����Ǥ�
(UNISDR 2014), Länsstyrelsen i Kronoberg 2011). 
De vanligaste hoten är, som nämnts i kapitel 
1.3, översvämningar och stigande vattennivåer, 
som i sin tur orsakar erodering av landmassor, 
ras och skred. För att undersöka översvämningar 
���������Ú������������¤�������������������Ƥ����
ƪ�����������������¡����������Ú���������Ƥ��������
på. Geographic Informations system, som är ett 
datorprogram, ger en översiktlig bild över land- och 
vattenmassor och där översvämningar enkelt kan 
visas i kartform  (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 2011). Översvämningskartering är en 
annan metod. Både MSB och LS arbetar med att ta 
fram översvämningskarteringar men menar att det 
är viktigt att den enskilda kommunen tar fram egna, 
mer detaljerade översvämningskarteringar (SMHI 
2014). Göteborg stad har tagit fram en så kallad 
hydromodell som visar hur högt vattennivån kan 
stiga under olika tidsscenarier (Göteborg stad 2014). 
�����������������������������������¡����ƪ����������
scenario mot varandra och beräkna vilket alternativ 
som är det bästa (Wittgren, Norström, Kain, Arnell, 
2011:14). Alla alternativ framställer kartunderlag som 
������������ƪÚ���������Ú��������������������¤�Ǥ�

myndigheters och organisationers punktlistor med 
värdefulla steg i arbetet mot en klimatanpassning. 
Nedan redovisas steg för steg punkter inom 
arbetetprocessen (Länsstyrelsen i Kronoberg 2011, 
UNISDR 2014).

1. Skapa samverkande forum för kunskapsutbyte
Det är viktigt att tidigt i processen kunna ta 
strategiska beslut. En förutsättning för att kunna fatta 
strategiska beslut är tillgången till en projektgrupp 
där alla förvaltningar och involverade aktörer 
��������������Ƥ������������������Ǥ������
projektgruppen äger ett viktigt kunskapsutbyte rum 
som sker över förvaltningsgränser. Inom gruppen 
kan samverkan ske som breddar kompetensen och 
ger ett utökat underlag till beslutsprocessen eller 
till att ta fram rätt teknisk lösning för ändamålet. 
Dialogen inom projektgruppen kan även sträcka 
sig över samtliga delar inom byggprocessen och 
bidra till att klimatanpassningen hanteras genom de 
olika instanserna samt att arbetet fördelas mellan 
förvaltningar och aktörer (Wittgren, Norström, Kain, 
Arnell, 2011:29). Att som aktör bli tidigt involverad 
i processen ökar engagemanget hos aktören. 
Genom arbetssättet Strategic Choice Approach kan 
strategiska val göras. Strategic Choice Approach är ett 
arbetssätt som samlar ihop och integrerar olika typer 
av information med hjälp av en kollektiv lärprocess och 
är en planeringsmetod som stödjer beslutsprocesser 
med många deltagande intressenter. Processen går 
igenom sex olika steg; deltagande, målbild, problem, 
val, alternativ och utvärdering. De olika stegen har 
ingen bestämd ordning utan processen kan löpa fritt

mellan de olika stegen. Tonvikten för metoden 
ligger i att planera för ett sociotekniskt system där 
de inblandande intressenterna så som politiker, 
tjänstemän, entreprenörer, forskare och föreningar 
behöver hitta en gemensam målbild att arbeta efter 
för att tillsammans kunna göra strategiska val som ser 
till ett längre perspektiv (Wittgren, Norström, Kain, 
Arnell, 2011:3, 7-8, UNISDR 2014).

2. Förstå klimatförändringarnas konsekvenser
En av de första punkterna i arbetet är att förstå 
konsekvenserna av klimatförändringarna och förstå 
hur det kommer drabba den egna kommunen i 
form av översvämningar, ras, skred och stigande 
vattennivåer. Vad kan hända inom kommunens 
gränser? Därefter behöver man upptäcka och 
������Ƥ�����¤���������¤����������������������Ú������
kunna åtgärda hoten genom hela byggnadsprocessen. 
Alla hot kan inte åtgärdas under ett och samma steg 
under byggnadsprocessen utan behöver portioneras 
ut mellan stegen (Länsstyrelsen i Kronoberg 2011). 
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För att alltid vara uppdaterad om hur läget ser ut 
���Ú����������Ƥ������������������ǡ������¡����
mellanrum, så att underlaget som kommuner 
använder vid beslutstagning är korrekt (UNISDR 
2014).

5. Riskbedömning
Syftet med att göra en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) är att stärka förmågan att hantera svåra 
påfrestningar i samhället och hitta verktyg till 
klimatanpssningsarbetet. Risk- och sårbarhetsnalysen 
ska stödja i beslutsprocessen genom råd av åtgärder. 
Genom att göra en riskanalys bedöms storleken på 
risken eller hotet och på sätt kan en bedömning av 
vilka punktinsatser som ska prioriteras göras. Genom 
att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) kan 
även framtida klimatförändringar uppmärksammas 
(Boverket 2010). Länk till vägledning för en RSA: 
https://msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf

6. Sätta upp mål och åtgärdsförslag
samt prioritera åtgärder
Den enskilda kommunen har planmonopol och har 
ansvaret över att samhällsfunktioner fungerar inom 
kommunen genom att följa Plan- och bygglagen, 
Miljöbalken och Lagen om skydd mot olyckor.  Lagen 
om skydd för olyckor (LSO) reglerar bland annat de 
räddningsinsatser som staten eller kommuner ska 
anvsara för vid olyckor eller vid överhängande fara 
för olyckor (SGI 2011). Plan- och bygglagen menar 
att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 
mest lämpad för ändamålet (2kapitlet 2§ Plan- och 
bygglagen). 

Att bo och leva säkert är starka allmänna intressen 
som bör beaktas och träda fram i arbetet med 
kommunens översiktsplan. Genom översiktplanen 
kan mål, förslag på åtgärder och en prioritering, av 
de punktinsatser som föreslås, göras. Genom att 
upprätta översiktplaner och detaljplaner fördelar 
kommunen mark på ett lämpligt sätt för ändamålet. 
Bebyggelse har en lång livslängd och därför behöver 
anpassningsåtgärder till klimatförändringar 
beaktas tidigt i byggprocessen, både när det gäller 
den översiktliga planeringen och vid förvaltning 
av byggnaden. Alla kommuner ska ha en aktuell 
översiktsplan. Planen är inte bindande men leder 
arbeten när beslut ska fattas av myndigheter och 
företag inom kommunen. Det är den enskilda 
kommunen som genom fysisk planering beslutar om 
mark- och vattenområden, den byggda miljön och 
tar beslut om hur samhällets resurser ska disponeras 
(Länsstyrelsen i Kronoberg 2011). Kommunen ska 
även redovisa nationella mål och nationella intressen 
och beakta ras, skred, erosion och översvämning 
när en detaljplan upprättas (SGI 2011, Länsstyrelsen 
i Kronoberg 2011). I Översiktsplanen bör hot- och 
riskområden pekas så den kunskapen kan användas 
när nya områden bebyggs och i förvaltningen av radan 
byggda områden. Även i detaljplanen kan reglering 
göras som motverkar de negativa konsekvenser av 
översvämning, avrinning, skred, eriosion etcetera. 
Bebyggelse bör byggas efter sannolikheten för 
översvämning. I områden med låg sannolikhet för 
översvämning bör bebyggelse som är samhällsviktig 
byggas medan i områden med hög sannolikhet för

översvämning bör ingen bebyggelse byggas 
(Länsstyrelserna 2006). I planeringen av bebyggelse 
och infrastruktur bör man satsa och investera i 
åtgärder som reducerar de negativa konsekvenser 
från klimatförändringar och samtidigt synliggöra 
områden där anpassningsåtgärderna kan lokaliseras. 
Investeringsplaner för dagvattenåtgärder bör 
upprättas Essential 8: Skydda ekosystem och 
������������ơ�������Ú�������������Ú�����¡�������ǡ�
överspänningar storm och andra faror som kan vara 
sårbara i staden. Anpassa sig till klimatförändringen 
genom att bygga på goda riskminskningsmetoder. 
 (Länsstyrelsen i Kronoberg, UNISDR 2014). 

7. Utbildning och utvärdering av säkerhet
I fall olyckan är framme ska befolkningen ha 
utbildats i hur de bör agera vid en olycka. Dels i 
skolundervisningen men även i form av regelbundna 
�ơ������������������Ú�������Ǥ�����������������Ú��
även upprättas så att information om olyckan kan 
nå befolkningen så tidigt som möjligt. När en olycka 
������������������Ƥ������������������������¡�������
utsatta med stöd och försörjningsmöjligheter så 
att de snabbare kan återhämta sig från olyckan.  
Kommunen bör utvärdera säkerheten för alla skolor 
och hälsovård och uppgradera säkerheten om det 
behövs. (Länsstyrelsen i Kronoberg 2011, UNISDR 
2014). Slutligen är det av stor vikt att följa upp de 
planer man utarbetat och de beslut man tagit för 
������������ơ������������������������¤��¤��¡���������
justera moment som blivit mindre bra så att de kan 
bli ännu bättre i framtida situationer (Länsstyrelsen i 
Kronoberg 2011).
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vattnet gå bakåt och källare översvämmas som följd. 
Avfallsvatten som sprids kan föra med sig sjukdomar 
och gifter som påverkar människors hälsa samt växt- 
och djurliv. Kvaliteten på dricksvattnet försämras vid 
ökade risker för översvämningar, ras och skred (SOU 
2007:60).

Under arbetet med vatten- och avloppsutveckling 
i omvandlingsområden bör man tänka på att fatta 
ett strategiskt beslut tidigt i processen. En planering 
bör förekomma  för hela kommunen och över 
förvaltningsgränser. Genom att använda sig av 
rätt organisation kan rätt typ av resurs och teknisk 
lösning lyftas fram och användas för att lösa ett 
�����Ƥ����������Ǥ��������¡����������������������¤�
dagvattennätet bör man se till dimensioner för ett 
��������������������������������������ƪÚ��������
kommer att uppstå i framtiden istället för att se till 
�����������������������ƪÚ����ȋ��������ǡ�������Ú�ǡ�
Kain, Arnell, 2011:29).

Dagvattensystem är ytavrinnande regn-, spol- och 
smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på 
genomsläpplig mark via diken eller ledningar till 
recipienter (sjöar och vattendrag) eller reningsverk 
(Stockholm vatten, 2009). I takt med att städer växer 
ökar även mängden hårdgjorda ytor, idag är oftast 
mängden hårdgjorda ytor större än grönytor.

De gröna ytorna har en viktig funktion genom att ta 
upp vattenmängder och rena vattnet på ett naturligt 
sätt. Slutna system byggs för att ta  hand om det 
förorenade vattnet som samlas i städer. De hårdgjorda 
������������������������������������Ƥ���������������������
och tas upp av jordmassor, istället blir det ett ökad 
tryck på de slutna avloppssystemen. För att utjämna 
ƪÚ����Ƥ����������������������������¤ǡ�������������
����������������������������������Ƥ�����������Ǥ�

Sammanfattning
Strategisk anpassningsplan

1. Skapa samverkandeforumförkunskapsutbyte
2. Förstå klimatförändringarnas konsekvenser
3. Sätta ut en budget
4. Identifiering av hot och risker
5. Riskbedömning
6. Sätta upp mål och åtgärdsförslag samt prioritera åtgärder
7. Utbildning och utvärdering av säkerhet
8. Uppföljning och revidering

Översvämningsdirektivet innefattar kartering, 
���������������¤��¡������������Ú��������Ƥ���������
områden med översvämningsrisk. Syftet är att minska 
negativa följder på människa och miljö, men även 
kulturarv och vinstdrivande verksamheter.

2.1.2.3.3 Avloppssystem och dagvatten

Avloppssystemet tar upp tre typer av vatten, 
dagvatten (nederbörd), spillvatten (bad, disk, tvätt, 
wc, industri) och dräneringsvatten. VA-systemet är en 
viktig komponent i översiktsplaneringen för att
förebygga översvämningar (Wittgren, Norström, 
Kain, Arnell, 2011:60). Det förändrade klimatet ger 
avloppssystemet nya utmaningar. Genom den ökade 
nederbörden blir trycket intensivare på
avloppssystemet samt i repicienter (hav, sjöar och 
vattendrag).

Fysisk planering blir ett viktigt instrument 
i arbetet med att planera så att inte nya 
översvämningsområden uppstår (WSP). Ett hållbart 
VA-system behöver vida systemgränser. Vatten, 
avlopp, energi, avfall och transporter är delar av 
den tekniska infrastrukturen där alla är beroenda av 
varandra (Wittgren, Norström, Kain, Arnell, 2011:60). 
Exempel på detta är att vatten och avloppssystemet 
behöver energi för att kunna pumpa upp och värma 
upp vattnet. Under vatten- och avloppsprocessen 
avges sedan biogas, värme och elektricitet samt 
att det återförs näringsämnen och mull till jordbruk 
och anläggningar (Wittgren, Norström, Kain, 
Arnell, 2011:60).  En ökad exploateringsgrad leder 
���������Ú�����������¤���Ƥ���������Ǧ�¡�������������
����������������Ƥ�������������������ȋ�¡������������
2011). Vid extrema skyfall blir vattenledningar lätt 
överbelastade. Överbelastas ledningarna kan

2.1.2.3.2 Lagstiftning

Plan- och bygglagen samt Miljöbalken reglerar 
bebyggd miljö och säkerställer säkerheten kring den 
bebyggda miljön och naturområden.

Vattendirektivet innefattar hantering 
av vattenkvalitet gällande sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten. Direktivet syftar till att 
upprätthålla god vattenstatus, förebygga förorening 
och säkerställa balans mellan uttag och förnyelse samt 
att mildra konsekvenser av översvämning och torka 
(EU 2014).

Strandskyddet berör hela Sveriges kust, sjöar och 
vattendrag för att hindra överexploatering för att
bevara strandtillgång och friluftsliv samt värna om 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter 
(Miljöbalken).
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De här verktygen kan kombineras och en rad olika 
versioner har tagits fram.

����ƪ���������������������������¤��������������������
översvämningar. Översvämningarna medverkar också 
till att kraftverken inte kan vara i drift. Många skador 
har rapporterats på avlopps- och 
vattenledningar, vattenverk samt avloppsreningsverk 
i samband med översvämningar. Reningsverk och 
pumpstationer är ofta lågt belägna för att kunna 
utnyttja självfall i ledningarna och är därmed känsliga 
�Ú��Ú�����¡�������Ǥ�����ƪ�����������������������������
att fungera vid översvämningar, pumpstationer för 
avloppsvatten har översvämmats, elförsörjning i 
verken har slagits ut och man har tvingats att brädda 
avloppsvatten. Översvämningarna har också lett 
till störningar i dricksvattenförsörjningen i många 
kommuner (MSB 2012).

2.1.2.3.4 Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett samlingsnamn på olika sätt 
att fördröja vattenmängder på. Genom att
fördröja vatten blir uppsamlingen av vatten vid 
en enskild punkt inte lika stor och risken för att en 
översvämning uppstår minskar. Genom att
fördröja vatten kan naturen själv bromsa upp 
vattenmängder och samtidigt rena vattnet innan
det når ut i vattendrag och hav. Fördröjningen
behöver inte verka som stora projekt i samhället 
��������������������������Ƥ�����������������Ǥ��¤�
sätt tar fördröjningsåtgärden inte extra utrymme i 
stadsstrukturen(Ullstad, 2008:57-58). Fördröjning 
genom jordlager ger en naturlig rening av förorenad 
dagvatten. 

2.1.2.3.5 Hållbara dagvattenlösningar
����Ƥ������������������¤�����������������Ú�������Ǥ�
Exempel på dem är:  

Växtbäddar och trädplanteringar
Gröna tak
Dammar
Svackdiken
Kanaler
Fördröjningsmagasin
Genomsläppliga beläggningar
��Ƥ�����������������������¤���¡������
Uppsamling av takvatten
��Ƥ������������������������������
Bäckar och diken
Översvämningsytor
Torra dammar och översilningsytor
Stora fördröjningsdammar
Våtmarker
(SLU 2013). 

Bild 3. Visar Linnékanalen.Bild 1. Bilden visar översvämning på Linnéborgsplan, Växjö. Bild 2. VIsar hur det såg ut innan Linnékanalen byggdes.
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2.1.2.3.5.1 Öppna dagvattensystem

Ett öppen dagvattensystem fungerar som fördröjning 
och uppsamling av stora mängder vatten. Verktyget 
�������¡������¤����¤�����¡�����������Ƥ�����¤��������
plats och fungerar integererande i stadsmiljön.  Ett 
exempel på öppet dagvattensystem är Linnékanalen 
i Växjö (se bilder på förgående sida). Den anlagda 
kanalen är ca 230 meter lång, 9-12 meter bred och 
har ett avrinningsområde som omfattas av cirka 300 
ha stadsbebyggelse. Den totala fördröjningsvolymen 
ligger på 3000 m3. Dagvattnet renas innan det släpps 
ut i Växjösjön (Svensk Byggtjänst). Fördelen med 
öppna kanaler är att de inte tar stor plats utan kan 
smälta in i stadsmiljön. De kan ta upp stora mängder 
vatten. Nackdelarna är att det kräver skötsel, att 
någon regelbundet städar ur kanalen från skräp som 
hamnar i kanalen samt att kanalen kostar lika mycket 
att anlägga som traditionella ledningssystem (SLU 
2013). 

2.1.2.3.5.2 Regnträdgårdar

Regnträdgårdar är en åtgärd som tar vara på 
dagvatten för att stadens liv kan använda vattnet. 
Att låta vattnet nå staden och inte föras bort via 
dagvattensystemet  bidrar till att växter och djur får 
tillgång till vatten i stadens innermiljö, att 
dagvattensystemet inte överbelastas vid skyfall och 
att grundvattenmagasin inte sjunker. Regnvattnet 
som samlas upp längs med gatukanten i de så kallade 
regnträdgårdarna (Rain Gardens) renas från avgaser 
och luftföreningar i regnträdgården innan vattnet 
rinner ner i marken (URBIO 2012).

2.1.2.3.5.3 DAGLIG

Tyresö kommun använder sig av begreppet 
DAGLIG som står för dagvattenlösningar  i 
gatumiljö. Kommunen bygger DAGLIG för att 
minska nedsmutsning från kväve, fosfor, 

Bild 5. Skiss över hur en regnträdgård skulle  kunna se ut på 
Sveavägen, Stockhom.

Bild 4. Skiss över del av Växjösjön som visar 
Linnékanalens avrinning till Växjösjön.

RESULTAT

tungmetaller och andra partiklar som idag åker
rakt ut i Östersjön och förorenar vattnet. Genom 
��������������
��
��¤���������¤��������Ƥ��¡����
funktion så tar DAGLIG inget extra utrymme utan 
�����������¡������������������¡�������Ƥ���Ǥ����������
på nästkommande sida.

2.1.2.3.5.4 Träd

Träd binder stora mängder nederbörd vid nederbörd 
������������������¡���������������ơ������������������
till andra mer omfattande lösningar. Träd kan 
��������������ƪ���������������ȋ��������ǡ��¡��������
strandlinjen eller som alléer i väglinjer). Träd minskar 
risken för att mark ska erodera och hjälper till med 
��Ƥ�������������������¡��������������Ǥ���¡��������������
den biologiska mångfalden, är ett attraktivt inslag i 
stadsstrukturen, bidrar till rekreation, fungerar
skydd mot luftföroreningar och UV-ljus, dämpar buller 
samt reglerar temperaturer. Nackdelen med träd är 
att de kräver en hel del skötsel, och kan drabbas av 
sjukdomar (SLU 2013).
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2.1.2.3.5.5 Fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasin kan antingen byggas som 
slutna eller öppna system. Båda alternativen kan 
�������������������Ƥ���������������������������¡��
det ont om plats är den bästa lösningen det slutna 
magsinet. Fördröjningsmagasin byggs i anslutning 
till regnvattenavledningar. Slutna magasin kan 
byggas i betong eller plastmoduler. Magasin 
som byggs i betong är vanligtvis dyrare och den 
�������������������ơ������������������¡����Ǥ���
fördröjningsmagasinen kan vattnet renas genom det 
����������������������������������Ƥ��������������
(EXPO 2014). Linnékanalen, som nämns på sidan 16 
och 17, är ett exempel på ett öppet magasin.

2.1.2.3.5.6 Gröna tak

Gröna tak fördröjer och reducerar dagvatten, 
förbättrar luftkvaliteten och minskar kostnader för 
både kylning och uppvärmning eftersom den gröna 
växtligheten isloerar byggnaden. Det gröna skyddar 
mot UV-ljus, dämpar ljudvolymen, samlar upp 
dammpartiklar samt förbättrar livsmiljön får fåglar och 
andra djur (RSC 2014).

Ett grönt tak är en extension på ett vanligt tak. 
Ovanpå läggs ett dräneringssytem uppbyggt av en 
Ƥ��������������������������������¡�����ȋ
�����
roofs 2014). I det första lagret, ovanpå taket, ligger 
ett lager med isolering samt ett vattentätt skikt. 
Lager 2 innehåller ett skyddsskikt för att undvika 
att stenarna i lager 3 gör hål i det vattentäta skiktet. 
Lager 2 kan även förvara vatten. Lager 3 består av 
dräningsmaterial med kapilärförmåga. Lager 4 är ett 
Ƥ��������������������͝������¤��������������������Ǥ�������
6 innehåller planteringar av olika slag (RSC 2014).

Bild 6.���������������������
��
���������������������Ƥ���Ǥ�
Refugen som dels fungerar som farthinder, fungerar även 
som uppsamling av regnvatten.

RESULTAT RESULTAT
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Bild 7. Skissen visar det gröna takens lagerindelningar.

Bild 8. Visar hur det kan se ut på ett grönt tak.
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�����Ú��ǳ������������Ú���������������
��¤���������¡�������¡������ǳǤ���������������¤���
Ƥ�����¤�������������Ú������������Ǥ�������Ú�����
ligger på över 800 mm/år och den vanligaste 
jordarten är morän. Kronobergs län tillhör två 
avrinningsområden, Södra Östersjön och Västerhavet 
(Länsstyrelsen i Kronoberg 2011).

Karta 3. Kartan visar vattendrag omkring Ljungby.

2.2 Fallstudie över Ljungby

2.2.1 Inventering

2.2.1.1 Kommunfakta
Ljungby kommun ligger i västra delen av Kronobergs 
län, Småland. Ljungby stad bildades
1936 men ombildades till att bli Ljungby kommun 
år 1971 (Andersson, 1993). Kommunen har drygt 27 
000 invånare varav drygt 15 000 av dem bor i Ljungby 
stad. Kommunens area sträcker sig till en yta på 200 
000 hektar (Ljungby kommun 2014). År 2012 arbetade 
27 446 personer i kommunen och år 2010 arbetade 
9185 personer i Ljungby tätort (SCB med internkoden 
AM0207I6).

2.2.1.2 Ån Lagan
Lagan ligger i vattendistriktet Västerhavet. Lagan 
rinner från sjön Vättern, Jönköping genom Värnamo 
och sjön Vidöstern. Därefter rinner ån genom Ljungby 
och söderut för att slutligen rinna ut i Västerhavet, 
strax söder om Laholm . Väster om Ljungby ligger 
sjön Bolmen som även den rinner ut i ån Lagan. Stora 
delar av Ljungby kommun och Markaryd kommun 
avvattnas västerut av ån Lagan. Växjö kommun 
och Alvesta kommun avvattnas österut, i Östersjön 
(Länsstyrelsen i Kronobergs län 2011). 178 sjöar och 
vattendrag ligger inom kommunens gränser (Ljungby 
kommun 2014). Lagan är länets viktigaste vattendrag 
för vattenkraft. Strategiska magasin är lokaliserade 
till norra delen av Lagan (Länsstyrelsen i Kronobergs 
�¡��͚͙͙͘ȌǤ���������������¡������ƪ�����¡����������������
gjorts som påverkar avrinningen i länet. Vattenkraft 
med vattenregleringar, invallningar, sjösänkningar 
har gjorts i länet som har bidragit till att landskapets 
förmåga att hålla kvar vatten har begränsats. Länet 
har delats in i tre områden där Ljungby kommun

Ljungby

d

Småland

Öland

Karta 2. Kartan visar Ljungbys lokalisering i Småland.
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Teckenförklaring

N10 km

Vattenkraftverk i Ljungby kommun

Karta 4. Kartan visar vattenkraftverk inom Ljungby kommun.

RESULTAT

år 1960-2100. Genom att följa den svarta linjen kan det 
utläsas att medelvärdet för årsmedeltemperaturen 
har ökat från cirka 0 °C till drygt 4 °C. Den ökade 
årsmedeltemperaturen visar på förändringar i 
klimatet.

2.2.1.3.2 Statistik över årsnederbörd (%) 

kopplade till klimatförändringar

Grafen på nästa sida  visar  en  förändrad årsnederbörd 
(%) som funktion av tiden. Diagrammet visar en 
markant ökning av årsnederbörden mellan år 1960-
2100. 

2.2.1.3 Nederbörd och tillrinning
Beräkningar som gjorts på Lagan, Helge å och 
Mörrumsån visar att tillrinningen kommer att öka 
under december och mars  men minska under våren, 
��������������Ú����Ǥ�����Ú�����ƪÚ����������������
����¡ơ������������������¤���Ǥ

2.2.1.3.1 Statistik över årsmedeltemperatur (°C)

Grafen på nästa sida visar årsmedeltemperaturen 
(°C) som funktion av tiden. Diagrammet visar en 
markant ökning av årsmedeltemperaturen mellan

Bild 9. Bild över vattenkraftverket i Ljungby.
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RESULTAT
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RESULTAT

2.2.2 Översvämningskartering
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2.3 Analys
2.3.1 Samhällsfunktioner

RESULTAT

Religiösa inrättningar

Skolor och förskolor

Vård och omsorg

Kultur

Vattentorn, kraftverk

Karta över samhällsfunktioner
i Ljunbgy stad
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Teckenförklaring
Blåa ytor

Gröna ytor

Kvartersbebyggelse

Hårdgjorda ytor

Samlade åtgärdspunkter
inom Ljungby stad

TECKENFÖRKLARING
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RESULTAT

2.3.2 Hårdgjorda ytor vs gröna ytor och 
blåa ytor
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Bild 13. Bilden visar erodering av strandlinje. Byggnaden 
som visas är äldreboendet  Åsikten.

Bild 14. Bilden visar erodering av strandlinje. Marken är 
kvar tack vare trädens rötter som håller marken på plats.

RESULTAT

2.3.4.2 Erodering av strandlinjen

Bilderna nedan visar erodering av strandlinjen som 
förekommer på vissa sträckor längs med ån.

2.3.4 Ockulär besiktning
En ockulär besiktning har gjorts längs med ån Lagan. 
Det som har observerats redovisas här. 

2.3.4.1 Bebyggelse som ligger nära strandlinjen
Under observationen upptäcktes bebyggelse som 
��������¡���������������Ǥ��¤���������¡�����Ƥ�����¡������
låga tomter medan andra är skyddande av en ganska 
hög strandlinje. 

Bilden nedan visar en tomt med ett rött hus. 
Tomten ligger norr om vattenkraftverket i Ljungby. 
(Vattenkraftverket kan skymtas till vänster om det 
röda huset.) Tomten med det röda huset ligger väldigt 
lågt. Eftersom tomten ligger innan vattenkraftverket, i 
ƪÚ�������������ǡ������������������������������������
att översvämmas ifall trycket blir stort i ån, samtidigt 
som vattenkraftverket eventuellt inte släpper igenom 
vattnet på ett korrekt sätt. Bild 11 visar den östra 
sidan av Lagan, norr om kraftverket. Den här sidan 
har en hög strandlinje. Huset på bilden ligger nära 
vattendraget. 

Bild 10. Bilden visar en fastighet som ligger norr om 
vattenkraftverket i Ljungby (som kan skymtas til vänster 
om det röda huset. 

Bild 11. Bilden visar den östra sidan av ån Lagan, precis norr 
om vattenkraftverket i Ljungby.

Bild 12. Bilden visar bebyggelse strax söder om 
vattenkraftverket. Endast en gångväg skiljer husen åt från 
Lagan, men strandlingen är ganska hög.
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2.3.4.5 Anvädningsområde
Ån  är  till stora delar omsluten av kvartersbebyggelse. 
Vissa partier kantas av privata tomter med 
����������Ǥ���������¤��Ƥ����������������������
och omgivningen runt ån används till stora delar för 
motion och rekreation. De broar som ligger med 
jämna mellanrum längs med ån visar på möjligheten 
att kunna använda sträckan till rekreation. Broarna 
sammansluter de båda sidorna av ån med varandra 
�¤������ơ���������������������¡��Ǥ�������¡������
broarna kan båda sidor användas på ett smidigt sätt av 
���¤������¤��������������������¤�ǡ������¡��ơ����������
broarna tillför minskar på så sätt.

Bild 15. Bilden visar öppen grönyta. Bild 16. Bilden visar öppen grönyta.

Bild 17. Bilden visar gångbro som sammansluter bebyggels 
väster och öster om ån.

Bild 18. Bilden visar en trädallé längs med en gata.

2.3.4.3 Gröna öppna ytor
Två öppna grönytor observerades. Den ena grönytan 
står tom medan den andra grönytan används till en 
�������������������Ǥ�
�Ú�����������Ƥ����¡��������������
hembygdspark. Områdena skulle kunna fungera till 
någon form av hållbar dagvattenlösning.

2.3.4.4 Trädallé
Längs med åns strandlinje står en trädallé som skapar 
��������������Ú�������¤�Ǥ��¤�ƪ������¡�������������
se att den är ett viktigt moment till att förhindra 
erodering av jordmassor. Eroderingen som sker längs 
med strandlinjen skulle eroderas kraftigare ifall träden 
inte stått längs med strandlinjen. På gator i närheten 
�����������������������¤���¤���Ƥ������¡����±����¡����
med vägarna.

RESULTAT
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Åtgärden kan fokuseras till den smala öppningen, 
längst ner i ruta ett. Alternativet är att låta grönytan 
fungera som uppsamlingsplats för vattenmängder. 
Ifall vattnet stängs ute från denna plats kanske 
vattenmngderna trycks vidare och drabbar ett 
område som hotas i större utsträckning av en 
översvämning än vad den här öppna grönytan 
gör. I ruta två naggas två industrifastigheter av 
������ƪÚ���Ǥ�	����������������Ú����Ƥ�����Ú��������
så att de står emot översvämningen. I ruta tre 
översvämmas enbart grönytor men vattennivån 
ligger nära bebyggelse och marken kring denna 
bebyggelse kan komma att skadas, exempelvis av 
erodering av marken när marken runt om fylls upp 
med vatten. Det kan vara värt att undersöka om det 
får konsekvenser på byggnadernas bärighet. I ruta 
fyra behöver drastiska åtgärder utföras eftersom 
delar av bebyggelsen översvämmas. Äldreboendet 
Åsikten (se bild på sidan 25) hotas av översvämningen 
på åns västra sida. Någon form av skydd behöver 
upprättas på den östra sidan om ån, mitt emot 
Åsikten, eftersom kvartersbebyggelsen där naggas 
��������������������ƪÚ���Ǥ���ruta fem översvämmas 
delar av en industrifastighet och drastiska åtgärder 
behöver upprättas även här. I den här rutan ligger 
vattennivån väldigt nära kvartersbebyggelse, likt 
scenariot i ruta fyra. I ruta sex översvämmas delar av 
hembygdsparkens bebyggelse i Ljungby som är en 
kulturellt värdefull plats.

Karta 8.�������͙͘͘Ǧ¤��ƪÚ�����Ú�������ǡ�������������Ǥ
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Den utsatta bebyggelsen analyseras utefter 
͙͘͘Ǧ¤��ƪÚ���Ǥ���ơ�����������������������������
partier som kommer att svämmas över under ett 
͙͘͘Ǧ¤��ƪÚ��Ǥ�ȋ����������Ƥ�����������Ú����

͙͘͘͘Ǧ¤��ƪÚ�����������������ǤȌ��������Ú�������������
av de olika partier som kommer att översvämmas 
��������͙͘͘Ǧ¤��ƪÚ��Ǥ���ruta ett översvämmas en stor 
grönyta. Den stora vattenbildningen uppstår genom 
en smal öppning.

RESULTAT
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(LIS), används i syfte att locka till sig invånare till 
orten genom att erbjuda boende i anslutning till ett 
vattendrag. Det andra, strandskyddet, vill dels skydda 
växter och djurs liv och fortlevnad men även stödja 
allmänhetens användning av vattenområden (13-14§§ 
Miljöbalken). Ett strandskydd som upprättas bidrar 
indirekt till att en säkerhetsmarginal uppstår mellan 
hus och vattendrag. Strandskyddet kan även ses som 
ett verktyg till att hindra människor från att bosätta 
sig i anslutning till vattenlinjen. Normalt sett gäller 
strandskyddet upp till 100 meter ifrån strandlinjen 
men kan av Länsstyrelsen vid särskilda fall utvidgas till 
300 meter ifrån strandlinjen. I fall där strandskyddet 
uppenbart inte tillgodoser strandskyddets syften eller 
�������Ƥ���������������������¡�����������¡������
strandskyddet tillgodeses (18 § Miljöbalken). Inom ett 
strandskydd får byggnader ej uppföras och byggnader 
eller byggnadernas användning får inte ändras. Andra 
anordningar får heller inte uppföras som på något sätt 
skulle hindra passagen genom området. Byggnader 
�������¡�����Ú�����������ǡ���������ǡ�Ƥ����������
renskötsel gäller inte föregående förbud för. Byggande 
av allmän väg eller järnväg gäller heller inte inom 
strandskyddets föreskrifter (16§ Miljöbalken). Det 
Ƥ��������������¤���������������������������������
är landbygsutveckling i strandnära lägen (LIS). Ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
menas att området är lämpligt för utveckling av 
landsbygden, har en begränsad omfattning, eller att 
strandskyddets syften tillgodoses på ett långsiktigt 
plan eller enbart har en liten betydelse för att 
strandskyddet ska tillgodoses (18 e § Miljöbalken). 

RESULTAT

2.4 Diskussion
2.4.1 Tillämpning av metoder

������������¡�����������ƪ������������������������
������¤��ƪ��������������������¤��¤��¡������������������Ǥ�
Alla metoder har fördelar och nackdelar. Genom 
att kombinera metoder (metodtriangulering) kan 
���������������������¤��ƪ�������������Ǥ�������������
ligger långt ifrån varandra kan komplettera varandra 
genom att metoderna tillför nytt material eller andra 
ingångsvärden till studien (Descombe, 2009:184-185).

Att använda sig av källor från Förenta Nationerna (FN) 
�����������������������ȋ��Ȍ��¡��������¡�������¤�ƪ����
länder är involverade och har möjlighet att granska 
materialet. Granskningen kan på så sätt ske genom 
ƪ��������������¤���Ǥ�������������������������
ǳ�������������Ú���¡��������������������ǳ�ȋ���Ȍ�
���������������ƪ�����������������������������
men även med FN och EU. Genom samarbetet 
med FN och EU arbetar myndigheten med andra 
länder vilket utökar myndighetens perspektiv och 
kunskapsunderlag. Eftersom konsekvenserna av det 
förändrade klimatet är stora runt om i världen sätts 
stort engagemang och resurser på forskning kring det 
förändrade klimatet samt till åtgärder som reducerar 
konsekvenser som är kopplade till ett förändrat klimat 
(Descombe, 2009:302-303).

����Ƥ�������������Ú����������������������������¡���������
väljs ut och analyseras. En snedvriden subjektivitet 
innebär att forskaren väljer ut och tolkar material 
som stödjer forskarens egna teorier, uppfattning 
eller intresse och därmed bortser från belägg som 
pekar i en annan riktning. Genom att vara medveten 
om risken kanske beteendet kan undvikas i större 
utsträckning än vad som annars skulle ha gjorts (Umeå 
Universitet).

2.4.2 Resultatdiskussion

2.4.2.1 Hårdgjorda ytor vs gröna ytor
I takt med att städer expanderar och förtätas 
ökar andelen hårdgjorda ytor och den naturliga 
upptagningen och reningen av vattenmängder går 
förlorad.  Under  det senaste seklet har de 
hårdgjorda ytorna ökat markant.Klimatförändringarna 
har lett till intensivare regn med ökad nederbörd. 
Samtidigt är vattenledningssystemen förlegade 
och varken anpassade till dagens klimat som till det 
framtida klimatet. Forsman menar att det inte är 
grövre ledningar som löser problematiken utan att det 
istället  bör  vara  fokus  på  en  bättre  planering  
med mer grönska. Långsiktigt hållbara 
dagvattenlösningar behöver introduceras mer i 
stadsmiljön (SLU 2013). Hållbara dagvattenlösningar 
samt lösningar mot översvämning behöver bli en del i 
den urbana miljön, det inkluderar  att  ta  fram  
dräneringssystem och lösningar för spillvatten  
(Lehmann, 2012:26). 

2.4.2.2 Strandskydd vs LIS
En viss problematik ligger även i att många vill bo 
�¡�������������������¤����������ƪ���������������
vilja bo nära vattendrag och säkerhetsaspekten vid 
att bo nära vattendrag. Fler vill bygga nära vatten 
och lågt liggande industriområden byggs om till 
bostadsområden vilket gör dem väldigt känsliga för 
översvämningar (Länstyrelsen 2011). Det förändrade 
klimatet med översvämningar, erodering, skred 
och stigande vattennivåer gör det inte längre säkert 
att bo i anslutning till ett vattendrag. I den fysiska 
������������Ƥ����������¤�������������������������
används i utvecklingen av städer och samhällen. Den 
ena, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
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2.4.2.4 Val av verktyg
Klimatförändringarna orsakar förändringar i 
������ƪÚ�����������������������Ú����������Ú�������
stigande havsnivåer. Det skapar i sin tur ett ökat 
tryck på det dagvatten- och avloppssystem i våra 
städer. Alltså bör lösnignar tas fram som reducerar 
det ökade trycket på systemen. Fördröjning av 
�������¡�������������������ơ��������¡�����������������
trycket och återskapa en del av det kretslopp som 
Ƥ�������������Ǥ�	Ú���Ú����������������¡����������
ske av de hållbara dagvattenlösningar som nämns i 
kapitel 2.1.2.3.5 Hållbara dagvattenlösningar. Hållbara 
����������Ú��������Ƥ������ƪ�������������������������
därmed passa områden med olika förutsättningar. 

Värt att påpeka är att verktygen som tagits fram är 
avsedda att täcka översvämningar som sker idag samt 
Ú�����¡�������������������������͙͘͘�¤��ǦƪÚ��Ǥ�Y������
¤��ƪÚ���������͙͘͘͘Ǧ¤��ƪÚ�����������������������
kräver mer drastiska åtgärder. 

RESULTAT

Då strandskyddet idag inte omfattar 
klimatförändringar skulle man i framtiden kunna 
involvera klimatförändringarna i strandskyddet och 
använda strandskyddet som en metod i att skydda 
bebyggelse mot översvämningar.

�������������������¡����������������Ƥ�������
tekniska byggnadslösningar som kan användas 
till bebyggelse nära vattendrag som gör att husen 
tål översvämning. I ett sådant fall kan människan 
fortsätta att bo längs med vattendrag trots 
förändringar i klimatet. I annat fall behöver vi se till att 
bebyggelse inte etableras i utsatta områden.

2.4.2.3 Omkringliggande städer
�¡��������������ƪ���������¡��������������
av översvämningar, senast var år 2004. 
Översvämningskarteringar som utförts på Värnamo 
under år 2013 visar att översvämningar med stor 
sannolikhet kommer att drabba Värnamo i framtiden 
och dessutom bidra till att vattennivån i Vidöstern 
kommer att stiga (Länsstyrelsen i Jönköpings län 
2013). Ljungby påverkas genom en ökad tillrinning 
av vattenmängder, norröver. Avrinningen till Ljungby 
kommer även bero på hur väl Värnamo klimatanpassar 
Värnamo med omnejd. Hur Värnamo hanterar 
������ƪÚ�����������������������ơ�������¤�ƪÚ����
i Ljungby eftersom vattnet i Värnamo rinner förbi 
Ljungby på vägen ut till havet. 

RESULTAT
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så att byggnader skyddas mot översvämning. 
Byggnaderna kan etablera sin verksamhet så att 
känslig utrustning förvaras på områden som inte 
riskerar att översvämmas. De områden som riskeras 
att översvämmas kan även byggas om till funktioner 
som tål översvämning, exempelvis parkeringshus på 
den nedersta våningen.

2.5.3 Privata fastighetsägare
Genom att uppmuntra privata fastighetsägare till att 
upprätta gröna tak och låta växtlighet i någon form 
�¤�Ƥ������¤������������������������������Ú������
etableras i kvartersbebyggelsen. Uppmuntran 
och stöd kan även ges till att se över tomtens 
dagvattensystem så att fastigheten inte översvämmas 
och skador på exempelvis källare uppstår.

2.5.4 Vägar
Lite bredare vägar både inom centrumbebyggelse 
och kvartersbebyggelse kan byggas om till att 
inkluderna hållbara dagvattenlösningar. Exempel på 
detta är DAGLIG (Tyresö kommun) eller trädalléer 
som kan fungera dels som avskiljare mellan olika 
fordonstyper samt ta upp vattenmängder och skapa 
en bättre atmosfär, sett till luftkvalité etcetera. Ännu 
ett alternativ är att utveckla och upprätta URBIOS 
vision om en regnträdgård som ska kunna samla 
upp vattenmängder men även rena vattnet från 
avgaser och smuts innan vattnet rinner ner i marken. 
�������¡���������������Ƥ��������������¡������
bör användas på delar av vägen där det är möjligt. 
Exempelvis mellan bilväg och cykelväg eller gångväg.

2.5 Åtgärdsprogram
Flera åtgärder för att bekämpa 
översvämningsproblematiken är möjliga. Fokus har 
lagts på att ta fram en eller två lösningar per skalnivå 
(kvartersbebyggelse, punktinsatser eller enskilda 
�����ȌǤ��Ú��������������������������¤�ƪ����������������
redovisas därför som inspiration till hur punktinsatser 
kan tillämpas i stadsstrukturen. Fokus ligger främst på 
fördröjning av vattenmängder som ska ta upp kampen 
mot utbredningen av hårdgjorda ytor som idag breder 
ut sig mer och mer i stadsstrukturen och skapar 
��¤�������������������������Ǥ��¤��¡���������Ƥ�������
karta med samlade åtgärdspunkter.

2.5.1 Öppna grönytor
Öppna grönytor, som kan innebära allt mellan en 
Ú�����������Ú���������������������Úǡ�Ƥ����������������
på  punkterna 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. (Se kartan på 
nästa sida.) På de här ytorna föreslås att växtlighet, 
i form av träd och buskar, får förekomma. De gröna 
ytorna bör få vara kvar och fungera som naturliga 
fördröjningssystem samt för rening av vattenmängder. 
Några av de här ytorna, exempelvis på område 1, 7, 8, 
10, 12 och 14 bör ett fördröjningsmagasin upprättas, 
det kan antingen vara ett öppet eller slutet system 
beroende på hur förutsättningarna ser ut inom 
området samt vilka resurser inom kommunen som 
Ƥ�������������������¤�����Ú���Ú���������������Ǥ�

2.5.2 Utsatt bebyggelse
Av analysen av utsatt bebyggelse framkom det 
����ƪ��������������������������������ƪÚ��������
Ú�����¡������������͙͘͘Ǧ¤��ƪÚ�������������%�������
delvis svämmas över. De här fastigheterna bör 
upprätta vallar eller fördämningar som kan stänga ute 
������ƪÚ������¤����������������������͙͘͘Ǧ¤��ƪÚ��

2.5.5 Hårdgjorda ytor
Stora sammanhängade hårdgjorda ytor bör unvidkas. 
På dessa ytor bör punktinsatser göras i form av 
��¡�ǡ����������������Ƥ��������������������¡������Ǥ�
��Ƥ��������������������¡����������������������
användas på parkeringsplatser.

2.5.6 Träd och växtlighet
Överlag bör träd och växtlighet i olika former få bli en 
naturlig del i centrumbebyggelsen samt i villakvarter. 
Ljungby har i dagsläget god växtlighet inom staden 
men det är viktigt att de bevaras i framtiden.

RESULTAT

30



Sofie Frankzen, FM1437 Kandidatarbete, 2014-05-26
31

RESULTAT

2.5.7 Samtliga åtgärdspunkter

2.6 Avslutning
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