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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar frågan om den fysiska 
planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsrisker 
till följd av klimatförändringarna.  
 
Klimatfrågan är politiskt känslig men det vetenskapliga kunskapsläget är sådant att 
man hösten 2005 håller det  för  troligt att klimatförändringarna åtminstone  till viss 
del beror på människans aktiviteter och då främst förbränningen av fossila bränslen. 
Den ökade mängden koldioxid som tillförs atmosfären vid förbränningen anses vara 
orsaken  till en global uppvärmning, den så kallade  förstärkta växthuseffekten, som 
antas resultera i en rad klimatförändringar där ökade översvämningsrisker bara är en 
av konsekvenserna.  Olika klimatmodeller visar skiftande prognoser för bland annat 
höjd  havsytenivå  och  förändrade  nederbördsmängder.  Klimatscenarier  utarbetade 
vid Rossby Center, SMHI, visar att nederbörden kan komma att öka med 30 % inom 
vissa  delar  av  landet  och  att  havsytan  förväntas  att  stiga  längs  den  svenska 
sydkusten med 60  ‐ 80  cm under  en 100‐årsperiod. Dessutom  förväntas  så kallade 
extremvädersituationer, med  starka vindar och kraftiga  skyfall, komma  allt oftare. 
Därmed  kan  följden  bli  ännu  större  materiella  skador  på  bebyggelse  och 
infrastruktur än vad vi hittills sett.  
 
Redan  med  dagens  klimat  är  översvämningar  ett  problem.  Enligt  Europeiska 
Miljöbyrån  (EEA)  drabbades  Europa  under  perioden  1998‐2002  av  omkring  100 
översvämningar  som  kostade  försäkringsbranschen minst  25 miljarder  euro. Även 
dödsfall förekommer i samband med översvämningar och ca 700 människor omkom 
under samma period till följd av översvämningar.  
 
Oavsett  om  det  är möjligt  för människan  att  påverka  klimatet  eller  inte  så måste 
samhället anpassa sig till konsekvenserna. De ökade översvämningsriskerna kommer 
att  påverka  den möjliga markanvändningen  och många  områden  som  idag  anses 
säkra att bebygga och odla kommer att bli riskzoner för översvämning i ett framtida 
klimat.  I  samhällets  anpassning  till  detta  scenario  ligger  nödvändigheten  att 
lokalisera bebyggelse, odling och  infrastruktur  till säkra zoner och den kommunala 
fysiska  planeringen  har  styrmedel  som  kan  påverka  bebyggelsens  placering  och 
utformning.  Till  dessa  styrmedel  räknar  jag  den  översiktliga  planeringen, 
detaljplaneringen, områdesbestämmelser och bygglov med tillhörande lagstöd i PBL. 
Främst  den  översiktliga  planeringen  har  den  långsiktighet  och  helhetssyn  som 
behövs för att uppmärksamma den ökade översvämningsrisken och kunna förutsäga 
vilka områden som i framtidens klimat kommer att bli riskzoner för översvämningar. 
Även om den översiktliga planeringen  inte är  juridiskt bindande  så kan man ange 
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riktlinjer för bebyggelsens placering som sedan ligger till grund för efterkommande 
planering  och  lovgivning.  De  juridiskt  bindande  detaljplanerna, 
områdesbestämmelserna och byggloven har en viktig, och mer detaljerad, uppgift att 
fylla när det gäller  att hålla undan ny bebyggelse  från  framtida  riskzoner  eller  att 
utforma  bebyggelsen  på  ett mera  översvämningssäkert  sätt,  exempelvis  källarlöst 
eller med vattensäker betong. Det hör även till den fysiska planeringens uppgift att 
uppmärksamma  det  långsiktiga  behovet  av  eventuella  skyddsåtgärder  i  form  av 
mekaniska barriärer eller vallar. Detta för att kunna skydda befintlig bebyggelse eller 
för att kunna bebygga nya attraktiva områden som man vet kommer att ligga inom 
riskzoner för framtida översvämningar.  
 
Samhällets  anpassning  till  klimatförändringarnas  konsekvenser  är  igångsatt  men 
processen  har  inte  kommit  särskilt  långt  ur  den  kommunala  fysiska  planeringens 
perspektiv. Många olika aktörer är inblandade. På global politisk nivå, EU‐nivå och 
regeringsnivå  är det  fortfarande orsakerna  till klimatförändringarna  som  tar  störst 
utrymme i debatten, medan riktlinjer och förslag till anpassningsåtgärder hittills fått 
vänta.  På  läns‐  och  kommunal  nivå  är  medvetenheten  om  de  ökade 
översvämningsriskerna  till  följd  av  klimatförändringar  behovsstyrd.  I de  områden 
som  drabbats  av  akuta  översvämningssituationer  på  senare  år  är medvetenheten 
relativt god och man  jobbar på att  förbättra sin  långsiktiga beredskap ytterligare.  I 
tätbefolkade, ekonomiskt värdefulla områden har man sedan lång tid tillbaka funnit 
det motiverat att lösa en hotande översvämningsrisk med tekniska skyddslösningar 
såsom  mobila  barriärer  eller  vallar.  Exempel  på  detta  finns  i  London,  Venedig, 
Nederländerna och Kristianstad.  
 
Den fysiska planeringen har plan‐ och bygglagen, PBL, som sitt främsta lagstöd. PBL 
kräver att miljö‐ och riskfaktorer ska anges i den översiktliga planeringen men med 
dagens klimat har inte alla undersökta kommuner ansett att översvämningsrisken är 
något  problem  och  än  färre  kommuner  har  uppmärksammat  de  ökade 
översvämningsriskerna  i  framtidens klimat. Av de 13 kommuner  som  ingick  i min 
undersökning  har  fem  stycken  nämnt  ökade  framtida  översvämningsrisker  i  sin 
översiktsplan och fyra har formulerat riktlinjer för bebyggelseplacering utifrån detta. 
En  del  kommuner  gör  bedömningen  om  översvämningsrisker  först  i 
detaljplanestadiet eller i bygglovsskedet. Att bedömningen om översvämningsrisker 
görs  först  på  detaljplane‐  eller  bygglovsnivå  innebär  större  frihet  för  den  fysiska 
planeringen men också ett större utrymme  för  individuella bedömningar vilket  jag 
anser  inte  vara  enbart  positivt.    Den  enskilde  tjänstemannen  eller  den  grupp  av 
tjänstemän som arbetar med en plan kan vara okunniga i frågan eller förespråka ett 
högre  risktagande  vilket  inte  överensstämmer med den  risk  som  kommunen  som 
helhet är villig att ta i ett längre tidsperspektiv. Även om det i större planärenden är 
politikerna som till slut bestämmer och att länsstyrelsen har möjlighet att påpekade 
bristande  riskhänsyn  så  finns  möjligheten  att  översvämningsproblematiken 
underskattas  eller  tappas  bort  helt  och  hållet.  Flera  kommuner  säger  dock  att 
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politiskt beslutade policies och/eller riktlinjer för bebyggelseplacering är att vänta till 
nästa generations översiktsplaner. Det borde kunna vara  ett  säljande  argument  att 
klara  av  bedömningen  gällande  översvämningsrisker  redan  i  den  översiktliga 
planeringen för att sedan kunna spara tid i de efterkommande planprocesserna.  
 
Även  andra  aktörer  än  kommunen  och  länsstyrelsen  kan  påverka  bebyggelsens 
placering och utformning. Försäkringsbolagen är på central nivå medvetna om den 
ökade  översvämningsrisken  till  följd  av  klimatförändringar  och  kan  genom  att 
försämra försäkringsvillkoren eller rent av att vägra försäkra fastigheter som ligger i 
riskzonen  för översvämningar påverka placeringen av ny bebyggelse. Det urval av 
banker  som  jag  undersökt  verkar  däremot  vara  tämligen  omedvetna.  Detta  kan 
kanske  förklaras  med  att  bankerna  inte  har  några  problem  med  kundernas 
betalningsförmåga  så  länge  som  försäkringsbolagen  betalar  för  eventuella 
översvämningsskador. Detta förhållande kan dock komma att förändras i framtiden 
varvid även bankerna måste skaffa sig en policy i frågan om utlåning till bebyggelse 
som placeras i riskzoner för översvämning.  
 
Detta examensarbete har  som  syfte att  studera den  fysiska planeringens  styrmedel 
för  bebyggelseplacering  (översiktlig  planering,  detaljplanering,  områdes‐
bestämmelser  och  bygglov)  och  undersöka  hur  dessa  kan  användas  för  att  styra 
bebyggelse  till översvämningssäkra zoner  i ett  framtida klimat. Med utgångspunkt 
ifrån  min  undersökning  gör  jag  bedömningen  att  den  kommunala  fysiska 
planeringens styrmedel, med sitt nuvarande lagstöd i PBL, är tillräckligt starka. Det 
är  tillämpningen  av  dessa  styrmedel  som  behöver  förbättras. De  kommuner  som 
ännu inte uppmärksammat de ökade översvämningsriskerna med framtidens klimat 
i  sin  planering  behöver  göra  det  tämligen  omgående  för  att  undvika  stora 
skadekostnader  i  framtiden.  Kanske  kommer  en  lösning  på  detta  problem  med 
automatik  om/när  försäkringsbolagen minskar  sina  åtaganden  så  att  kommunerna 
får ett ökat betalningsansvar  för skador uppkomna vid översvämningar som borde 
ha förutsetts redan i planstadiet. Men för att den kommunala fysiska planeringen av 
egen  kraft  ska  kunna  ta  sitt  ansvar  i  samhällets  klimatanpassning  behövs  både 
långsiktiga  lösningar  och  omedelbara  åtgärder.  Långsiktiga  lösningar  kan  vara 
förändrade  lagar,  vilket  jag  dock  inte  tror  är  nödvändigt,  och  brett  politiskt 
förankrade policies redan på översiktsplanestadiet. Omedelbara åtgärder kan vara så 
enkla som att  tillföra mer kunskap om problemet. Den enskilde  tjänstemannen har 
möjligheter  att  nyttja  sin  kunskap  om  den  ökade  översvämningsrisken  i  alla 
pågående  plan‐  och  bygglovsprocesser  och  kan  på  så  sätt  påbörja  samhällets 
klimatanpassning redan i dag.  
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Summary in English 
 
The climate change will bring many consequences. One of them is increased flood 
risk. In recent years scientific research has been able to provide climate models 
indicating that sea level will rise, precipitation patterns will change and extreme 
weather situations, i.e. strong winds and heavy rainfall, will be more frequent. This 
scenario will bring more flood damage to the built environment and infrastructure 
than we have seen before. Areas that are today regarded as safe zones will be risk 
zones of increased flooding tomorrow. 
 
In this final project I study “Spatial planning and its role in the scenario of rising water 
levels due to climate change”. Today many people want to build their houses close to 
water. The purpose with this project is to examine whether the municipal spatial 
planning has planning instruments strong enough to place new development in 
zones, safe from flooding in a future climate. 
 
In Sweden the municipalities alone have the responsibility/possibility to plan for 
land use. Municipal spatial planning has tools for placing new development in safe 
zones with the planning instruments; Comprehensive Land Use Plan, Detailed 
Development Plan, Area Regulations and building permits. The legislation, Planning and 
Building Act (PBL), explicit that flood risks should be noticed already in the 
Comprehensive Land Use Plan, but not all municipalities do so. In 13 case studies of 
municipalities in the south of Sweden I have found that five of them notice increased 
flood risks due to climate change and four explicit guidelines regarding building 
location in the Comprehensive Land Use Plan. Many municipalities notice flood risks 
later in the Detail Development Plan /Area Regulations or in the building permits. Maybe 
the fact that municipalities do not normally pay for the damage caused by flooding 
can be one reason not to react. Today damages caused by flooding are paid for by 
insurance companies, but this can be changed as insurers speak of the possibility not 
to insure future risk objects.  
 
I think the municipal spatial planning has planning instruments strong enough to 
place new development in safe zones even if people want to live as close to water as 
possible. But sometimes the use of these tools appears to be week. When 
municipalities do not notice flood risks in the Comprehensive Land Use Plan I think it 
depends on an unawareness of the upcoming risks. I do not think it will be necessary 
to change the legislation as PBL already explicit that flood risks should be noticed in 
the Comprehensive Land Use Plan. More knowledge about the increased flood risks 
due to climate change can bring the awareness needed.
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I.  Inledning 
Bakgrund 
 
Klimatförändringarnas orsak och konsekvenser är omdiskuterade, men Europeiska 
miljöbyrån (EEA) och FN:s klimatorgan Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) har bedömt det som troligt att nederbördsmönster kan komma att förändras, 
extremvädersituationer med kraftiga  skyfall kan komma oftare  i  framtiden och  att 
havsytan  kan  komma  att  höjas.  (Europeiska miljöbyråns  hemsida,  2005‐05‐23  och 
IPCC:s hemsida, 2005‐08‐30b) Klimatscenarier utarbetade vid Rossby Center, SMHI 
visar att nederbörden kan komma att öka med 30 % inom vissa delar av landet och 
att havsytan förväntas att stiga  längs den svenska sydkusten med 60  ‐ 80 cm under 
en 100‐årsperiod. Påverkan på bebyggelse och  infrastruktur  riskerar därmed att bli 
mycket omfattande. (Staten Geotekniska Instituts hemsida 2005‐07‐04) 
 
Den  byggda  miljön,  vare  sig  det  gäller  bebyggelse,  infrastruktur  eller  tekniska 
försörjningssystem,  representerar  stora  ekonomiska  värden  för  samhället  och  att 
åstadkomma förändringar tar lång tid. I dag finns starka marknadskrafter (köpstarka 
kunder och exploatörer) som verkar  för ett vattennära boende och många exempel 
finns  på  nyligen  uppförd  bebyggelse  med  direkt  vattenkontakt  exempelvis 
Hammarby Sjöstad i Stockholm, Nyhamnsområdet i Landskrona och Varvsholmen i 
Kalmar.  Det  är  den  fysiska  planeringens  ansvar  enligt  PBL  att  beakta 
översvämningsrisker och lokalisera bebyggelse till säkra zoner även med framtidens 
klimat.  Därmed  finns  det  motiv  för  att  undersöka  hur  starka  den  fysiska 
planeringens  styrmedel  för bebyggelseplacering är och hur  tillämpningen av dessa 
styrmedel  egentligen  går  till.  Till  den  fysiska  planeringens  styrmedel  för 
bebyggelseplacering  räknar  jag  översiktlig  planering,  detaljplanering, 
områdesbestämmelser och bygglov. 
 
Storstäder  och  tätbefolkade  områden  som  anses  värda  att  skydda  mot 
översvämningar  ger  förutsättningar  för  radikala  åtgärder.  Flera  exempel  finns där 
översvämningsproblematiken  redan  resulterat  i  stora  skyddsprojekt  såsom Thames 
Flood Barrier i London, Mose‐projektet i Venedig och havsvallarna i Nederländerna. 
Även  i  Sverige  finns  tätbefolkade  högriskområden  för  översvämningar  och 
invallningen av Kristianstad är ett exempel där man  sedan  länge arbetat medvetet 
med översvämningsproblematiken eftersom delar av staden  ligger under havsytans 
medelnivå.  För  övrigt  ger  Sveriges  långa,  ofta  glest  bebyggda  kuster  inte  samma 
förutsättningar  för  tekniska  skyddsprojekt  utan  här  är  det  den  långsiktiga  fysiska 
planeringen  som  är  avgörande  för  att  nya  bebyggelseområden  inte  hamnar  i 
riskzoner för framtida översvämningar.  
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Problemformulering 
 
Problem  i  sammanhanget  verkar  vara  bristen  på  medvetenhet  i  sakfrågan  om 
klimatförändringarnas konsekvenser samt den intressekonflikt som råder mellan att 
kontrollera/minimera  riskerna  och  önskan  att  exploatera  nära  vatten. Den  fysiska 
planeringens  styrmedel  för  placering  och  utformning  av  bebyggelse  och 
infrastruktur  (översiktsplaner,  detaljplaner,  områdesbestämmelser  och  bygglov) 
strider  mot  de  ekonomiska  intressena  vid  vattennära  exploatering.  I  dagsläget 
framstår det som om de ekonomiska  intressena  tillåts att dominera över vetskapen 
om framtidens risker och jag upplever att tillämpningen av den fysiska planeringens 
styrmedel hittills är svag.  
 

Syfte  
 
Syftet  med  mitt  examensarbete  är  att  klargöra/belysa  den  fysiska  planeringens 
styrmedel  och  dess  tillämpning  i  kommunal  praxis.  Syftet  är  även  att  undersöka 
andra  intressenter  som  kan  tänkas  ha  kontroll  över  bebyggelseutvecklingen 
exempelvis  försäkringsbolag  och  banker.  Jag  vill  kunna  besvara  frågan  om  den 
fysiska planeringens styrmedel är tillräckligt starka för att kunna styra ny bebyggelse 
till  säkra  zoner  eller  om  det,  på  grund  av  olika  anledningar  (kunskapsbrist,  den 
tidigare nämnda intressekonflikten eller annat), är tillämpningen som brister. 
 

Metod och avgränsning 
 
För att samla bakgrundsfakta i sakfrågan har jag sedan lång tid tillbaka ägnat mig åt 
litteraturstudier,  intervjuer,  telefonsamtal  och mailförfrågningar. Detta  har  fortgått 
under större delen av arbetsperioden. De utvalda kommunerna är studerade genom 
sina  översiktsplaner,  utvalda  detaljplaner  och  andra  kommunala  policies  med 
anknytning  till översvämningsfrågan  för att  jag ska kunna se på vilken nivå ökade 
översvämningsrisker  behandlas  och  eventuellt  blir  till  styrande  riktlinjer  för  den 
fysiska planeringen eller om frågan inte uppmärksammas över huvudet taget.  
 
För att undersöka styrkan på de kommunala styrmedlen och dess tillämpning har jag 
jämfört  de  åtgärder  som  de  resulterat  i  med  andra  aktörers  styrmedel  och 
efterföljande  åtgärder.  Exempelvis  försäkringsbolag  och  banker  har  ekonomiska 
styrmedel som kan tänkas arbeta med eller emot den fysiska planeringens åtgärder. 
Utifrån  denna  jämförelse  föreslår  jag  åtgärder  på  förbättringar  för  den  fysiska 
planeringens styrmedel och/eller dess tillämpning. 
 



 

Den  fysiska  planeringen  kommer  att  behöva  ta  ställning  till  många  av 
klimatförändringarnas  konsekvenser.  Detta  examensarbete  behandlar  ökade 
översvämningsrisker  i sådana områden som  tidigare ansetts säkra  i närhet  till hav, 
sjöar och vattendrag. Examensarbetet behandlar i huvudsak den kommunala fysiska 
planeringens  roll  i  framtida  bebyggelseplanering  och  undersöker  därmed  de 
styrmedel  som  finns  för  att  placera  framtida  bebyggelse  i  säkra  zoner  trots  att 
människor gärna vill bo i vattennära framtida riskzoner. Akuta skyddsåtgärder som 
faller på den  kommunala Räddningstjänsten  ingår  inte  i  arbetet.  Studier  av  större 
mekaniska skyddsbarriärer och skyddsvallar används som ett kunskapsunderlag för 
att belysa problemen med gällande praxis där bebyggelse lokaliserats till alltför lågt 
liggande områden.  
 
De  kommuner  som  ingår  i  studien  är  koncentrerade  till  Sydsverige  eftersom 
Boverkets rapport Översvämningsfrågorna i översiktlig planering från år 2001 behandlar 
den övre halvan av Sverige enligt ungefär samma utgångspunkter. Kommunerna är 
också utvalda efter översvämningsrisk och efter deras respons på mina frågor. 
 
Examensarbetet  behandlar  endast  översiktligt  den  typen  av  översvämningar  som 
orsakas  av  underdimensionerade  dagvattensystem  vid  så  kallade 
extremvädersituationer  samt  erosionsproblematiken.  Arbetet  behandlar  inte  de 
ökade vattenflödenas  inverkan på grundvattennivåer och  föroreningsspridning och 
inte heller de eventuella positiva effekter av klimatförändringarna som  i ett mycket 
snävt perspektiv kan tänkas uppkomma.  
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II.   Bakgrund   
   

Klimatförändringarna – orsak och 
konsekvenser 
 

Varför förändras klimatet? 
 
Att klimatet förändrats genom årmiljonerna kan vi se spåren av. Bland annat kan vi i 
vår skandinaviska berggrund hitta fossil från exotiska djur och växter som i dagens 
klimat  inte  längre kan  leva här och  i vissa mossar  finns motsvarande välbevarade 
fynd. Orsakerna till dessa klimatförändringar är flera.  
 
Naturliga förändringar 
Bland annat är solens  ljusstyrka  inte alldeles konstant,  jordens bana  runt solen blir 
allt  mer  elliptisk,  jordaxelns  orientering  är  föränderlig  och  jordaxelns  lutning 
förändras i förhållande till banan runt solen.  
 
Solljuset har sedan solen bildades för nästan fem miljarder år sedan blivit starkare på 
grund  av  att  solen  sakta men  säkert  växer  i  storlek. Under motsvarande  tid  har 
atmosfärens sammansättning ändrats från stora mängder av växthusgaser till mer av 
syre och kväve. Detta medförde att atmosfärens växthusverkan sett på mycket  lång 
sikt kraftigt har minskat, viket till stor del har upphävt effekterna på  jordens klimat 
av  solljusets  långsiktiga  förstärkning.    Jordklotets  atmosfär  ger  idag  en  naturlig 
växthuseffekt. Utan den skulle den nutida medeltemperaturen vid marken vara  ‐19 
istället  för  +  14°C  som  den  är  idag. Viktigast  av  de  så  kallade  växthusgaserna  är 
vattenånga och koldioxid men även metan, dikväveoxid och en rad andra gaser har 
en sådan förmåga.  
 
Ytterligare  en  orsak  till  klimatets  mycket  markanta  skiftningar  är 
kontinentalförskjutningen, dvs. kontinenternas  långsamma vandringar över  jorden. 
(Bernes, 2003) 
 
Människans medverkan till klimatförändringarna 
Sedan slutet av 1800‐talet har medeltemperatur på jordklotet ökat med cirka en halv 
grad och de senaste årtiondena var de varmaste under denna period. Vetenskapen 
tror  att  detta  till  största  delen  beror  på  förbränningen  av  fossila  bränslen  (kol, 
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naturgas, olja, diesel, bensin etc.) som ger ett tillskott av växthusgasen koldioxid till 
atmosfären som  i sin  tur  leder  till den så kallade  förstärkta växthuseffekten  (global 
uppvärmning).  Denna  förstärkta  växthuseffekt  anses  kunna  vara  orsaken  till 
förhållandevis  snabba  klimatförändringar.  Klimatmodeller  visar  dessutom  på  en 
ytterligare ökning av medeltemperaturen under de kommande 100 åren på mellan 
1,5 och 4,5 grader. Den stora osäkerheten beror dels på hur man hanterar  framtida 
koldioxidutsläpp  och  dels  på  att  klimatmodellerna  är  just modeller  och  inte  ska 
tolkas  som  några  regelrätta  prognoser.  En  uppvärmning  större  än  4,5  grader  kan 
därmed inte heller uteslutas. (Stockholms universitets hemsida, 2005‐09‐16) 
 
Även människans markanvändning  kan  inverka  på  klimatet.  I  viss mån  påverkas 
jordens reflektionsförmåga av vilken vegetation som växer där. Öppen, gräsbevuxen 
terräng  reflekterar  i allmänhet mer  ljus än exempelvis barrskog. Öknar är vanligen 
ännu mer reflekterande än bevuxen mark. Allra mest reflekterande är is och snö. 
 
Partiklar  i  atmosfären  hjälper  till  att  sprida  och  direkt  återutsända  en  del  av  det 
inkommande  ljuset.  En  ökning  av mängden  partiklar  i  luften  får  i  allmänhet  en 
avkylande  verkan  vid  jordytan  vilket man  har  konstaterat  i  samband med  stora 
vulkanutbrott.  Industrier  och  förbränningsanläggningar  sprider  också  ut 
svaveldioxider  som  sedan  klumpar  ihop  sig  till  partiklar  men  regn  och  annan 
nederbörd  fångar  upp  partiklarna  så  att  de  lämnar  atmosfären  relativt  snart. 
Sotpartiklar från förbränningsutsläpp kan däremot med sin svarta färg absorbera ljus 
snarare än sprida det och på så sätt medverka till att de lägre luftlagren blir varmare. 
Partiklar spelar även en nyckelroll  för molnens uppkomst och kan på så sätt också 
indirekt verka på klimatet. (Bernes, 2003) 
  

Ökade översvämningsrisker ‐ en konsekvens av 
klimatförändringar. 
 
Av det flertal konsekvenser som klimatförändringarna kan komma att innebära har 
jag i detta arbete valt ut dem som förväntas leda till ökade översvämningsrisker och 
därigenom  påverkar  den  fysiska  planeringens  möjligheter  till  framtida 
markanvändning och bebyggelseplacering.  När det gäller de prognosvärden som tas 
upp  i  detta  kapitel  måste  man  tänka  på  att  de  är  medelvärden.  I  den  fysiska 
planeringen måste dock  extremvärden,  som  kommer  att  vara  ännu mycket högre, 
beräknas och beaktas.  
 
Det  finns  forskare  och  vetenskapsmän  som  uttrycker  skepsis  till  teorierna  om 
klimatförändringar.  Exempelvis George  C Marshallinstitutet  uttrycker  tveksamhet 
inför människans påverkan på klimatet.  Institutet  ifrågasätter även kunskapsbasen 
för  klimatmodellerna  och metoderna  för  att  beräkna  konsekvenserna.  Trots  detta 
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påpekar man  vikten  av  att  ta  klimatförändringarna  på  allvar  och  betonar  särskilt 
behovet  av  att  vidta  åtgärder.  (Marshallinstitutets  hemsida,  2005‐12‐12)  Andra 
skeptiker  är  fysikprofessor Tor Ragnar Gerholm och den danske  statistikern Björn 
Lomborg  som båda  anser  att det  är omotiverat dyrt  att vidta  åtgärder och  att det 
finns tid att vänta. (Sydsvenskans hemsida, 2005‐12‐05 och Ny tekniks hemsida 2005‐
12‐13)  
 
Förhöjd havsytenivå 
Klimatscenarier utarbetade vid Rossby center, SMHI visar att havsytan kan komma 
att stiga med 60‐80 centimeter längs den sydsvenska kusten under en 100‐årsperiod. 
(Statens Geotekniska  Instituts hemsida,  2005‐07‐04) Detta  till  följd  av den  fortsatta 
globala  uppvärmningen  som  förväntas  ge  dels  isavsmältning  och  dels  termiska 
effekter, det vill  säga  att befintlig vattenvolym kräver  större utrymme när det blir 
varmare. Att detta scenario förväntas drabba bara den sydliga delen av kusten beror 
på den landhöjning som fortfarande sker till viss del och från Stockholmstrakten och 
norrut  kan  beräknas  balansera upp  havsytans  höjning.  (SMHI:s  hemsida,  2005‐09‐
01b) Detta scenario utvecklas relativt långsamt.  
 
Grafen  nedan  visar  flera  olika  scenarier  med  beräknade  havsnivåer  utifrån  den 
senaste  kunskapssammanställning  gjord  av  FN:s  mellanstatliga  klimatpanel 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. 
  

 
   
 
Ökad nederbörd i vissa områden 
Klimatscenarierna  från  Rossby  Center  SMHI  visar  också  på  att  nederbörden  kan 
komma att öka med 30 % inom vissa delar av landet. (Statens Geotekniska Instituts 

Graf 1.   
Havsytehöjning, prognoser 
 
 
(IPCCs hemsida  2005‐11‐21 
(WG1 TS Figure 24) 
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hemsida,  2005‐07‐04)  Nederbördsökningen  beräknas  komma  i  västra  och  norra 
delarna  av  Sverige medan  främst  sydöstra  delarna  i  stället  kan  få  vattenbrist  och 
torka. (Naturvårdsverkets hemsida, 2005‐05‐24)  
 
Extremvädersituationer återkommer oftare  
Så kallade extremvädersituationer med skyfall och kraftiga vindar befaras uppträda 
allt  oftare  och  kan  komma  att  innebära  nya  översvämningsnivåer  både  i  inlandet 
(skyfall)  och  vid  kusterna  (kraftiga  vindar).  Beräkningar  pekar  på  att  42  %  av 
bebyggelsen  kring  Skanör  och  Falsterbo  kan  översvämmas  vid  extremhögvatten. 
(Statens  Geotekniska  Instituts  hemsida,  2005‐07‐04)  En  extra  svårighet  med 
extremvädersituationer är att de uppstår snabbt och kan vara svåra att förutsäga.  
 
Bilden nedan visar mörka ovädersmoln över Europavägen strax söder om Stockholm 
sommaren 2005. Någon mil senare visade det sig vara ett rejält skyfall. 
 

 
 
Översvämningar med dagens klimat 
Översvämningar är den vanligaste sortens naturkatastrof i Europa. Enligt Europeiska 
miljöbyrån (EEA) stod översvämningar för 43 % av alla katastrofhändelser i Europa 
under  perioden  1998‐2002.  Under  denna  period  drabbades  Europa  av  cirka  100 
översvämningar  som  orsakade  runt  700  dödsolyckor,  tvingade  omkring  en  halv 
miljon människor att flytta och ledde till ekonomiska förluster på minst 25 miljarder 
euro för försäkringsbolagen1. En yta på uppskattningsvis en miljon kvadratkilometer 
drabbades av översvämningar och omkring 1,5 % av Europas befolkning påverkades. 
 

                                                 
1 Notera att kostnaderna för även icke försäkrad egendom är betydligt högre. 

Bild 1.  
Skyfall på väg. 
 
 
(Strax  söder  om 
Stockholm  sommaren 
2005, eget foto) 
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Kartläggningen  av  de  skadevållande  översvämningarna  visar  att  särskilt  utsatta 
områden  var  Rumänien,  Schweiz,  sydöstra  Frankrike,  södra  Tyskland  och  östra 
Ungern.  (Europeiska miljöbyråns hemsida, 2005‐05‐23) 
 
Kartan nedan visar var i Europa de flesta översvämningarna skedde under perioden 
1998‐2002. 
 

Karta 1. Avrinningsområden som drabbats av översvämningar under perioden 1998‐2002. 
(Europeiska miljöbyråns hemsida, 2005‐09‐13) 
 
 
Redan med  dagens  klimat  finns många  områden  även  i  Sverige  som  drabbats  av 
översvämning till följd av stora nederbördsmängder. Räddningsverket har med hjälp 
av  bland  andra  SMHI  gjort  översiktliga  översvämningskarteringar 
(översvämningsscenarier)  för  ett  flertal  vattendrag  utifrån  dagens  klimat med  så 
kallade  100‐årsflöden  och  för  beräknat  högsta  flöde  enligt  Flödeskommitténs 
riktlinjer  för  dammdimensionering  (dammar  i  riskklass  I).  (Räddningsverkets 
hemsida, 2005‐09‐05) 
 



 Lena Petersson Forsberg, examensarbete hösten 2005   

 18 

Det  finns  tecken på att klimatet  i viss mån redan har  förändrats. Extremväder med 
kortvariga men kraftiga skyfall har de senaste åren orsakat översvämningar på flera 
platser  i  landet. Den  4  augusti  år  2004 mätte privatpersoner upp  ca  210 mm  regn 
under några timmar i den lilla byn Sunnemo i Värmland. SMHI:s mätstation i Råda 
några kilometer därifrån fick 189 mm regn registrerat under ett dygn, vilket är den 
näst största dygnsmängden någonsin på en SMHI‐station. (SMHI:s hemsida, 2005‐11‐
14)  
 
Kartan  nedan  visar  SMHI:s  kartläggning  av  översvämningskänsliga  områden  i 
Sverige år 1990. 
 

 
 
Översvämningar med framtidens klimat 
Huruvida de översiktliga översvämningskarteringar som Räddningsverket låtit göra 
kan vara gällande för framtida klimat är i dagsläget mycket svårt att avgöra. Arbete 

Karta 2.  
Översvämningskänsliga  områden 
i Sverige 1990.  
 
 
(SMHI:s hemsida, Faktablad nr 
21, juni 2004) 
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med att  få  fram beräkningsmodeller  för vattendragens  flöden  i ett  framtida klimat 
pågår  men  det  är  ännu  alltför  tidigt  att  säga  när  beräkningar  kan  börja  göras. 
(Näslund‐Landemark,  Räddningsverket,  2005‐09‐16)  För  södra  Sveriges  kustzoner 
finns  också  en  översiktlig  kartering  gjord  av Naturvårdsverket.  På mer  detaljerad 
nivå  förväntas kommunerna  själva göra egna karteringar vilket ofta kräver en mer 
detaljerad  och  noggrann  höjddata  än  den  som  Lantmäteriverket  tillhandahåller. 
(SMHI:s hemsida, 2005‐09‐01b) 
 
Kartan  nedan  visar  Naturvårdsverkets  översikt  av  översvämningshotade 
kuststräckor  i  södra  Sverige  vid  en  havsytehöjning på  50  cm. Anledningen  till  att 
kartan  bara  omfattar  södra  delen  av  Sverige  är  att  den  pågående  landhöjningen 
förväntas  kompensera  för  havsytans  höjning  från  strax  söder  om  Stockholm  och 
norrut. 
 

 
  Karta 3.  Riskzoner för översvämning enligt Naturvårdsverket.   
   (Bernes m fl, 2003, s 136) 
 
 
I  södra  Sverige  är  inte  landhöjningen  en  kompenserande  faktor  för  den  befarade 
höjningen  av  havsytan  eftersom  där  snarare  råder  en  svag  landsänkning.  I  de 
sydligaste delarna uppmäter man en sänkning om ca ½ mm per år. När det gäller 
Skåne  skulle  vissa  speciellt  utsatta  områden  drabbas  allvarligt  av  en 
havsnivåhöjning, t.ex. näset med Skanör/Falsterbo i Vellinge kommun.  
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Bilderna nedan visar Falsterbonäset, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scenarierna  visar  att  största  delen  av  näset  försvinner  vid  två meters  höjning  av 
havsytan vilket skulle kunna bli en realitet vid extrema vädersituationer i framtidens 
klimat.  
 
Även  andra  landområden  än  kustområden  ligger  i  riskzonerna  för  de 
översvämningar  som kan bli  följden av  en ökad nederbörd under  längre perioder. 
Särskilt  gäller  detta  vid  de  reglerade  vattendrag  där  regleringarna  är 
underdimensionerade  och/eller  ohanterliga  på  grund  av  dåligt  underhåll.  Ett 
exempel  på  denna  problematik  i  stor  skala  är  hela  Mälardalen  där  Mälarens 
otillräckliga  avtappning  genom  slussarna  i  Stockholm  och  Södertälje  redan  med 
dagens klimat lett till allvarliga översvämningssituationer. 
 

 
dels som det ser ut idag, 

 

 
dels vid en (1) meters 
vattennivåhöjning, 

 

 
dels vid två (2) meters 
vattennivåhöjning. 

 

Karta 4.  
Scenarier för 
Falsterbonäset. 
 
(Lunds Tekniska 
Högskolas hemsida, 
2005‐09‐06) 
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Det är inte bara direkta översvämningssituationer som förväntas bli ett ökande 
bekymmer för den fysiska planeringen i framtiden. Klimatförändringarna tros även 
öka risken för och hastigheten i den naturliga erosionsprocess som ständigt pågår 
längs våra kuster. Stranderosion är redan ett stort problem, främst längs delar av 
Skånekusten exempelvis vid Ystad där stora landarealer redan har försvunnit. 
(Lunds Tekniska Högskolas hemsida, 2005‐09‐06) 

 

Människans påverkan på översvämningsriskerna 
 
Översvämningar  är  egentligen  en  helt  naturlig  företeelse  och  de  gånger 
översvämningar blir ett problem är det ofta människans egen verksamhet i form av 
bebyggelse och infrastruktur i eller i direkt närhet av vattnet som är orsaken.  
 
Jord‐, skogsbruk och energiframställning 
Människan har allt sedan tidig medeltid omformat vattensystemen för att tillgodose 
ökat  behov  av  jordbruksmark  och  skogsmark  genom  rätningar,  rensningar  och 
utdikningar.  Man  har  genom  dessa  åtgärder  påskyndat  vattnets  avrinning  och 
bidragit  till  att  onaturliggöra  översvämningar.  Även  regleringar  av  vattenflöden 
genom  anläggning  av  dammar  för  energiproduktion  och  därtill  följande 
vattendomar  förhindrar  naturens  egen  möjlighet  att  reglera  vattennivåerna.  Det 
moderna skogsbruket ger konsekvenser för vattnets naturliga kretslopp. Kalhuggna 
marker i avrinningsområdena ger snabbare avrinning med momentant höga flöden i 
vattendragen  och  förhöjd  risk  för  erosion  och  översvämning  som  följd. 
(Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida, 2005‐09‐13) 
 
Fysisk planering  
Enligt SMHI drar man över hela världen slutsatsen att den  fysiska planeringen och 
utvecklingen  av  infrastrukturen  är  två  av  anledningarna  till  att 
översvämningsproblemen  ökat  och  det  är  svårigheter med  att  släppa  fram  vatten 
utan att hamna i konflikter med relativt nyetablerad bebyggelse som ligger till grund 
för detta påstående. (SMHI:s hemsida, 2005‐09‐01a)  
 
Dagens höga  efterfrågan på  exklusiv  vattennära  bebyggelse  gör  att ny  bebyggelse 
gärna  läggs  i riskzoner för både kända och framtida översvämningar. Det moderna 
samhällets  urbaniseringsprocess  har  även  bidragit  till  att  erfarenhetsmässiga 
kunskaper gällande lämplig/olämplig bebyggelseplacering i många fall gått förlorad. 
(Moberg, telefonsamtal 2005‐09‐12)  
 
Tekniska skyddsåtgärder mot översvämningar kan hur paradoxalt det än  låter  leda 
till ökad  skaderisk. Den  trygghetskänsla  som  skyddsåtgärden ger  leder ofta  till att 
bebyggelse etableras närmare vattnet och när översvämningen väl är ett faktum blir 
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skadorna  större.  (Emmelin,  Blekinge  Tekniska Högskola,  2005‐10‐03)  Exempel  på 
denna  problematik  finns  bland  annat  i USA  där  flood  plain management  engagerar 
intressenter i stora organisationer för att sprida kunskap och värna intressen. (Flood 
Plain Management Associations hemsida, 2005‐11‐25) 
 
Är översvämningskonsekvenser ett lyxproblem?  
Man kanske skulle kunna  tro att de ökade översvämningshoten mot ett strandnära 
boende är ett problem som bara berör de rika men så är inte fallet. I västvärlden har 
det  utvecklats  en  kultur  där  det  anses  exklusivt  att  bo  nära  vattnet  och man  har 
glömt bort riskerna som det kan innebära. I andra delar av världen är ett vattennära 
boende  en  förutsättning  för  att  kunna  försörja  sig, då  kanske  främst  genom  fiske. 
Även  vid  översvämningar  som  inte  blir  permanenta  kan  det  medföra  att 
odlingsmark  och  grundvatten  blir  förorenade  av  saltvatten  och  därmed  blir 
obrukbara  för  lång  tid  framöver.  När människor  tvingas  flytta  från  hotade  eller 
förstörda kustområden innebär det att de kanske även måste byta försörjning. Det är 
inte  heller  säkert  att det  finns  så många  andra  områden  att  flytta  till.  Små  öriken 
hotas att helt svämmas över när havsytan höjs och en beräkning som World Watch 
Institute (WWI) gjort visar att hälften av världens befolkning idag bor i kustområden 
som  hotas  att  svämma  över  vid  en  storskalig  avsmältning  av  isarna. 
(Omvärldsbilders hemsida 2005‐08‐22) Även om detta scenario kan tyckas overkligt 
så ger det ändå ett perspektiv på vilka svårigheter mänskligheten står  inför när det 
gäller att hitta säkra områden att bebygga och odla. Sverige kan förväntas klara sig 
relativt  lindrigt undan klimatförändringarna och vi måste därför bereda oss på att 
många människor  kommer  att  vilja  eller  tvingas  att  flytta  hit  när  klimatet  i deras 
egna  hemtrakter  förändras  alltför  mycket.  Ett  nytt  begrepp  har  myntats; 
klimatflyktingar.  
 

Samhällets klimatanpassning 
 
På  samtliga  beslutsnivåer  som  jag  undersökt  (FN‐,  EU‐,  nationell‐,  läns‐  och 
kommunal  nivå)  är  man  överens  om  att  samhället  måste  anpassa  sig  till 
klimatförändringarnas  konsekvenser,  inte  minst  när  det  gäller  de  ökade 
översvämningsriskerna.  För  ett  oförberett  samhälle  kommer  skador  och 
skadekostnader av ökade översvämningar att bli mycket högre än  för ett  samhälle 
som  genom  hela  sin  samhällsbyggnadsprocess  så  tidigt  som möjligt  försöker  att 
anpassa  sig.  Idag pågår anpassningsarbetet  till den ökade översvämningsrisken på 
olika  sätt  och  med  olika  konkreta  resultat  över  hela  världen.  Skillnaderna  i 
tillvägagångssätt är med  stor  sannolikhet också beroende på  tillgången på pengar. 
Det ekonomiskt viktiga London har sedan länge haft en mobil skyddsbarriär medan 
det  lilla  öriket  Tuvalu  i  Stilla  Havet  sägs  ha  gjort  en  evakueringsplan  för  sin 
befolkning (!) (Affärsdatas hemsida, 2005‐09‐21).  
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Internationella skyddsprojekt 
 
En  höjning  av  världshavets medelnivå  drabbar många  länder men  det  är  de  rika 
länderna  som  kan  ha  råd  att  göra  något  för  att  skydda  sig.  Storstäder  och 
tätbefolkade  områden  i  västvärlden  ger  förutsättningar  för  radikala  åtgärder  och 
flera  exempel  finns  där  översvämningsproblematiken  redan  resulterat  i  stora 
skyddsprojekt såsom Thames Flood Barrier i London, Mose‐ projektet i Venedig och 
havsvallarna i Nederländerna. 
 
Thames Flood Barrier i London, Storbritannien 
Översvämningshotet mot London har ökat med  tiden utifrån den  långsamma men 
konstanta  ökningen  av  högvattennivåerna.  Även  post‐glaciala  (efteristida) 
efterverkningar gör att hela den brittiska ön tiltar, upp i norr och ner i söder. Efter att 
307 personer dött i en översvämning 1953 startades planeringen på ett system för att 
kontrollera översvämningar men behovet att kunna ta in stora fraktfartyg till London 
hindrade planerna. Först när båtfrakten övergick till containerhantering och hamnen 
flyttades  längre  ut  mot  Nordsjön  kunde  tankarna  på  översvämningskontroll  för 
Londons innerstad förverkligas. Thames Flood Barrier började byggas 1974 men först 
1982  färdigställdes den 523 meter  långa konstruktionen som sträcker sig  tvärs över 
Themsen i höjd med Woolwich. Barriären delar upp floden i sex kanaler mellan nio 
stora betongplintar. Från dessa stora betongplintar kan sedan stora grindar öppnas 
eller stängas efter behov med hjälp av hydraulik. (Nationmasters hemsida, 2005‐03‐
30) 
 
Bilden  nedan  visar  skyddsbarriären  Thames  Flood  Barrier  som  ligger  i  höjd  med 
Woolwich, strax öster om London city. 
 

 
 
 
 

Photo by  
Tom Corser 
www.tomcorser.com  

Bild 2. Thames Flood Barrier 
(Wikipedias hemsida, 2005‐11‐21) 
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Mose ‐ projektet i Venedig, Italien 
Att  Venedig  sakta  men  säkert  sjunker  ner  i  havet  har  länge  varit  ett  problem. 
Orsaken  sägs  vara  att  de  pålar  som  byggnaderna  står  på  börjat  ruttna.  Till  detta 
kommer  nu  också  den  troliga  höjningen  av  havsytans medelnivå  som  ytterligare 
förväntas  påskynda  processen.  Ett  skyddsprojekt  mot  översvämningar  har  länge 
varit behövligt  för staden men  inte  förrän de senaste åren har man kunna enas om 
hur  det  ska  gå  till. Det  så  kallade Mose  ‐  projektet,  som  fått  sitt  namn  efter  den 
bibliske Mose som kunde gå  tvärs över vatten, sattes efter  lång  tids debatt nyligen 
igång. Detta megaprojekt går ut på att stora dammluckor som i normalfallet ligger på 
botten av  lagunen fylls med tryckluft och reser sig upp om högvatten hotar staden. 
(Svt:s  hemsida,  2005‐05‐28)  Projektet  har  varit  och  är  fortfarande  mycket 
omdebatterat då det  anses  ge  oreparerbara  skador på  lagunens  biologiska  liv  och 
beräknas  ta  ca  åtta  år  att  färdigställa.  (Turismovenezias  hemsida,  2005‐10‐10) 
Kostnaden beräknas till ca 700 miljoner euro. (Sal.ves hemsida, 2005‐10‐10) 
 
Bilderna nedan visar  tekniken  för  skyddsbarriären  i projektet MOSE  som är under 
uppförande utanför Venedig, Italien. 
 

Bild 3. Skyddsbarriären i projektet MOSE, Venedig.       
(Turismovenezias hemsida, 2005‐10‐10) 
 
 
 
 
 

Picture from the MOSE‐project carried 
out for Transport and Infrastructure 
Ministry – Venice Water Authority, 
through its concessionary Consorcio 
Venezia Nuova. 

Lagunen Havet 

Tryckluft ersätter vattnet 

Lagunen 
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Nederländerna 
Nästan en fjärdedel av all mark i Nederländerna ligger under havets medelnivå och 
de  vallar  som  håller  havet  utanför måste  ständigt  förbättras  och  övervakas.  Flera 
stora  översvämningar  har  drabbat  landet  och  så  sent  som  år  1995  tvingades 
hundratusentals  människor  att  tillfälligt  fly  från  sina  hem.  Detta  ledde  till  att 
regeringen  beslutade  att  ytterligare  förbättra  det  skyddande  systemet  av  vallar, 
dammar och pumpanläggningar (Utrikespolitiska institutets hemsida, 2004‐03‐25) 
 
Redan på 1000‐talet e. Kr. började de dåvarande Holländarna att bygga havsvallar 
när de befintliga sanddynerna inte gav tillräckligt skydd. Genom århundradena har 
sedan våtmarker och sjöar dikats ut. Till en början  förlitade man sig på slussar där 
man  lät vattnet  strömma ut vid  lågvatten men  senare  skedde  torrläggningen även 
med  hjälp  av  väderkvarnar,  ångdrivna  och  elektriska  eller  dieseldrivna 
pumpstationer. Den stora havsviken Zuiderzee avskars på 1930‐talet  från Nordsjön 
genom en tre mil lång skyddsvall som kallas Afsluitdijk. Havsviken är numera ersatt 
av  sötvattensjön  Ijsselmeer.  (Pistor,  1994)  Idag  är  vissa  pumpstationer  återigen 
drivna av vindkraft. (Douglas, 2001) 
 
Kartan nedan visar Nederländerna och den tre mil långa skyddsvallen Afsluitdijk. 
 

 
 
 

Afsluitdijk

Karta 5. Skyddsvallen Afsluitdijk, 
Nederländerna. 
 
(Utrikespolitiska institutets 
hemsida, 2004‐03‐25) 
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Skyddsprojekt i Sverige 
 
Några invallningsprojekt har gjorts även i Sverige. Vid Huseby Bruk strax väster om 
Växjö, avvattnades Mörrumsåns sanka mader med hjälp av en så kallad Archimedes 
skruv redan år 1884. Den torrlagda marken vallades in och brukades som betes‐ och 
jordbruksmark. Idag är Husebymaden naturreservat och den återställda sankmarken 
är  populär  häckningsmark  för  en  rad  fågelarter.  (Mörrumsåns  Kultur‐  och 
Industriminnesförening,  Informationsbroschyr  Upplevelser  runt  Mörrumsån/Åsnen 
2005/2006.) 
 
Kristianstad 
Det finns exempel på kommuner där man gör bedömningen att invallningsprojekt är 
nödvändiga  för  att  skydda delar  av  bebyggelsen  från  översvämningar  redan med 
dagens klimat. Ett exempel är Kristianstad som ligger invid Helge å och Hammarsjön 
i  nordöstra  Skåne  och  där  skyddsvallar  mot  vattnet  funnits  sedan  länge. 
Kristianstads läge är extra sårbart eftersom stora delar av staden ligger mycket lågt. 
Den  lägsta  punkten  ligger  nästan  2,5 m  under  havets medelvattennivå  och  ännu 
något mer under Helge å. Översvämning hotade staden senast våren 2002 då höga 
flöden  gjorde  att Helge  å  steg  nästan  2 m  över  normal  nivå.  Idag  förstärks  och 
kompletteras  befintliga  skyddsvallar  för  att  kunna  klara  även  framtida  ökade 
översvämningsrisker. Vissa  detaljplaner  har  fått  göras  om  för  att  trygga  vallarnas 
existens och fortlevnad. (Bengtsson, 2004‐04‐14) 

 
 
Bild 4. 
Skyddsvallarna är 
på vissa ställen 
ännu inte särskilt 
höga. 
   
(Kristianstad 
2005, eget foto) 
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Nedanstående  karta  visar  invallningsprojektet  i  Kristianstad.  Åtgärdade  sträckor 
(röd linje), pågående sträckor (blå linje) och planerade sträckor (grön linje).   
 

  
 
 

 

Södra Dämme 

Bild 5.  
Vid Södra Dämme 
bättrar man på 
översvämnings‐ 
skyddet. 
 
(Kristianstad 2005, 
eget foto 

Karta 6.  
Kristianstads 
skyddsvallprojekt. 
 
(Kristianstad 
kommuns hemsida, 
2005‐11‐23) 
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Bild 7.  
Södra Dämme, 
september 2005. 
 
(Kristianstad 2005, 
eget foto) 
 

Bild 6.  
Dammbyggnation vid Södra 
Dämme centralt i 
Kristianstad. 
 
(Kristianstad 2005, eget 
foto) 



 Lena Petersson Forsberg, examensarbete hösten 2005   

 29

Vad görs på beslutande nivå?
 
Frågan om Den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsrisker till följd 
av klimatförändringar är olika konkret på olika beslutsnivåer. Jag har följt frågan från 
global beslutsnivå (FN) till kommunal beslutsnivå via EU‐kommissionen, Miljö ‐ och 
samhällsbyggnadsdepartementet  och  länsstyrelser.  På  global  nivå  dominerar 
klimatfrågan  och  dess  orsaker  och  konsekvenser.  Det  är  först  på  EU‐nivå  som 
begreppet planering börjar nämnas men då i ett mycket brett perspektiv. Den fysiska 
planeringen som ett  instrument för samhällets anpassning till klimatförändringarna 
nämns  först  på  departementsnivå  och  konkreta  riktlinjer  för  bebyggelseplacering 
förekommer tidigast i kommunala översiktsplaner. 
 

Beslutsorgan på global nivå 
 
Den fysiska planeringens roll i samhällets klimatanpassning behandlas inte på global 
nivå. Det arbete som sker här koncentreras i stället till att försöka komma överens i 
klimatfrågan  och  till  att  göra  kunskapssammanställningar.  Indirekt påverkar detta 
arbete ändå den fysiska planeringen eftersom vetenskaplig fakta ligger till grund för 
efterkommande beslutsnivåers arbete. Några stora organ som bevakar eller arbetar 
med klimatfrågan på global nivå är: 
    
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 
Det kanske viktigaste  forumet  för samspel mellan klimatforskningen, beslutsfattare 
och samhället i övrigt är FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC som etablerades 1988 
av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP. IPCC 
utför  inte egen  forskning utan dess huvuduppgift är att  sammanställa kunskap  till 
världssamfundet.  Hittills  har  tre  omfattande  kunskapssynteser  genomförts  (1990, 
1995,  2001)  samt  ett  antal  särskilda  och  tekniska  rapporter  till  stöd  för  det 
vetenskapliga,  politiska  och  praktiska  klimatarbetet.  IPCC:s  nästa  stora 
kunskapssyntes planeras till år 2007.  
 
United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC 
FN:s  ramkonvention  om  klimatförändringar  UNFCCC  är  det  viktiga  forumet  för 
internationellt klimatarbete. Ramkonventionen öppnades  till underskrifter vid Rio‐
konferensen år 1992 och  trädde  i kraft år 1994.  Idag har 189 parter anslutit  sig  till 
konventionen. Den både samlar information och utgör en mötesplats för länderna att 
enas om åtgärder för att lösa klimatfrågan. Kyotoprotokollet som lades fram år 1997 
och  trädde  i  kraft  år  2005  togs  fram  inom  UNFCCC  och  konventionens  arbete 
fortsätter.  (SMHI:s hemsida, 2005‐09‐23) 
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Kyotoprotokollet 
Det  så  kallade Kyotoprotokollet  togs  fram  redan  år  1997 men  trädde  ikraft  först  i 
februari 2005 sedan fler än 55 % av medlemsländerna skrivit under. Sverige är ett av 
dessa.  Protokollet  syftar  bland  annat  till  att  få  till  stånd  en  minskning  av 
koldioxidutsläppen. (UNFCCC:s hemsida, 2005‐09‐29)  
 

Beslutsorgan på EU‐nivå 
 
Även på beslutande EU‐nivå syftar ansträngningarna till stor del till att nå enighet i 
klimatfrågan men arbetet kan ändå sägas vara något mera konkret än på den globala 
nivån. Det är på EU‐nivå som den fysiska planeringen börjar nämnas om än som ett 
mycket  vitt  begrepp  och  några  konkreta  riktlinjer  för  den  fysiska  planeringen 
återfinns inte här.  
 
European Climate Change Programme, ECCP 
Europeiska  kommissionen  antog  genom  sitt  klimatförändringsprogram  ECCP  det 
Sjätte  miljöhandlingsprogrammet  i  Göteborg  i  december  2001  där  samtliga 
medlemsstaters regeringschefer skrev under. I detta handlingsprogram nämns bland 
annat  att  samhället  måste  anpassas  till  klimatförändringarna.  (Europeiska 
kommissionens hemsida, 2005‐09‐29)  
 
Integrated Coastal Zone Management, ICZM 
Kustområden  utgör  generellt  en mycket  viktig  resurs  i  dagens  samhällen.  De  är 
viktiga  för produktion av  livsmedel och andra  råvaror, många  transportnoder och 
stora  hamnar  ligger  inom  dessa  zoner  och  de  är  ofta  värdefulla  naturmiljöer  och 
fritidsområden.  Europaparlamentet  och  Europarådet  har  på  EU‐kommissionens 
initiativ  utarbetat  en  strategi  för  integrerad  förvaltning  av  kustområden 
(2002/413/EG)  med  avsikt  att  främja  samarbete  när  det  gäller  planering  och 
förvaltning inom sådana områden. Planer finns i ca 80 länder över hela världen med 
tillämpning på nationell eller regional nivå. I Europa tillämpas metoden bland annat 
i  Danmark,  Storbritannien,  Frankrike,  Nederländerna  och  Irland.  (Statens 
Geotekniska Instituts hemsida, 2005‐07‐07) ICZM är en metod som har utvecklats för 
att  bättre  kunna  samordna  alla  involverade.  Att  använda  sig  av  denna  metod 
innefattar bland annat att identifiera riskerna innan de blir problem, att identifiera de 
som har del i problemet samt att identifiera de aktörer som har ansvaret för att lösa 
dem. (Svenska naturskyddsföreningens hemsida, 2005‐10‐10) 
 
Kommissionsdokument KOM (2004) 472 
Kommissionsdokument är Europakommissionens meddelande till exempelvis Rådet, 
Europaparlamentet  eller  andra  intressenter.  KOM  (2004)  472,  Hantering  av 
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översvämningsrisker,  daterat  den  12/7  2004,  redovisar  förebyggande  åtgärder, 
skyddsåtgärder  och  skadebegränsande  åtgärder.    Som  förebyggande  åtgärder 
beskrivs  att  man  i  framtiden  måste  undvika  att  uppföra  hus  och 
industrianläggningar i områden som nu eller i framtiden kan komma att drabbas av 
översvämningar. Vidare säger man att  två utvecklingslinjer pekar mot en ökad risk 
för översvämningar i Europa. Den första är att klimatförändringen (större nederbörd 
och högre havsnivåer) gör det troligt att översvämningar i framtiden kommer att bli 
svårare  och  inträffa  oftare.  Den  andra  är  att  befolkningen  och  de  ekonomiska 
tillgångarna i riskområdena ökat. (Sveriges riksdags hemsida, 2005‐10‐10a) 
 
Ramdirektivet för vatten 
Inom  Vattenramdirektivet  skall  man  utarbeta  integrerade  förvaltningsplaner  för 
varje  avrinningsområde  för  att  uppnå  en  god  ekologisk  och  kemisk  status.  Enligt 
Europakommissionen  kommer  vattenramdirektivet  att  indirekt  medverka  till  att 
begränsa översvämningsskadorna även om det  inte är dess  främsta syfte.  (Sveriges 
riksdags hemsida, 2005‐10‐10a) 
 
European Spatial Development Perspective, ESDP 
ESDP  är  ett  strategiskt  och  taktiskt  planeringsdokument  beträffande  regional 
utveckling och fysisk planering och dokumentet är resultatet av det informella möte 
som hölls mellan EU‐ländernas ministrar ansvariga för den fysiska planeringen den 
10‐11  maj  1999  i  Potsdam  (Tyskland).  De  svenska  länsstyrelserna  har  som 
arbetsuppgift  att  följa  och  utveckla  ESDP‐arbetet  i  dialog  med  kommunerna, 
näringslivet  och  andra  berörda.  (Boverkets  hemsida,  2005‐10‐10)  Boverket  och 
NUTEK har regeringens uppdrag att biträda regeringskansliet i Sveriges medverkan 
i ESDP.  (NUTEK:s hemsida, 2005‐10‐10)  I skrivande stund  (december 2005) har  jag 
inom ESDP inte hittat någon text gällande översvämningsrisker och inte heller några 
riktlinjer  för  den  fysiska  planeringens  roll  i  scenariot  med  ökade 
översvämningsrisker.  
 
Europeiska Miljöbyrån (European Environment Agency), EEA 
EEA  inrättades 1994 och är belägen  i Köpenhamn. EEA har  till uppgift att  förse de 
politiska beslutsfattarna och allmänheten med  information om miljön. EEA:s policy 
är  att  tillhandahålla  sin  information  för  gratis  nedladdning  via  Internet. 
Informationen  syftar  till  att  ge  stöd  till  arbetet  med  att  utforma  och  genomföra 
miljöpolitiska åtgärder i EU och dess medlemsstater. Huvuduppgiften för miljöbyrån 
är  att  presentera  information  om  miljötillståndet  i  EU  och  EEA  har  ett  brett 
rapportprogram  som  berör  olika  specialområden. Till  exempel  finns  rapporter  om 
tillståndet  i  EU:s  sjöar  och  floder,  livscykelanalyser,  luftföroreningar,  trafikfrågor, 
biodiversitet  etc. (Naturvårdsverkets  hemsida,  2005‐10‐11)  EEA:s  briefing  01/2005 
beskriver klimatförändringar och översvämningar i Europa. (Europeiska miljöbyråns 
hemsida, 2005‐05‐23) 
 



 

Beslutsorgan inom Sverige 
 
Regeringsnivå 
Regering  och  riksdag  har  uppmärksammat  klimatförändringarna  och  deras 
konsekvenser. Arbetet domineras  ännu  så  länge  av  att  försöka nå  enighet om och 
åtgärda  klimatförändringarnas  orsaker.  På  miljö‐  och  samhällsbyggnads‐
departementets  hemsida  säger  man  att  samhället  måste  anpassas  till 
klimatförändringarnas konsekvenser men hur det ska gå  till är ännu  inte klart. För 
den  fysiska  planeringens  del  finns  ännu  inga  konkreta  riktlinjer  att  arbeta  efter. 
Ansvarigt  departement  är  miljö‐  och  samhällsbyggnadsdepartementet  med 
samhällsbyggnadsminister  Mona  Sahlin  och  miljöminister  Lena  Sommestad  som 
ledande stadsråd. (Regeringens hemsida, 2005‐09‐23)  
 
Sverige och kommissionsdokument KOM (2004) 472 
I miljödepartementets mötespromemoria inför möte med ministerrådet (EU) 2004‐10‐
14 gällande hantering av översvämningsrisker (KOM (2004) 472) skriver man att med 
stöd av PBL kan  risker  för översvämningar beaktas vid  lokalisering av bebyggelse 
och  det  är  en  kommunal  angelägenhet  att  planlägga  användningen  av mark  och 
vatten. Vidare  skriver man att  erfarenheterna hittills  inte visar på att det  i Sverige 
skulle  behövas  några  grundläggande  förändringar  av  varken  PBL  eller  det 
kommunala planmonopolet. (Sveriges riksdags hemsida, 2005‐10‐10b) 
 
Sårbarhetsutredning  
I  juni  2005  tillsatte  regeringen  en  utredning  som  ska  kartlägga  hur  sårbart  det 
svenska samhället är för klimatförändringar. Utgångspunkten för utredningen är att 
förutsättningarna  för  jordbruk,  infrastruktur  och  biologisk  mångfald  kommer  att 
påverkas av ett varmare klimat och för det krävs en annan beredskap. Utredare blir 
Bengt Holgersson, landshövding i Skåne. (Sveriges Radios hemsida, 2005‐09‐01)  
 
Utredningen ska titta på hur klimatförändringarna kan påverka:  

(1) Infrastruktur som vägar, järnvägar och telekommunikation.  

(2) Vattenförsörjning och avloppssystem.  

(3) Konsekvenser för människors hälsa.  

(4) Fysisk planering, bebyggelse och elförsörjning.  

(5)  Jordbruk  och  skogsbruk.  Risken  för  skadeinsekter  och  sjukdomar  ökar  om 
klimatet blir varmare och fuktigare.  

(6)  Turism.  Kortare  och  snöfattigare  vintrar  kan  försämra  förutsättningarna  för 
turistnäringen i fjällen.  
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(7) Biologisk mångfald.  

Utredningen  ska  också  redovisa  översvämningsriskerna  och 
avtappningsmöjligheterna när det gäller Hjälmaren, Mälaren och Vänern. (Miljö‐ och 
samhällsbyggnadsdepartementets hemsida, 2005‐09‐01) 
 
PBL‐utredningen 
Regeringen tillsatte i juni 2002 en kommitté och gav den i uppdrag att se över plan‐ 
och  bygglagstiftningen.  Kommittén  antog  namnet  PBL‐kommittén  och  dess 
slutbetänkande  (SOU  2005:77)  redovisades  under  hösten  2005.    I  kapitel  3.8 
Översvämningar och andra olyckor behandlas i viss mån gällande regler i PBL, problem 
med  tillämpningen  och  förslag  till  lagändringar  för  att  bättre  hantera 
översvämningsrisken i den kommunala fysiska planeringen.  
 
Kommittén gör bedömningen att medvetenheten om och viljan att uppmärksamma 
risken  för  översvämningar  och  andra  olyckor  ökar  både  inom  den  fysiska 
planeringen och  i byggprocessen. Exempel på brister  som kommit  till kommitténs 
kännedom är; otillräckligt kunskapsunderlag, oklarheter i tolkningen gällande PBL:s 
krav  på  markens  lämplighet  före  planläggning,  otillräckliga  möjligheter  att 
säkerställa  säkerhetshöjande  åtgärder  som  är  kraftfulla  nog  i  detaljplaner  och 
otillräckliga  utredningar  om  risk  ‐  och  säkerhetsfrågor  i  detaljplanestadiet  vilket 
leder  till att  frågorna hänskjuts  till bygglovsprövningen. Vidare skriver man att det 
uppenbarligen råder osäkerhet om vilket handlingsutrymme kommunen har och om 
länsstyrelsens möjligheter att pröva beslut med stöd av 12 kap. PBL särskilt när det 
gäller naturolyckor, d.v.s. översvämningar, ras och skred.  
 
De brister som redovisats kräver, enligt kommittén, inte nödvändigtvis lagändringar 
men man föreslår ändå detta för att förtydliga kravet på att riskerna ska beaktas vid 
tillämpningen av plan‐ och bygglagstiftningen.  I kombination med  lagändringarna 
föreslår  kommittén  även  att  kunskaperna  och  rådgivningen  om 
översvämningsriskerna  förbättras. Man  betonar  särskilt  vikten  av  att  lokalisera de 
områden som är riskzoner både  i dagens och  i  framtidens klimat samt att ge bättre 
vägledning  till kommuner  i  frågan om översvämningar,  inte minst med hänsyn  till 
klimatförändringarna.  
 
Bland de många föreslagna ändringarna  i  lagtexten vill  jag särskilt uppmärksamma 
kapitel 2 § 3 punkt 2 där man vill att lydelsen;  

”… jord‐, berg‐ och vattenförhållandena,…”   
ändras till;  

”…möjligheterna  att  undvika  olyckor  och  förebygga 
föroreningar,  bullerstörningar  och  andra  risker  för människors 
hälsa och säkerhet….”, 

I 4 kapitlet 1 § om Översiktsplan uttrycker man ett förslag om att texten;  
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”I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 
kap. och de miljö‐ och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark‐ och vattenområden. Vid  redovisningen 
skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt. 
Av planen skall framgå…” 

ändras till; 
”I  översiktsplanen  skall  redovisas  kommunens  bedömning  av  de 
allmänna  intressen  i  2  kap.  som  bör  beaktas  vid  beslut  om 
användningen  av mark‐  och vattenområden  samt  om  lokalisering  av 
bebyggelse. I översiktsplanen skall vidare redovisas andra överordnade 
mål  och  riktlinjer  som  har  lagts  till  grund  för  kommunens 
ställningstaganden  i  denna.  Av  översiktsplanen  skall  framgå 
kommunens ställningstagande till…” 

 (Regeringens hemsida, 2005‐10‐31)  
 
Huruvida  dessa  förslag  till  förändrade  skrivningar  ökar  tydligheten  om 
översvämningsrisker diskuteras vidare under kapitel 4 Analys och Diskussion i detta 
examensarbete. 
 

Beslutsorgan på regional nivå 
Sedan  1  januari  2003  finns  en  lagstadgad  möjlighet  att  bilda  så  kallade 
samverkansorgan på regional nivå där samtliga kommuner i ett län och  landstinget 
kan  ingå  (SFS 2002:34). Exempelvis Region Blekinge har  tagit över ansvaret  för den 
regionala utvecklingen från länsstyrelsen och har det samlade politiska ansvaret för 
utvecklingen  i Blekinge.  (Region Blekinges hemsida, 2005‐12‐19) Andra exempel på 
regionala samverkansorgan är Regionförbunden i Kalmar Län, Västra Götaland och 
Skåne.  (Samhällsguidens  hemsida,  2005‐12‐19)  De  regionala  samverkansorganen 
stöder  bland  annat  en  mängd  olika  regionala  projekt  eller  ingår  i  större 
interregionala/transnationella  samarbeten  som  finansieras  med  medel  från  bland 
annat EU. Det  INTERREG  IIIB2  ‐  finansierade projektet SEAREG  (nu avslutat) som 
studerade effekterna av havsytans höjning  i Österjöområdet är ett  sådant exempel.  
(SMHI:s hemsida, 2005‐12‐19) 
 
Till  den  regionala  beslutsnivån  kan  även  Länsstyrelserna  räknas.  Mer  om 
Länsstyrelserna och deras roll i den fysiska planeringens arbete med översvämnings‐ 
risker finns under rubriken ”Länsstyrelsens styrmedel”. 

                                                 
2 INTERREG  IIIB – en av EU:s strukturfonder. 
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Vad kan den fysiska planeringen göra 
med dagens styrmedel och lagstöd? 
 
 
Det känns självklart att den fysiska planeringen ska kunna ta ett stort ansvar när det 
gäller  att  anpassa  samhället  till  klimatförändringarnas  konsekvenser  och  kanske  i 
synnerhet  när det  gäller de  ökade  översvämningsriskerna  i  områden  som  tidigare 
ansetts  som  säkra. Den kommunala översiktliga planeringen kan  förväntas ha den 
helhetssyn och långa tidsperspektiv som behövs för att kunna lokalisera säkra zoner 
även  i  ett  framtida  klimat  men  även  kommunens  andra  styrmedel;  detaljplan, 
områdesbestämmelser och bygglov har en stor roll i samhällets klimatanpassning. De 
olika planformerna  innebär olika ekonomiska ansvarstaganden  för kommunen den 
dag det händer en översvämning.  Jag vill  i detta arbete undersöka vad den  fysiska 
planeringen kan göra, med dagens styrmedel och lagstöd, för att styra ny bebyggelse 
till säkra zoner. 
 
Förändrade planeringsförutsättningar 
Den  fysiska  planeringen  behöver  bereda  sig  på  förändrade  förutsättningar  för 
markanvändning.  En  höjning  av  havsytan  kommer  att  leda  till  att  stora 
markområden  som  idag  är  bebyggda  eller  utgör  produktiv  jordbruksmark  ställs 
permanent  under  vatten.  Även  kortvariga  översvämningar  med  havsvatten  kan 
genom  försaltning  förstöra  grundvatten  och  jordbruksmark  för  lång  tid  framöver. 
Detta betyder att bebyggelse, infrastruktur, industrier och matproduktion kommer at 
behöva  anpassas,  skyddas  eller  flyttas.  Stora  förändringar  i  nederbördsmängder, 
medeltemperatur  och  vindförhållanden  kan  göra  att  ytterligare  produktiva 
jordbruksmarker och goda bebyggelseområden blir synnerligen försämrade.(Bernes, 
2003)  
 
Bostadsbyggandet  i  säkra  zoner  kommer  dessutom  att  behöva  klara  behovet  hos 
långt fler än den egna befolkningen. Mängder av klimatflyktingar kommer att söka 
sig till den del av världen där klimatförändringarna märks minst eller  i alla fall ger 
någorlunda drägliga levnadsförhållanden. 
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Kommunernas styrmedel 
 
Översiktlig planering  
Översiktsplanen  ska  i  stora  drag  visa  kommunens  avsikt  avseende  den  framtida 
mark‐  och  vattenanvändningen  samt  bebyggelseutvecklingen.  Översiktsplanen  är 
inte  juridiskt  bindande  för myndigheter  eller  enskilda men  ska  ge  vägledning  för 
framtida  planering  och  beslut  som  rör  mark,  vatten  och  bebyggelse. 
(Räddningsverkets hemsida, 2005‐09‐02) Miljö‐ och riskfaktorer som bör beaktas vid 
beslut  om  användningen  av  mark‐  och  vattenområden  ska  enligt  4  kap  PBL 
redovisas  i översiktsplanen. Exempel på  en  sådan  riskfaktor  är översvämningshot. 
(Boverkets hemsida, 2005‐08‐22)  
 
Detaljplanering  
Detaljplanen  reglerar med bindande verkan  användning  och utformning  av mark, 
vatten och bebyggelse. I detaljplanen kan också bebyggelsens omfattning, placering, 
utformning och utförande styras. (Räddningsverkets hemsida, 2005‐09‐02) Här finns 
möjligheten  att  som  planbestämmelser  exempelvis  ange  att  källarvåning  inte  får 
anläggas eller att den ska anläggas i vattensäker betong. Detaljplaner medger en viss 
byggrätt. 
 
Detaljplan som visar sig ha missbedömt riskerna, och som därmed medger olämplig 
bebyggelse, kan behöva ändras eller upphävas. Om genomförandetiden  inte gått ut 
kan  kommunen  bli  ersättningsskyldig  för  den  skada  fastighetsägare  lider  då 
byggrätter skadas eller  förloras.  (Statens Geotekniska  Instituts hemsida, 2005‐07‐07) 
Detta  förhållande undersöks närmare  i kapitel 3, under  rubriken Betalningsansvaret 
nu och i framtiden. 
 
Områdesbestämmelser  
Områdesbestämmelser  är  ett  enklare  alternativ  till  detaljplan  som  inte  ger  någon 
självklar byggrätt och därmed inte heller ger samma ansvar för kommunen om något 
skulle  hända  så  att  skada  eller  värdeminskning  uppstår,  exempelvis  vid 
översvämning. (Statens Geotekniska Instituts hemsida, 2005‐07‐07) 
 
Bygglov eller förhandsbesked om bygglov  
I  förhandsbesked  för  bygglov  prövas  enbart  om  föreslagen  lokalisering  av 
bebyggelsen är lämplig eller inte, medan bygglovet även prövar utformning av själva 
byggnaden.  I  fall  där  det  inte  finns  en  detaljplan  att  ta  stöd  ifrån,  exempelvis  på 
landsbygden, görs bedömningarna om översvämningsrisk utifrån det aktuella fallet i 
bygglovsprocessen. 
 
 



 

Lagstöd 
 
Vad står det egentligen i lagtexterna om den fysiska planeringens roll i bedömningen 
av  översvämningsrisker?    Juridisk  text  om  kommunens  ansvar  gällande 
översvämningar har jag hittat i Plan‐ och Bygglagen (1987:10), Förordningen om tekniska 
egenskapskrav på byggnader (1994:121), Miljöbalken (1998:808), Lag om Skydd mot Olyckor 
(2003:778),  Skadeståndslagen  (1972:207)  samt  VA‐lagen  (1970:224).  I Kommunallagen 
(1991:900) hittade jag dock ingenting.  
 
Plan‐ och bygglagen, PBL 
Den fysiska planeringen har Plan ‐ och Bygglagen, PBL (SFS 1987:10) som sitt främsta 
lagstöd.  Risken  för  översvämningar  är  en  riskfaktor  som  enligt  4  kap.  PBL  ska 
redovisas i översiktsplanen. På flera ställen i PBL står det att mark måste vara från en 
allmän  synpunkt  lämplig  för  att  få  bebyggas.  Lämpligheten  ska  bedömas  vid 
planläggningen och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked. (1 kap. 6 §, 2 kap. 1 
och  3  §§,  8  kap.  12  och  34  §§  PBL) Kommunerna  har  hand  om  dessa  frågor  och 
bedömer detta  i  första hand.  (1 kap. 2 och 7 §§ PBL) Länsstyrelsen har  tillsyn över 
plan‐ och byggnadsväsendet i sitt län och alltså över kommunerna (1 kap. 8 § PBL).  
 
I 14 kap. PBL finns bestämmelser om kommunens skyldighet att utge ersättning till 
fastighetsägare eller  innehavare av särskild  rätt  till  fastigheter men om kommunen 
inte  är  huvudman  för  ett  detaljplanelagt  område  är  dess  lösen‐  och 
ersättningsskyldighet begränsad. 
 
I  länsstyrelsens  granskningsyttrande  över  översiktsplanen  ska  det  framgå  om  ”‐‐‐ 
bebyggelsen  blir  olämplig med  hänsyn  till  de  boendes  och  övrigas  hälsa  eller  till 
behovet av skydd mot olyckshändelser” (4 kap. 9 § p. 4 PBL).  
 
Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, BVF 
En översvämning kan utsätta byggnader för svåra påfrestningar. De tekniska kraven 
på  en  byggnads  hållfasthet  finns  i  förordningen  om  tekniska  egenskapskrav  på 
byggnadsverk (BVF 1994:121). Bedömningen utgår från vilken påverkan en byggnad 
sannolikt kommer att utsättas för under bygg‐ och bruksskedet. Byggnaden ska mot 
bakgrund av detta t.ex. inte rasa helt eller delvis, inte heller få skador som är orimligt 
stora med  hänsyn  till  vad  som  orsakade  skadan.  (3  §  BVF)  En  skada  kan  i  detta 
sammanhang  sägas  vara  något  som  gör  att  byggnadens  funktion  påverkas  eller 
försvinner  så  att  man  för  att  få  tillbaka  funktionen  måste  reparera.  Byggherren 
ansvarar för att det som byggs uppfyller de tekniska kraven (9 kap. 1 § första stycket 
PBL). Översvämning bör kunna räknas till denna typ av skada. (Egen kommentar) 
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Miljöbalken, MB 
Miljöbalken,  MB  (SFS  1998:808)  är  också  ett  juridiskt  stöd  för  den  fysiska 
planeringen.  I  1  kap.  1  §  andra  stycket  sägs  att miljöbalken  ska  tillämpas  så  att 
människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av  föroreningar eller annan påverkan.  (Jönköpings kommuns översiktsplan 
2002,  s 58)  I kap. 2  finns de  så kallade hänsynsreglerna  som  syftar  till att alla och 
envar ska visa hänsyn till människor och miljö. Dessa regler ska ligga till grund för 
alla prövningsbeslut enligt miljöbalken och de andra  lagar  som har hänvisning  till 
miljöbalkens kapitel 2. (Statens Geotekniska Instituts hemsida, 2005‐07‐07) Kapitel 3 
och 4 MB handlar om  riksintressen och kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer.  I 
kapitel 7 behandlas strandskyddet. 
 
Strandskyddet hanteras av kommunerna eller  länsstyrelserna beroende på hur man 
kommit överens. (Naturvårdsverkets hemsida, 2005‐08‐31)  
(Mer  om  strandskydd  och  riksintresseområden  under  rubriken  Länsstyrelsens 
styrmedel) 
 
Lag om skydd mot olyckor, LSO 
Lag om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003: 778) beskriver i 3 kap. 1 § att till kommunens 
skyldigheter  räknas  att  verka  för  att  åstadkomma  skydd  mot  andra  olyckor  än 
bränder.  I övrigt handlar lagtexten mycket om bränder. (Egen kommentar) 
 
Skadeståndslagen 
I Skadeståndslagen  (1972:207) kan man  läsa om skadeståndsansvar  för arbetsgivare 
och det allmänna. 3 kap. 2 § punkt 1 anger att  staten eller en kommun  ska ersätta 
personskada,  sakskada  eller  ren  förmögenhetsskada  som  vållas  genom  fel  eller 
försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 
kommunen svarar. I 3 kap. 6 § står det att ersättning enligt 1 eller 2 §  för sakskada 
kan  jämkas  om  det  är  skäligt  med  hänsyn  till  föreliggande  försäkringar  eller 
försäkringsmöjligheter. 
 
VA‐lagen 
De  flesta  översvämningar  orsakas  inte  av  att  vatten  flödar  in  genom  fönster  och 
dörrar utan av att avloppsledningar fylls upp och flödar baklänges in i byggnaderna. 
(Moberg,  telefonsamtal  2005‐09‐12)  I  lagen  om  allmänna  vatten‐  och 
avloppsanläggningar, även kallad VA‐lagen, (1970:244) regleras förhållandet mellan 
anläggningens  huvudman  och  brukaren.  29  §  behandlar  skadeståndsskyldighet 
enligt  följande:  ”Har  huvudman  eller  fastighetsägare  överskridit  sin  rätt  eller 
åsidosatt  sin  skyldighet  i  förhållande  till  den  andre,  skall  han  återställa  vad  som 
rubbats eller fullgöra vad som eftersatts samt ersätta skadan. Lag (1976:842).” 
 
Statens  VA‐nämnd  dömer  i  skadeståndsfall  där  fastigheter  råkat  ut  för 
översvämningar  till  följd av underdimensionerade eller dåligt  skötta VA‐ledningar 
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så  att dessa  flödat baklänges och orsakat  skador. Kostnaderna  för  egendomsskada 
ersätts  av  försäkringsbolag  men  exempel  finns  där  kommuner  sedan  dömts  att 
regressvis3  ersätta  försäkringsbolagen.    Detta  har  gällt  även  skadekostnader  som 
uppkommit genom extraordinära skyfall, exempelvis VA‐nämndens beslut 1990‐01‐
19 BVa 4 (fall 29:7). (Statens VA‐nämnds hemsida, 2005‐10‐13) 
   

Faktaunderlaget för fysiska planer 
 
Det  faktaunderlag  som  behövs  för  att  kunna  göra  fysiska  planer  där  den  ökade 
översvämningsrisken tas i beaktande finns utspridd över ett stort antal myndigheter. 
Länsstyrelserna  verkar  som  statens  företrädare  i  planprocessen  och  bevakar 
allmänna  intressen  samt  förmedlar  kunskap  och  ger  råd.  Länsstyrelserna  ska  till 
kommunerna  förmedla  ett  kunskapsunderlag  som  sammanställts  dels  av  eget 
material men även material från andra statliga myndigheter. (4 kap. 5 § PBL) Nedan 
följer en kort beskrivning av några av dessa myndigheter. 
 
Statens Geotekniska Institut, SGI 
SGI har ett särskilt myndighetsansvar i skred ‐ och rasfrågor samt stranderosion och 
skall som statens sakkunnigorgan  i dessa frågor medverka  till att minska riskerna  i 
samhället.  SGI  har  även  som  myndighetsuppgift  att  bistå  Länsstyrelse  och 
kommuner  i  Västra  Götaland  län  med  granskning  av  de  geotekniska 
förutsättningarna vid planläggning. Begränsningen till Västra Götalands län beror på 
en rad inträffade katastrofskred i länet och de i länet svåra geotekniska förhållandena 
med  bland  annat  omfattande  skredrisker.  Verksamheten  omfattar  granskning, 
remissyttranden,  rådgivning  samt  förslag  till  åtgärder  gällande  främst  hälso‐  och 
säkerhetsfrågor,  t.ex.  ras‐  och  skredrisker,  erosions‐  och  översvämningsrisker.  SGI 
har  inget  uppdrag  att  ta  fram  planeringsunderlag  till  övriga  kommuner  och 
länsstyrelser.  (Boverkets hemsida, 2005‐08‐22) SGI konstaterar att det  finns ett stort 
behov  av  motsvarande  granskning  och  stöd  till  andra  län  än  Västra  Götaland. 
(Statens Geotekniska Instituts hemsida, 2005‐07‐08) 
 

SGI  har  sedan  år  2004  på  uppdrag  av  regeringen  ett  samordningsansvar  för 
stranderosionsproblematiken och ska fungera som remissinstans till kommuner och 
länsstyrelser  vid  förebyggande  insatser  och  åtgärder  mot  stranderosion.  (Statens 
Geotekniska  Instituts  hemsida,  2005‐09‐07)  Erosionsproblematiken  har  många 
likheter  med  översvämningsproblematiken  med  avseende  på  den  fysiska 
planeringens roll och ansvar. (Egen kommentar) 
 
 

                                                 
3 Regress, regressrätt = rätt för en person (försäkringsbolag) som erlagt ett belopp att kräva detta av en annan 
person (kommunen) som ytterst ska stå för betalningen. (Bonniers lilla uppslagsbok, 1986) 
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Boverket 
Boverket är den nationella myndigheten för boende, byggande, stadsutveckling och 
samhällsplanering  och  har  därmed  det  allmänna  uppsiktsansvaret  för  plan‐  och 
byggnadsväsendet  i  landet. Verket har också  till uppgift att  inom sitt verksamhets‐
område verka  för  samordning av de  statliga myndigheternas arbete med underlag 
för  tillämpningen  av  plan‐  och  bygglagen.  Boverket  har  tidigare  genomfört  ett 
regeringsuppdrag  (M2000/3961/R)  där man  redovisat  hur  översvämningsfrågorna 
hanteras  i kommunernas översiktsplanering mot bakgrund av översvämningarna  i 
Sverige  år  2000  samt  i  vilken  omfattning  vissa  byggnader  skadades. 
Undersökningsområdet omfattar  ett  20‐tal kommuner  i  södra Norrland, Värmland 
och Västra Götaland. (Boverkets hemsida, 2005‐08‐22) 
  
Statens Räddningsverk, SRV 
Räddningsverket har  i uppdrag att  förse  landets  länsstyrelser och kommuner med 
översiktligt  planeringsunderlag  i  form  av  ”översiktlig  stabilitetskartering”  och 
”översiktlig  översvämningskartering”.  Enskilda  kommuner  kan  ansöka  hos 
Räddningsverket om statsbidrag för förebyggande åtgärder med mera mot jordskred 
och andra naturolyckor. (Boverkets hemsida, 2005‐08‐22) 
 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 
SMHI tillhandahåller planerings‐ och beslutsunderlag för väder‐ och vattenberoende 
verksamheter. När det gäller att förutse översvämningar följer SMHI utvecklingen  i 
landets vattendrag och varnar när bestämda varningskriterier uppnås. På uppdrag 
av  Räddningsverket  gör  SMHI  översiktliga  översvämningskarteringar  för  många 
vattendrag  i  Sverige.  Inom  det  svenska  forskningsprogrammet  SWECLIM  görs 
scenarier av det  framtida klimatet  i norra Europa med  tidsperspektivet 50 – 100 år. 
Dessa  beräkningar  utförs  vid  Rossby  Centre  vid  SMHI  och  bygger  på  globala 
klimatscenarier och en detaljerad meteorologisk modell för norra Europa. (Boverkets 
hemsida, 2005‐08‐22) 
 
Lantmäteriverket 
Lantmäteriverket  har  som  huvuduppgift  att  bidra  till  en  effektiv  och  långsiktigt 
hållbar  användning  av  Sveriges  fastigheter,  mark  och  vatten.  Lantmäteriet 
producerar  och  förvaltar  geografisk  information  och  fastighetsinformation  som 
uppdrag dels från staten i form av anslag och dels som beställning från kund. Inom 
projektet KRISGIS arbetar man med frågor som rör säkerhet och risker för samhället. 
Projektet  syftar även  till  en ökad  samordning av den geografiska  information  som 
finns i samhället. (Boverkets hemsida, 2005‐08‐22)  
 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket  bidrar med  underlagsmaterial  gällande miljöfrågor  i  allmänhet 
men  även  i  specifika  översvämningsfrågor  för  den  fysiska  planeringen. 
Naturvårdsverket  bistår  även  med  expertkunskap  gällande  exempelvis 
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klimatfrågorna vid Sveriges medverkan i EU och verkar som samarbetsorgan mellan 
Sverige och den Europeiska miljöbyrån (EEA). (Naturvårdsverkets hemsida, 2005‐10‐
11) 
 
Krisberedskapsmyndigheten, KBM 
Krisberedskapsmyndigheten  bildades  från  det  tidigare  Överstyrelsen  för  civil 
beredskap, ÖCB. KBM  är  en myndighet med uppgift  att  samordna  arbetet med  att 
utveckla  krisberedskapen  i det  svenska  samhället. KBM  ska  ha  en  helhetssyn  och 
stödja de ansvariga –  framför allt kommuner och  länsstyrelser. Dessutom ska KBM 
tydliggöra  de  ansvarigas  roller  samt  bygga  upp  och  förmedla  kunskap.  (KBM:s 
hemsida,  2005‐12‐16)  I några  av myndighetens dokument, bland  andra  ”Samhällets 
krisberedskap 2006”, identifieras översvämning som en naturhändelse som kan slå ut 
samhällsviktig  infrastruktur under  lång  tid. Vidare beskriver man de  i Mälardalen 
ökade  översvämningsriskerna  till  följd  av  klimatförändringar.  Den  fysiska 
planeringens  roll  nämns  inte  i  dessa  dokument.  Enligt  informationschef  Svante 
Werger, har KBM  inte något myndighetsansvar när det gäller  långsiktig beredskap 
inför översvämningsrisker och inte heller någon policy eller liknande inom området. 
Det kan dock komma att bli ändring på detta. KBM medverkar i arbetet som bedrivs 
i  sårbarhetsutredning  (se  tidigare  genomgång  s  30)  som  Bengt  Holgersson  leder. 
(Werger, mailsvar 2005‐12‐15) Som jag uppfattar det har KBM:s arbete en inriktning 
mot organisatoriska frågor i en krissituation. (Egen kommentar) 
 

Länsstyrelsens styrmedel 
 
Det är enligt 4 kap. 9 § PBL länsstyrelsens ansvar att idka tillsyn över kommunernas 
fysiska  planering  så  att  människors  hälsa  och  säkerhet,  riksintressen  och 
mellankommunala  intressen  tillgodoses. Länsstyrelserna kan  i viss mån kontrollera 
placeringen  av  ny  bebyggelse  om  kommunerna  klart  underskattat 
översvämningsriskerna  i  sina  planprocesser  så  att  länsstyrelsen  tvingas  häva  eller 
överklaga  detaljplanebeslutet.  Påverkansmöjlighet  har  länsstyrelsen  även  om 
bebyggelse planeras  inom strandskyddat område eller  inom områden klassade som 
riksintresse.  
 
Strandskydd 
Syftet  med  strandskyddet  är  att  trygga  förutsättningarna  för  friluftslivet  och  att 
bevara  goda  livsvillkor  för djur‐  och  växtlivet.  Strandskydd  gäller  vid  alla  kuster, 
sjöar  och  vattendrag  oavsett  storlek. Det  skyddade  området  är  normalt  100 meter 
från  strandkanten  såväl  på  land  som  i  vattenområdet  och  omfattar  även 
undervattensmiljön. Inom strandskyddat område råder förbud att: 

• Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något 
annat ändamål 
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• Gräva eller förbereda för byggnation 
• Utföra  anläggningar  eller  anordningar  som  hindrar  eller  försvårar  för 

allmänheten  att  beträda  ett  område  som  annars  är  tillgängligt  enligt 
allemansrätten.  Ingreppen  får  inte  väsentligt  försämra  livsvillkoren  för  djur 
och  växter.  Exempel  på  sådant  kan  vara  båthamnar,  bryggor, 
parkeringsplatser, golfbanor, att fälla träd eller gödsla. 

 
Länsstyrelsen kan under vissa  förutsättningar utvidga eller upphäva strandskyddet 
och  en  utvidgning  kan  göras  upp  till  300 meter  om  det  behövs  för  att  tillgodose 
strandskyddets syften. Beslut som  rör strandskydd kan under vissa  förutsättningar 
delegeras till kommunal nivå. (Naturvårdsverkets hemsida, 2005‐08‐31) Enligt Anette 
Löfgren, Länsstyrelsen  i Blekinge Län, gäller kommunal delegation  inom Blekinge 
Län  vid  fastigheter mindre  än  3000  kvm  i  vissa  områden  och med  undantag  av 
nybyggnation på  tidigare obebyggda  tomter. Andra  förutsättningar kan  råda  inom 
andra län. (Löfgren, telefonsamtal 2005‐08‐31) 
 
Riksintresseområden 
Områden  klassade  som  riksintresse  enligt  3  eller  4  kapitlet  i miljöbalken  får  inte 
exploateras  utan  synnerligen  goda  skäl.  Detta  faktum  kan  hjälpa  den  fysiska 
planeringen att hejda bebyggelse i riskområden för framtida översvämningar om de 
ligger inom riksintresseområden.   
 
Kartan  nedan  visar  riksintresseområden  i Blekinge  län. Den  röda  linjen  avgränsar 
riksintresseområde  enligt  4 kap.  4  § miljöbalken vilket omfattar  stora delar  av det 
kustområde som skulle kunna drabbas av ökad översvämningsrisk.  
 

 
Karta 7. Riksintresseområden enligt 4 kap. MB i Blekinge 
(Länsstyrelsen i Blekinge läns hemsida, 2005‐08‐31) 
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Länsstyrelser olika aktiva 
Flera  län  har  redan  varit  utsatta  för  översvämningsproblematiken.  Där  är 
länsstyrelserna väl medvetna och arbetar på olika sätt  för att skaffa sig ännu bättre 
kunskap och framförhållning. Exempel på detta är länsstyrelserna i Västra Götalands 
län och Stockholms län.   
 
Länsstyrelsen  för Västra Götalands  län medverkar  tillsammans med kommunerna  i 
Värmland  i  ett delvis EU‐finansierat projekt  kallat  FLOWS  (Flood Plain Land Use 
Optimising Workable  Sustainability)  som  handlar  om  samhällets  anpassning  till 
klimatförändringar och att de samhällen som ligger i riskzonen för översvämningar 
kan  lära  sig  leva med  ökade  översvämningsrisker.  Flera  andra  europeiska  länder 
deltar  också  i  detta  projekt,  bland  andra  Nederländerna,  Tyskland  och 
Storbritannien. (FLOWS hemsida, 2005‐11‐21)  
 
Länsstyrelsen  för  Stockholms  län  arbetar med  att  ta  fram  riktlinjer  för planering  i 
områden med översvämningsrisk inom ett projekt kallat AGRIS (Arbetsgruppen för 
riskhantering  i  samhällsutvecklingen).  Inom  projektet  håller  man  på  att  ta  fram 
Högaflödenmodellen  baserad  på  en  norsk  modell  som  ska  ligga  som  underlag  för 
planering  kring Mälaren.  I  dagsläget  görs  en  kartläggning  av  de  riskområden  för 
översvämning som finns kring Mälaren vilket ska ingå i en risk‐ och sårbarhetsanalys 
som alla Länsstyrelser  i området ska ha så småningom. (Jansson, mailsvar, 2005‐11‐
04)  
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III.  Underlag för analys 
 

Översvämningsrisker i praktiken ‐ 
exempel från utvalda kommuner 
 
Jag har studerat gällande översiktsplaner för några utvalda kommunerna med syfte 
att hitta uppgifter som kan gälla som riktlinjer för bebyggelsens placering med tanke 
på framtida översvämningsrisker. Jag har också undersökt om översvämningsrisker 
nämns i text. I den mån riktlinjer saknas i gällande översiktsplan har jag frågat efter 
ett motsvarande politiskt beslutat policydokument.  
 
Vad menar jag med riktlinjer och varför är de viktiga? 
Med  riktlinjer  för  bebyggelsens  placering  menar  jag  exempelvis  lägsta  tillåtna 
grundläggningshöjd i meter över medelvattennivå eller nollplan. Riktlinjer kan även 
vara formuleringar såsom ” ..bebyggelse och infrastruktur bör placeras med hänsyn 
till vattennivåer…” Att det  finns  riktlinjer  formulerade  i översiktsplanen  tolkar  jag 
som  om  den  översiktliga  riskbedömningen  redan  är  politiskt  beslutad  vilket 
underlättar för de tjänstemän som då inte måste göra den bedömningen i varje plan.  
 
Vad menar jag med översiktlig riskbedömning? 
En  riskbedömning  görs  genom  att  man  sammanväger  sannolikheten  för  att  en 
händelse ska inträffa med den konsekvens som blir följden när det händer. Ett flertal 
riskbedömningar måste göras  i alla planprocesser men när det gäller bedömningen 
av ökade översvämningsrisker till följd av klimatförändringar upplever jag den som 
extra  svår. Dels  inbegriper  den  komplexa  begrepp  och  långa  orsakssamband  där 
forskningen  ännu  inte  kan  förväntas  förmedla  budskap  som  är  lättfattliga  eller 
entydiga och dels gäller det markområden som i dag kan anses som säkra.  
 
Bedömningarna  om  en  ökad  översvämningsrisk  är  en  konsekvens  av  de  befarade 
klimatförändringarna och om den  i så fall ska anses vara en risk för områden  inom 
den  aktuella  kommunen  hör  enligt  min  mening  till  de  översiktliga 
riskbedömningarna. Som sådana bör de vara brett politiskt  förankrade och spridda 
till samtliga tjänstemän inom samhällsplaneringen.  
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Tabell  
Tabellen nedan visar de undersökta kommunernas hantering av översvämningsrisk i 
sina gällande översiktsplaner (ÖP) eller motsvarande policydokument.  

 

                                                 
4 FÖP – förkortning för fördjupad översiktsplan 

Kommun 
(ÖP 
antagandeår) 

Översvämnings- 
risk nämns i 
gällande ÖP? 

Ökad över-
svämnings- 
risk nämns i 
gällande 
ÖP? 

Riktlinjer för grund- 
läggnings- 
höjd etc. i  
gällande ÖP? 

Annan policy 
med 
riktlinjer för 
grundlägg-
ningshöjd etc.? 

Arvika 
 

Ny ÖP under 
framtagande 

Ny ÖP under 
framtagande 

Kommer troligen i 
nästa ÖP. 

 

Göteborg 
(ÖP 99 
nätversion) 

Nej Nej Nej Ja. Vattenplan för 
Göteborg. 
Anläggning under + 2,3 m 
ska granskas av 
geotekniker.  

Helsingborg 
(2002) 

Ja, s 132 Ja, s 132 Nej. Kommer i nästa 
ÖP 

Nej  

Jönköping 
(2003) 

Ja, s 60-62, 64 Ja, s 64 Ja. Lokalisering av 
bebyggelse och 
infrastruktur…. s 64. 

 

Kalmar 
(1999, 
nätversion) 

Nej Nej Nej Nej 
Tar beslut i varje 
detaljplan/bygglov 

Karlskrona 
(2002, 
nätversion) 

Nej Nej Nej  Ja. Politiskt beslutad policy 
om lägsta 
grundläggningshöjd.  

Kristianstad 
 

Ny ÖP under 
framtagande 

Ny ÖP under 
framtagande 

Ny ÖP under 
framtagande 

Invallningsprojekt sedan 
lång tid tillbaka. Hög 
medvetenhet om 
problemet. 

Landskrona 
(2002) 

Ja, s 168 Ja, s 168 Ja. Ny bebyggelse får 
inte förläggas till 
nivåer under + 2,0 m.  

 

Ljungby  
 

Ny ÖP under 
framtagande 

Ny ÖP under 
framtagande 

Ny ÖP under 
framtagande 

Kommer att hänvisa till 
Räddningsverkets 
översvämningskarteringar 
för Laganån. 

Malmö 
(2000) 

Ja, s 248-253 Ja, s 248-253 Ja. Lägsta gräns för 
ny bebyggelse höjs 
från + 2,0 till +2,5 m. 

 

Stockholm 
(1999, 
nätversion) 

Nej Nej Nej  Nej, kommunen hoppas på 
landhöjning men har börjat 
diskutera frågan. 
Begränsad avtappning från 
Mälaren större problem. 

Värnamo 
(2002) 

Ja, s 103 Nej Nej Ja, FÖP 4för  
Värnamo Stad 

Vellinge 
(2000, 
sammanfattning, 
nätversion) 

Ja, s 12 Ja, s 12 Ja, s 12. Hänsyn ska 
tas i detaljplaner och 
vid bygglovgivning. 

Kommunen satsar på 
invallningsprojekt 



 Lena Petersson Forsberg, examensarbete hösten 2005   

 47

Ett bredare faktaunderlag 
 
I de gällande översiktsplaner eller motsvarande policydokument som jag studerat tas 
frågan om framtida översvämningsrisker upp på olika sätt vilket gör dem svåra att 
jämföra. Det kändes lite tunt att enbart ha textdokument som faktaunderlag så därför 
har  jag varit  i kontakt med  tjänstemän  inom de utvalda kommunerna antingen via 
telefon eller via mail för att ytterliga belysa frågeställningen. Svaren jag fick låter sig 
inte  sammanställas  i  någon  tabell  utan  återges  nedan  i  kombination  med 
textdokumentens budskap.  
 
Arvika 
Arvika kommun drabbades hårt av översvämningar när Glafsfjorden i november år 
2000  steg  drygt  tre  meter  över  sin  medelvattennivå.  Sedan  dess  har  det  gjorts 
riskanalyser  och  översvämningskarteringar  utförda  bland  annat  av 
Räddningsverket. Arvika  tillhör,  tillsammans med Göteborg och Malmö, de städer 
som  får  god  kritik  av  Naturvårdsverket  för  att  redan  nu  ha  justerat  upp 
bebyggelsens  lägsta  tillåtna  grundläggningsnivå  för  att möta  den  befarade  ökade 
översvämningsrisken  (Naturvårdsverkets  hemsida,  2005‐05‐23).  Ett  projekt  för  att 
valla in Kyrkviken är under prövning hos miljödomstolen. Man håller på att ta fram 
en ny översiktsplan men arbetet är ännu inte så pass långt kommet att någon text är 
färdig. Kommunens utvecklingschef Anna Wikstrand bedömer det dock som mycket 
troligt att någon  typ av riktlinjer  för bebyggelseplacering kommer att  finnas med  i 
översiktsplanen. Hittills görs riskbedömningen  i varje detaljplan.  (Wikstrand, 2005‐
11‐29).  
 
Göteborg 
I  Göteborgs  gällande  översiktsplan,  ÖP  99,  finns  inga  riktlinjer  för 
bebyggelseplacering. Riktlinjer finns däremot i Vattenplan för Göteborg på sidorna 26‐
27  och  71‐72.  (Linderstad,  mailsvar  2005‐10‐18)  Göteborg  får  tillsammans  med 
Malmö  och Arvika  god  kritik  av Naturvårdsverket  för  att  de  justerat  upp  lägsta 
tillåtna grundläggningshöjd med avsikt att kunna möta ökade översvämningsrisker 
till  följd  av  klimatförändringarna.  (Naturvårdsverkets  hemsida,  2005‐05‐23)  Enligt 
Hans  Linderstad  på  Göteborgs  stadsbyggnadskontor  tillämpas  riktlinjen  att  all 
anläggning  lägre  än  +  2,3 m  över  havets medelnivå  ska  granskas  av  geotekniker. 
(Linderstad, telefonsamtal 2005‐10‐17) 
 
Helsingborg 
I  den  nuvarande  översiktsplanen  som  antogs  år  2002  beskriver  Helsingborgs 
kommun kort på sidan 132 klimatförändringarnas tänkbara konsekvenser  i form av 
ett mildare och delvis regnigare klimat samt en genomsnittlig havsnivåhöjning på ca 
en halv meter med extremer på ytterligare en halv meter. Detta har  inte resulterat  i 
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några  riktlinjer  för  bebyggelsens  grundläggningshöjd  gentemot  vattenytan. 
Kommunekolog Widar  Narvelo  framhåller  dock  vikten  av  att  inkludera  sådana 
riktlinjer  i nästa översiktsplan. Narvelo  säger att  trots att  stor del av Helsingborgs 
bebyggelse  ligger  förhållandevis  högt  över  havet,  uppe  på  den  så  kallade 
landborgen,  finns  det  bebyggelse  som  han  tror  skulle  kunna  drabbas  av 
översvämning  om  havsytan  höjs med  de  60‐80  centimeter  som  naturvårdsverket, 
SMHI, SGI med flera bedömer som trovärdigt. (Narvelo, telefonsamtal 2005‐09‐02) 
 
Jönköping 
I  Jönköping  kommuns  CD‐version  av  gällande  översiktsplan  skriver  man  om 
generell översvämningsrisk på  sidorna 60‐62  samt 64. Ökad översvämningsrisk  till 
följd av klimatförändring och riktlinjer för bebyggelse nämns på sidan 64.  
 
Kalmar 
Kalmar  kommun  har  inga  riktlinjer  för  bebyggelsens  lägsta  nivå  gentemot  havets 
medelvattennivå i sin gällande översiktsplan som antogs år 1999. (Kalmar kommuns 
hemsida, 2005‐08‐22) Enligt plantekniker Gunn Nilsson rekommenderas + 2,5 meter 
till  färdigt  golv  i  detaljplaner.  I  detaljplanen  för  del  av Varvsholmen  anges  dock 
lägsta  nivå  för  färdigt  golv  till  +  2,0  meter.  (Nilsson,  mailsvar  2005‐09‐06)  I 
planbeskrivningen nämns beräknat högsta vattenstånd till +1,34 meter.  
 

 
 
I  Kalmar  kommun  har  man  hittat  en  metod  som  kan  anpassa  bebyggelse  till 
havsytans befarade höjning då man skapat landets första fastigheter på sjön. Utanför 
Varvsholmen  har  tre  fastigheter  för  sjövillor  bildats.  Sjövillorna  har  177  kvm 
bostadsyta  och  tomten  består  av  sjöbottnen  och  vattnet  under  huset.  (Dagens 

Bild 10.  
Ny bebyggelse på 
Varvsholmen sedd 
från söder, 
(Kvarnholmen).  
I bakgrunden 
Ölandsbron. 
   
(Kalmar 2005, eget 
foto) 
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Samhälle,  2005‐10‐01)  Detaljplanen  för  del  av  Varvsholmen  med  bland  annat 
sjövillorna antogs i april 2004 och i april 2005 registrerade lantmäterimyndigheten tre 
nybildade  fastigheter  med  enbart  vattenområde  för  bostäder.  De  är  de  första 
vattenfastigheterna  i Kalmar,  i Sverige och kanske  i världen. Enligt  lantmäterichef  i 
Kalmar  kommun  Gunilla  Torvaldsson  var  detta  möjligt  eftersom 
fastighetsbildningslagen  i  stort  sätt  bara  ställer  krav  på  att  fastigheterna  ska  vara 
varaktigt lämpliga för sitt ändamål. För vattenfastigheterna gäller samma regler som 
alla andra fastigheter, det vill säga att det ska finnas tillgång till vatten och avlopp, 
tillfart, uteplats och parkering. För sjövillorna finns garage, förråd och sophantering 
på  land  och  uteplats  på  taket.  (Kalmar  kommuns  hemsida,  2005‐11‐23)  Uppsala, 
Solna och Nacka har liknande projekt på gång. (Fastighetstidningens hemsida, 2005‐
11‐23) 
 

 
 
Karlskrona 
Karlskrona kommun har inga riktlinjer för bebyggelsens höjd gentemot vattenytan i 
sin  nuvarande  översiktsplan  som  antogs  år  2002.  Planeringschef  Hans  Juhlin 
framhåller dock  vikten  av  att  inkludera  sådana  riktlinjer  i  nästa  översiktsplan. En 
policy  om  bebyggelsens  anläggningshöjd  gentemot  havsytan  har  antagits  i 
kommunfullmäktige efter det att översiktsplanen antogs. (Juhlin, telefonsamtal 2005‐
09‐02)  Strax  norr  om  Karlskrona  finns  ett  kustområde  som  av  Naturvårdsverket 
utpekas  som  riskzon  för  översvämning.  Området  är  i  dagsläget  mestadels  glest 
bebyggt men orterna Kristianopel och Torhamn är exempel på gamla etableringar av 
permanentbostäder. Kuststräckan är även populär för fritidsbostäder.  
 

Bild 11.   
Sjövilla på sin 
 provisoriska plats  
vid kaj.  
 
 
(Varvsholmen Kalmar 
2005, eget foto) 
 



 

 
 
Kristianstad Se kapitel II sidan 24. 
 
Landskrona 
Under rubriken Klimat och geologi på sidan 168 i gällande översiktsplan, Översiktsplan 
2000+, anges att ny bebyggelse inte får förläggas till nivåer lägre än + 2,0 meter över 
havets medelvattennivå.   
 
Ljungby 
Ljungby kommun har redan drabbats av översvämningar  från Lagan.   Kommunen 
håller  på  att  ta  fram  en  ny  översiktsplan  och  Ann  Kristin  Rådberg,  Ljungby 
stadsbyggnadskontor,  skriver  i  sitt mailsvar  att man  kommer  att  hänvisa  till  de 
översvämningskarteringar  som  gjorts  för  Laganån.  I  övrigt  så  avgörs 
översvämningsriskerna från plan till plan. (Rådberg, mailsvar 2005‐09‐16) 
 
Malmö  
Malmö tillhör, tillsammans med Göteborg och Arvika, de städer som får god kritik 
av Naturvårdsverket  för  att  redan nu ha  justerat upp  bebyggelsens  lägsta  tillåtna 
grundläggningsnivå  för  att  möta  den  befarade  ökade  översvämningsrisken. 
(Naturvårdsverkets hemsida, 2005‐05‐23) Texten om  förhöjd havsyta  i ett  framtida 
klimat  med  tillhörande  riktlinjer  för  bebyggelsens  placering  finns  i  gällande 
översiktsplan,  Översiktsplan  för  Malmö  2000,  och  är  enligt  min  bedömning 
föredömligt  lätt  att  hitta. Texten  tillhör  kapitlet Miljö‐  och  riskfaktorer  vilket  känns 
naturligt. Man skriver på sidan 248 att ny bebyggelse  inte bör  förläggas  till nivåer 
under  +  2,5 meter  över  havets medelvattennivå.  En  karta  på  sidan  249  visar  de 
områden som  ligger mellan + 2,0 och + 3,0 meter över havets medelvattennivå. På 

Bild 8. Flackt 
kustlandskap strax 
norr om Karlskrona. 
   
(Kristianopel 2005, 
eget foto) 
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sidorna  252  och  253  beskrivs  översvämningsrisken  ytterligare  och  de  mest 
riskutsatta områdena anges i text.  
 
Kännedomen  om  de  ökade  översvämningsriskerna  och  riktlinjerna  för 
bebyggelseplacering  tillämpas  alltid  vid  efterföljande  planering  på  ett  eller  annat 
sätt.  Sofia  Öreberg,  planarkitekt  inom  Malmös  distrikt  Väster,  säger  att  ingen 
nybebyggelse  på  åker  eller  strandäng  tillåts  under  den  i  översiktsplanen  angivna 
lägsta  grundläggningsnivån.  I  vissa  fall  kan  bostäder  som  konverterats  från 
exempelvis gamla industriområden tillåtas under denna lägstanivå men detta åtföljs 
då av invallningsprojekt, bestämmelse om att källare inte får uppföras eller särskilda 
krav  på  exempelvis  vattentät  betong  om  källargarage  ska  anläggas.  (Öreberg, 
telefonsamtal 2005‐09‐05) 
 
Stockholm 
Stockholm stad har inga riktlinjer för bebyggelsens lägsta nivå gentemot havets eller 
Mälarens medelvattennivå i sin gällande översiktsplan som antogs år 1999. Jan Inghe 
på  Stockholms  stadsbyggnadskontor  säger  att  översvämningsfrågan  har  börjat 
diskuteras  inom den strategiska avdelningen som bland annat gör den översiktliga 
fysiska planeringen. Hittills har angivna anläggningshöjder  för bebyggelse och VA 
bedömts  från  plan  till  plan.  Enligt  Inghe  motsvarar  landhöjningen  i 
Stockholmstrakten  ca  en  halv meter  på  100  år  vilket  till  stor  del  eliminerar  den 
beräknade havsnivåhöjningen om 60‐80 cm. Ett större problem är då den begränsade 
möjligheten  att  släppa  ut  tillräckligt  mycket  vatten  från  Mälaren.  (Inghe, 
telefonsamtal 2005‐09‐06)                                                                                                          
 

 
   
Värnamo 
I  Värnamo  kommuns  gällande  översiktsplan,  Kommunomfattande  översiktsplan  för 
Värnamo  kommun  antagen  2002,  nämns  översvämningsrisk  på  sidan  103.  Enligt 

Bild 9.  
Byggnation intill 
Mälaren. 
 
   
(Stockholm 2005, 
eget foto) 
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planchef  Birgit  Johansson  finns  riktlinjer  för  bebyggelseplacering  i  en  fördjupad 
översiktsplan för Värnamo stad. (Johansson, telefonsamtal 2005‐09‐05) 
 
Vellinge   
Vellinge kommun uppmärksammar de ökade översvämningsriskerna i sin gällande 
översiktsplan  som  antogs  år  2000.  I  den  sammanfattande  nätversionen  av 
översiktsplanen nämner man kort riskerna för en långsiktig höjning av havsytan och 
en ökning av frekvensen temporärt högt vattenstånd. Vidare skriver man att hänsyn 
ska tas i detaljplaner och vid bygglovgivning. (Vellinge kommuns hemsida, 2005‐09‐
07) Stadsbyggnadsdirektör Madeleine Brandin säger att i en detaljplan för Höllviken, 
gällande  en  ny  väg  vars  vägbank  ska  fungera  som  en  skyddsvall,  anges  lägsta 
sockelhöjd  till  +  2,6 meter men  i  vanliga  fall  är  lägsta  sockelhöjd  +  2,1 meter.  En 
översvämningssimulering  över  Skanör  har  utförts.  Brandin  hänvisar  till  professor 
Hans Hansson vid Lunds universitet vars beräkningar, enligt Brandin, inte visar på 
någon permanent höjning av havsytans medelvattennivå medan man däremot kan 
befara att högvattensituationer kommer att  inträffa allt oftare. Kommunens strategi 
går ut på att bygga skyddsvallar. (Brandin, telefonsamtal 2005‐09‐06) 
 

Andra aktörer i samhällsbyggnaden 
 
Fler  aktörer  än den  fysiska planeringen  (kommun  och  länsstyrelse)  har  styrmedel 
som  kan  påverka  samhällsbyggnaden.  Samhällsbyggnadens  olika  aktörer  har 
dessutom  ofta  motstående  intressen  som  måste  jämkas  ihop  på  något  sätt. 
Bebyggelsens  placering  och  utformning  påverkas  exempelvis  till  stor  del  av  vad 
kunderna  efterfrågar  och  idag  anses  det  som mycket  exklusivt  att  bo  nära  vatten 
medan den  fysiska  planeringen  enligt PBL  ska  ha  ett  riskbegränsande perspektiv. 
Exempelvis försäkringsbolag och banker har ekonomiska styrmedel som kan tänkas 
arbeta med eller emot den fysiska planeringens riskbegränsande perspektiv. Jag har 
studerat dessa två aktörer närmare. 
 
Försäkringsbolag  
I  en  intervju  för  Sveriges  Radio  beskriver  Anders  Beskow,  vice  vd  för 
Försäkringsförbundet,  att  försäkringsbranschen  på  sikt  kan  komma  att  vägra 
försäkra  fastigheter  som  ligger  alltför  nära  områden  där  det  finns  risk  för 
översvämningar. (Sveriges Radios hemsida, 2005‐09‐01) 
 
Staffan Moberg på Försäkringsförbundet säger vid ett telefonsamtal att kostnaderna 
för  skador  i  Sverige  är  relativt  ringa,  Arvikaöversvämningen  kostade 
försäkringsbranschen ca 500 miljoner kronor, medan kostnaden för orkanen Gudrun 
beräknas  till  ca  4,5 miljarder  kronor  som  en  jämförelse. Moberg  bedömer det  inte 
som  nödvändigt  att  höja  premierna  för  att  klara  skadorna  för  översvämningar. 
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Däremot  ser han behov att  sätta  större ekonomisk press på kommunerna  så att de 
börjar tänka mer förebyggande när det gäller översvämningsrisker.  
Enligt Moberg  är  de  största  skadorna  inte  att  vatten  väller  in  genom  dörrar  och 
fönster utan  att  vatten  kommer  in  bakvägen  genom  avloppsledningar. Här  är det 
alltså  dimensioneringen  av  det  kommunala  avloppsledningsnätet,  den  så  kallade 
dämningsrisken5,  som  är  bekymret.  Moberg  anser  att  de  som  drabbas  av 
kommunernas  ”misslyckande”  borde  stämma  kommunen  för  att  få  en  bättre 
kommunal medvetenhet om riskerna och incitament att agera förebyggande. 
 
Försäkringsbranschens  påtryckningsmedel  på  kommunerna  är  enligt  Moberg  av 
indirekt  art. Man  verkar  exempelvis  genom  att  tala  direkt med  lagstiftaren. Man 
medverkar  även vid  seminarier  etc.  för  att genom kommunförbundet ge  en högre 
medvetenhet i sakfrågan. 
 
Ute  i Europa  är problemen  större  enligt Moberg. Dels  beror detta på  att man har 
långa floder exempelvis Rhen och Donau där översvämningar tidigt  i flodsystemen 
leder  till  stora  översvämningar  hela  vägen ut  till havet. En  tätare  bebyggelse  som 
exempelvis  i Rhendalen, Tyskland, ger höga kostnader  för  skador. EU‐direktiv  för 
hur  försäkringsbranschen  ska  förhålla  sig  i  frågan  vore  önskvärt  enligt Moberg. 
(Moberg, telefonsamtal 2005‐09‐12) 
 
ABI (Association of British Insurers) presenterade i  juni 2005 en omfattande rapport 
Financial  risks  of  climate  change  där  ett  flertal  tabeller  och  grafer  visar  på 
kostnadsutvecklingen för klimatrelaterade skador, däribland översvämningar. Även 
prognoser  om  framtida  kostnadsutveckling  samt  en  del  förslag  på  åtgärder  för 
minimera  de  framtida  kostnaderna  presenteras.  Som  en  tänkbar  åtgärd  nämns 
starkare planering av markanvändningen. (ABI:s hemsida, 2005‐11‐22) 
 
Banker 
Föreningssparbanken,  SE‐banken,  SBAB  och  Handelsbanken  ingick  i  min 
undersökning  och  ingen  av  dessa  har,  så  vitt  jag  kunnat  utröna,  någon  särskild 
policy  ifråga  om  kreditgivning  till  fastigheter  inom  riskzon  för  framtida 
översvämningar. Kanske beror detta på att fastigheter som drabbas av översvämning 
hittills  får ersättning av sina  försäkringsbolag och därmed har bankerna  inte några 
problem  att  få  räntor  och  lån  betalda.  Jag  försökte  att  nå  representanter  för 
bankväsendet på central nivå via telefon men det visade sig vara svårt att ens komma 
förbi växeln då de tjänstemän som satt där inte kände igen frågan och inte visste om 
de skulle koppla mig till kundtjänst, privatrådgivare eller företagsrådgivare. Jag fick 
upprepa min fråga ett stort antal gånger utan att någon kände  igen tankegångarna. 
Detta stärker min teori om att någon särskild policy inte finns.  

                                                 
5 Dämning = avloppsröret fylls så mycket att vatten börjar komma upp bakvägen genom golvbrunnar, toaletter 
etc. (källa: Kennet Svensson, Kalmar Vatten och Avlopp) 
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Betalningsansvaret nu och i framtiden 
 
Den  som  betalar  för  eventuella  skador  är  också mindre  benägen  att  låta  skador 
uppkomma.  Jag  tror  att  kommunernas  motivation  för  att  beakta 
översvämningsrisker  i  sin  fysiska  planering  skulle  kunna  ökas  med  hjälp  av 
förändrade  ansvarsförhållanden  vid  skada.  Hur  ser  det  ut med  den  kommunala 
ersättningsskyldigheten vid översvämningar idag?  
 
Olika skadeformer och rättspraxis 
Översvämningsskador på egendom finansieras idag av försäkringsbolagens premier 
och  den  skadelidandes  självrisk men  detta  kan  som  tidigare  nämnts  komma  att 
förändras  om  försäkringsbolagen  i  framtiden  vägrar  att  försäkra  fastigheter  som 
ligger inom riskzoner för översvämning. En vanligt förekommande självrisk är 10 % 
av  skadebeloppet  dock  lägst  10 000  sek.  (Folksams  hemsida,  2005‐10‐12) 
Kommunerna,  som  i  dagsläget  ansvarar  för  den  fysiska  planeringen  och 
dimensioneringen av dagvattenledningar, går oftast  fria  från betalningsansvar men 
ett  antal  rättsfall  har  lett  till motsatsen.  (Statens VA‐nämnds  hemsida,  2005‐10‐12) 
Exempel  finns  även  på  så  kallade  regresser,  där  försäkringsbolag  i  sin  tur  kräver 
kommunen  på  pengar  för  skador  orsakade  av  översvämningar.  Flera  regresser  är 
under förhandling bland annat i Kalmar kommun. (Svensson, telefonsamtal 2005‐09‐
12) I skrivande stund (december 2005) meddelas att den aktuella regressen i Kalmar 
kommun resulterat i en förlikning mellan försäkringsbolag och kommun. (Svensson, 
telefonsamtal 2005‐12‐15) 
 
Efter att ha konsulterat ett  flertal  sakkunniga kan  jag ändå  inte med  säkerhet  säga 
hur det förhåller sig med kommunens betalningsansvar för skadad/förlorad byggrätt 
eller sänkt marknadsvärde på fastighet till följd av översvämningsrisk. I en gällande 
detaljplan  skulle  kommunens  ersättningsansvar  kunna  bli  föremål  för  en  rättslig 
prövning  enligt  Skadeståndslagen  och  då  på  grund  av  fel  eller  försummelse  i 
myndighetsutövning.  Kommunens  betalningsansvar  vid  en  bristande  riskanalys  i 
den  översiktliga  planeringen  kan  dock  troligen  inte  prövas  på motsvarande  sätt. 
(Lerman, mailsvar 2005‐10‐29) Denna typ av prövning har så vitt jag kunnat få fram 
ännu inte skett och jag har därför ingen rättspraxis att gå efter. 
 
Utifrån  vad  jag  hittills  kunnat  få  fram  är  det  VA‐lagen  som  är  det  lagrum  som 
eventuellt  kommunalt  betalningsansvar  i  samband  med  översvämningar  prövas 
emot medan PBL och Skadeståndslagen inte tillämpas för denna typ av frågor. Detta 
verkar dock vara en  juridisk gråzon där praxis kanske kommer att  förändras  i och 
med att fler skadefall uppkommer där kommunens ansvar behöver prövas. 
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IV.  Analys  och  diskussion 
 

Vilka är problemen?  
 
Den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsrisker till följd av 
klimatförändringar  är  i  dagsläget,  enligt min  bedömning,  inte  helt  tydlig.  För  att 
tydliggöra  denna  roll  anser  jag  att  ett  flertal  frågor/problem  behöver  belysas  och 
klargöras. Kunskap om dessa problem kan sedan mynna ut i eventuella åtgärder. 
 
Råder kunskapsbrist? 
Vetenskapen har länge varit tvetydig om huruvida en klimatförändring överhuvudet 
taget är på gång. Trovärdiga forskningsresultat gällande klimatförändringarna, dess 
orsaker och konsekvenser har först på senare tid nått ut till en bredare publik, till stor 
del med hjälp av  Internet. Min uppfattning är att  skeptikerna är  i minoritet. Deras 
argument  verkar  vara  kortsiktigt  ekonomiska  och  sakna  perspektiv  för  det 
långsiktigt hållbara samhället ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. 
 
Medvetenheten om den ökade översvämningsrisken verkar hittills vara styrd utifrån 
behov  eller  personligt  intresse.  I  de  kommuner  där  man  har  haft 
översvämningsproblem redan med dagens klimat verkar tankegångarna om en ökad 
översvämningsrisk  till  följd  av  klimatförändringar  ligga  närmare  till  hands  än  i 
kommuner som hittills varit förskonade från dylika problem.  
 
Den förödelse som redan befintligt klimat kan orsaka blev allmänt känt när orkanen 
Katrina  under  augusti  2005  tvingade  fram  evakuering  av  staden New Orleans  på 
USA:s sydkust. Skyddsvallar bröts sönder där orkanen drog fram och större delen av 
den  lågt  liggande  staden  ställdes  under  vatten. Människors  kännedom  om  dessa 
förstörande väderfenomen gör att diskussionerna om klimatförändringar och deras 
konsekvenser kommit  igång på allvar  till och med  i USA. Det kan  förhoppningsvis 
medföra en ökad kunskapsefterfrågan och kanske även en mer ödmjuk  inställning 
inför människans möjliga  klimatpåverkan.  Så  småningom  kanske  detta  också  kan 
leda  till ett mindre  fossilenergikrävande beteende. Av egen erfarenhet vet  jag dock 
att från kunskap till ett förändrat beteende är steget ofta långt. 
 
Är marknadskrafterna starkare än riskhänsynen? 
Det  råder  en  intressekonflikt  mellan  de  marknadskrafter  som  vill  exploatera  för 
vattennära bebyggelse och den i PBL påbjudna kommunala riskhänsynen.  
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Vattennära boende innebär med dagens värderingar en hög livskvalitet vilket bidrar 
till  att människor  inte  vill  se  eller  acceptera  den  ökade  översvämningsrisken.  En 
klimatanpassning som kan komma att innebära stora ekonomiska förluster för starka 
samhällsgrupper  är  inte  populär. Markarealer  som  idag  är  bebyggda  eller  utgör 
värdefull  byggbar  mark  kan  helt  komma  att  förlora  sitt  värde.  Markägare  och 
fastighetsägare vill  inte höra  talas om värdesänkning när det gäller deras egendom 
och många väljer därför att blunda för fakta och kämpa emot så länge det går.  
 
Har kommunen brist på ekonomisk motivation? 
Idag har inte den kommunala planeringen av mark och vatten en direkt koppling till 
ansvaret  att  betala  för  de  skador  som  eventuellt  uppkommer  till  följd  av 
översvämning.  Kommunerna  ansvarar  för  den  fysiska  planeringen  men  det  är 
fastighetsägarna  som  gemensamt  betalar  för  skadorna  genom  sina 
försäkringspremier. För att få fram den medvetenhet som behövs inom kommunerna 
(både politisk‐ och tjänstemannanivå) kan det komma att krävas att kostnaderna för 
de skador som översvämningarna orsakar blir mer kännbara för kommunen än vad 
som är fallet idag. Det är den som ska betala för skadan som blir mest benägen att se 
till så att den inte sker. Kanske måste det vara kommunens ansvar att både planera 
bebyggelsen  och  stå  för  eventuella  skador  för  att  den  fysiska  planeringen  ska  få 
motiv att  ta  sin  roll  i översvämningsfrågan på allvar. Denna  situation kan komma 
relativt  snart  eftersom  försäkringsbolagen  är  mycket  medvetna  om  den  ökade 
översvämningsrisken  till  följd  av  klimatförändringarna.  Branschen  varnar  för 
restriktioner gällande framtida möjligheter att teckna försäkring för bebyggelse som 
ligger inom förutsägbara riskzoner. Jag tror att marknadskrafterna kommer att vara 
skoningslöst  hårda  i  sin  värdering  av  bebyggelse  som  inte  går  att  försäkra  och 
därigenom även mot ansvarslös kommunal planering.  
 
Är lagstiftningen oklar? 
Vilken  skyldighet  har  egentligen  kommunen  att  uppmärksamma 
översvämningsrisker enligt PBL?  
 
I den översiktliga planeringsprocessen är  lagstiftningen  inte otydlig. 4 kap. § 1 PBL 
uttalar så tydligt som den kan (i sin egenskap av ramlag) att miljö‐ och riskfaktorer 
ska  redovisas  redan  i  den  översiktliga  planeringen.  2  kap.  §  3  PBL  beskriver  att 
bebyggelse  ska  lokaliseras  till mark  som är  lämpad  för ändamålet med hänsyn  till 
jord‐,  berg‐,  och  vattenförhållanden  och  sedan  1989  inbegriper  detta  även 
översvämningsrisker  av  ytvatten.  I  min  tolkning  av  texten  betyder  det  att 
översvämningsrisker  måste  beaktas  redan  i  den  översiktliga  planeringen. 
Riskbedömningen  i sig kan däremot vara en oklarhet eftersom det  inte  finns några 
riktlinjer för hur den ska utföras och resultatet kan därmed variera. Länsstyrelsen har 
möjlighet  att  i  sitt  granskningsyttrande  påtala  bristande  riskbedömning  om 
bebyggelsen  blir  olämplig med  hänsyn  till  de  boendes  och  övrigas  hälsa  eller  till 
behovet av skydd mot olyckshändelser (4 kap. § 9 PBL).  
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Otydlighet råder däremot  i PBL vid efterkommande planering och  lovgivning. Om 
kommunen  inte  uppmärksammat  översvämningsriskerna  i  den  översiktliga 
planeringen  utan  gör  denna  bedömning  i  detaljplan,  områdesbestämmelser  eller 
bygglovsskedet  blir  lagkravet  otydligare.  I  5  kap.  §  1  PBL  skriver  man  att  i 
detaljplanen ska markens lämplighet för bebyggelse prövas.  Detta tolkar jag som ett 
synnerligen  luddigt  uttryck.  Länsstyrelsen  har  dock  rätt  att  överpröva  eller  helt 
upphäva kommunens beslut om detaljplan om man anser att människors hälsa och 
säkerhet inte beaktas tillräckligt (Regeringens hemsida, 2005‐10‐31).  
 
Miljöbalkens lagtext är tämligen tydlig. I 1 kap. 1 § andra stycket sägs att miljöbalken 
ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
oavsett  om  dessa  orsakas  av  föroreningar  eller  annan  påverkan.  (Jönköpings 
kommuns  översiktsplan  2002,  s  58)  I  kapitel  2  i miljöbalken  finns  de  så  kallade 
hänsynsreglerna som syftar till att alla och envar ska visa hänsyn till människor och 
miljö. Dessa regler ska ligga till grund för alla prövningsbeslut enligt miljöbalken och 
de  andra  lagar  som  har  hänvisning  till  miljöbalkens  kapitel  2.  Begreppet  hälsa 
används till att gälla även säkerhetsaspekter (Regeringens hemsida, 2005‐10‐31). 
 
Otydligheter  finns,  anser  jag,  i  kopplingen  mellan  PBL  och  Miljöbalken  med 
avseende på kommunens skyldighet att beakta risker. I PBL finns kopplingar på flera 
ställen (1 kap § 3, 2 kap § 1, 4 kap § 2a, 5 kap § 7 p 11, 5 kap § 18 PBL) men dessa 
hänvisar till 3, 4, 5, 6 och 9 kap MB. Inga hänvisningar till kapitel 1 eller 2 MB verkar 
finnas i PBL.  
 
Oklarheter  finns  enligt  min  åsikt  i  PBL  gällande  ansvarsfrågan  när  en 
översvämningsskada  har  hänt.  I  denna  händelse  är  det  andra  lagar  än  PBL  som 
träder in, exempelvis VA‐lagen (1970:244).  
 
Det finns i PBL inget juridiskt krav på att eventuella redovisade översvämningsrisker 
ska  mynna  ut  i  några  riktlinjer  för  exempelvis  lägsta  grundläggningshöjd  för 
bebyggelse gentemot medelvattennivå. I PBL:s portalparagraf beskrivs dessutom att 
samhällsutvecklingen måste beakta den enskilda människans frihet. (PBL 1 kap. 1 §) 
Innebär  denna  skrivning  att  all  annan  riskbegränsande  lagtext  är  bakbunden? 
Betyder  det  att  vi  fortfarande  ska  kunna  kosta  på  oss  att  bo  där  vi  vill  även  om 
markområdena  befaras  bli  riskzoner  för  översvämningar  i  ett  framtida  klimat  och 
därmed låta nästa generation ta kostnaderna? Frågor som dessa är svåra att besvara 
och det är i dilemman liknande detta som en politiskt bred förankrad policy gällande 
översvämningsfrågan är bra att ha! 
 
Hur kommer PBL‐utredningens ändringsförslag att påverka? 
PBL  ‐  utredningens  ändringsförslag  syftar  bland  annat  till  att  bättre  hantera 
översvämningsrisken  i den  fysiska planeringen men  jag känner  tveksamhet om  så 
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verkligen blir fallet. Min begränsade erfarenhet av PBL i praktisk tillämpning kräver 
dock en viss ödmjukhet från min sida.  
 
Bland  de  ändringsförslag  som  jag  tror  kommer  att  påverka  arbetet  med 
översvämningsrisker i den översiktliga planeringen hör 4 kap. 1 §. Lydelsen ”…miljö‐ 
och  riskfaktorer…”  tas  bort  och  det  kan möjligen  tolkas  som  om  den  blir  ersatt  av 
”…andra  överordnade  mål  och  riktlinjer  som  har  lagts  till  grund  för  kommunens 
ställningstaganden  i  denna.”    Om  det  är  tänkt  som  ett  förtydligande  av  att 
översvämningsrisker  ska  uppmärksammas  i  den  översiktliga  planeringen  så  har  i 
alla fall jag svårt att se det. 
 
I 2 kap. 3 § punkt 2 vill man ändra  lydelsen ”….jord‐, berg‐ och vattenförhållandena.”  
till  ”…möjligheterna  att undvika  olyckor  och  förebygga  föroreningar,  bullerstörningar  och 
andra risker för människors hälsa och säkerhet”  Förutsatt att översvämningar räknas till 
kategorin olyckor anser jag att detta möjligen kan vara ett förtydligande.  
 
Är det ett problem att den översiktliga planeringen inte är bindande? 
I  PBL  är  det  i  texten  gällande  den  översiktliga  planeringen  som  lagkravet  på 
riskbedömning  är  tydligast,  men  å  andra  sidan  har  jag  i  min  undersökning 
konstaterat att många kommuner gör bedömningen om översvämningsrisker/ökade 
översvämningsrisker först i efterföljande planering eller vid lovgivning.  
 
För  de  kommuner  som  gör  bedömningen  om  översvämningsrisker  redan  i  den 
översiktliga planeringen verkar det vara praxis att  följa de  formulerade riktlinjerna 
även  i  efterföljande  planering  och  lovgivning  om  inte  synnerliga  skäl  föreligger. 
Vilka dessa skäl kan tänkas vara har  jag  inte kunnat få fram men  jag har sett några 
exempel  på  detaljplaner  där  man  inte  beaktat  översvämningsrisken  trots  att  det 
uttryckligen  står  i  den  översiktliga  planeringen.  Ett  skäl  kan  gissningsvis  vara  att 
detaljplaneringen  varit  igångsatt  sedan  lång  tid  tillbaka,  innan  den  gällande 
översiktsplanen antogs,  så att det varit  svårt att ändra  i planen  trots att den blivit 
antagen först efter den gällande översiktsplanen. 
 
Är den långa planprocessen ett problem? 
Bedömningen  av  ökade  översvämningsrisker  till  följd  av  klimatförändringar  kan 
upplevas som ytterligare en tidskrävande riskbedömning som måste göras. Jag anser 
att  det  borde  vara  bäst  att  ha  denna  riskbedömning  avklarad  i  den  översiktliga 
planeringen eftersom det är  i efterföljande planering och  lovgivning som tidsnöden 
är som störst och näringslivet/exploatörerna vill ha snabba besked.  
 
Är bedömningen om ökad översvämningsrisk särskilt svår? 
I en riskbedömning görs en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska 
inträffa  med  den  konsekvens  som  det  förväntas  medföra  när  den  händer.  Att 
bedöma  sannolikheten  för  att  den  ökade  risken  för  översvämningar  till  följd  av 
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klimatförändringar verkligen ska inträffa, hur mycket och inom vilken tidsram det i 
så fall sker upplever jag som extra svårt även om bland andra SMHI gör sitt bästa för 
att formulera troliga medelvärden att utgå ifrån. Dessutom måste man ta hänsyn till 
extremvädersituationer som kan vara ännu svårare att bedöma sannolikheten för och 
som  kan  orsaka  än  värre  skador. Det  faktum  att  de  områden  som  riskerar  att  bli 
framtida  riskzoner  för  översvämning  idag  anses  som  säkra,  ger  ytterligare 
svårigheter i bedömningarna. 
 
Upplevs ökade översvämningsrisker som ett lokalt problem? 
Problemet med havsytehöjning och/eller ökade flöden i sjöar och vattendrag till följd 
av ökad nederbörd kommer  troligtvis  inte att drabba samtliga kommuner  (förutom 
extremvädersituationer)  vilket  kanske  gör  det  svårare  eller  åtminstone  mindre 
motiverat  att  ändra  lagstiftning  och  dra  upp  styrande  riktlinjer  på  en  högre 
beslutsnivå än den kommunala. Å andra sidan har södra Sverige tillräckligt många 
kustkommuner, där havsytans befarade höjning kan ge översvämningsproblem,  för 
att  framtida  skadekostnader  ska bli  ett  samhällsekonomiskt problem om  ingenting 
görs inom den fysiska planeringen.  
 
Är kommunernas begränsade ekonomiska resurser ett problem? 
Den  kommunala  fysiska  planeringen  lever med  små  ekonomiska  ramar  i många 
kommuner.  De  simuleringar  som  behöver  göras  över  framtida  översvämningar 
kräver  tid,  kunskaper  och  dataprogram  som  kan  hantera  GIS.  Lantmäteriets 
rikstäckande  digitala  höjddata,  GSD‐höjddata,  baseras  på  ett  höjdvärde  var  50:e 
meter  i  ett  regelbundet  rutnät  och  har  i  höjdled  ett medelfel  på  2,5 meter. Dessa 
höjddata  är  avsedda  för  översiktlig  planering  men  är  otillräckliga  för 
detaljplaneringen.  (Räddningsverkets  hemsida,  2005‐09‐06)  Flera  kommuner  har 
tagit  fram  egna  mer  detaljerade  och  noggranna  höjddata.  Räddningsverket  låter 
sedan  1987  utföra  översiktlig  kartering  av markens  stabilitet  i  bebyggda  områden 
samt  sedan  1998  även  för översvämningshotade områden. Kommunerna  förväntas 
sedan  själva  gå  vidare  och  utföra mer  detaljerade  utredningar  i  dessa  områden. 
(Räddningsverkets hemsida, 2005‐07‐04).  
 
Är det svårt att få tag på relevant planunderlag? 
Den data som finns är utspridd över flera olika myndigheter/organisationer och även 
inom  flera  olika  avdelningar  inom  samma  myndighet/organisation.  (Statens 
Geotekniska  Instituts  hemsida,  2005‐07‐08)  SGI  hanterar  erosionsrisker  utmed 
kusterna och Räddningsverket hanterar översvämningskartering längs med sjöar och 
vattendrag.  Lantmäteriet  tillhandahåller  översiktlig  höjddata  medan  SMHI  gör 
översiktliga  beräkningar/simuleringar  på  uppdrag  av  Räddningsverket. 
Länsstyrelserna ska sammanställa och tillhandahålla relevant planeringsunderlag för 
kommunernas  fysiska  planering  men  i  fråga  om  översvämningsrisker  verkar 
länsstyrelsernas medvetenhet vara mycket varierad.  De länsstyrelser som redan med 
dagens  klimat  har  haft  översvämningar,  exempelvis  Västra  Götalands  län  och 
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Stockholms  län,  är  väl medvetna  om  problematiken  och  jobbar  på  en  ytterligare 
förhöjd beredskap.  
 
Är det ett problem att ansvaret för översvämningsfrågorna är spridd på så många 
olika myndigheter? 
Översvämning  till  följd  av  klimatförändringar  och  dess  konsekvenser  ligger 
kunskapsmässigt  och  ansvarsmässigt  tvärsektoriellt  över  flera  olika  myndigheter 
bland  andra  Räddningsverket,  Statens  Geotekniska  Institut  (SGI),  Statens 
Meteorologiska och Hydrologiska  Institut  (SMHI), Boverket, Naturvårdsverket och 
Lantmäteriverket. Länsstyrelsen har  ansvaret  att  tillhandahålla planeringsunderlag 
till  kommunerna.  Den  information  som  kommunerna  ska  kunna  få  tillgång  till 
genom  länsstyrelsen  kommer  till  stor  del  från  de  ovan  nämnda  statliga 
myndigheterna. (Boverkets hemsida, 2005‐08‐22)  
 
Har 1900‐talet varit ovanligt lugnt med avseende på översvämningsrisker? 
En  falsk säkerhetskänsla kan ha byggts upp efter att det under en period, slutet av 
1960‐talet  till mitten av 1980‐talet, varit relativt ovanligt med kraftiga sommar‐ och 
höstflöden. (SMHI:s hemsida, 2005‐09‐01) Under denna period har många vattendrag 
reglerats och vattennära bebyggelse kommit till. Nu när klimatet förändras/redan har 
förändrats ger underdimensionerade regleringar svårighet att släppa fram tillräckligt 
mycket vatten eller riskerar att råka i konflikt med bebyggelse nedströms. 
 
Finns det andra problem? 
Vissa  tjänstemän  har  en  förhärskande  låt‐gå‐attityd  där  man  inte  anser  att 
översvämningsrisker är något att orda om. Det är svårt att avgöra om det är brist på 
medvetenhet  om  klimatförändringarnas  befarade  konsekvenser,  brist  på 
risktänkande  eller  brist  på  kostnadsmedvetenhet  som  orsakar  denna  attityd.  En 
tjänsteman  jag  talade  med  sa;  ”Folk  vet  att  det  blir  översvämning  i  källare  när 
högvattnet  kommer.  Ingen  bryr  sig  särskilt  mycket  om  det”.  Samme  tjänsteman 
uttryckte följande; ”Detaljplaneläggarna ser höjddata på primärkartan och får själva 
räkna ut om de ligger för lågt eller inte.”  Detta är kanske en attityd som försvinner 
om skadorna blir dyrare för den enskilde och/eller för kommunen. 
 

Hur kan problemen lösas? 
 
Samhällets  klimatanpassning med  avseende  på  ökade  översvämningsrisker  är  en 
process  som  inbegriper  hela  kedjan  från  att  hämta  in  kunskap  till  att  i  praktiken 
förändra ett beteende.  Inga entydiga riktlinjer finns ännu, varken för privatpersoner 
eller för fysiska planerare och det är individuella val och bedömningar som ligger till 
grund för hur pass medvetna vi är i frågan och hur vi eventuellt väljer att förändra 
vårt beteende. Det säger sig själv att denna förändringsprocess kommer att ta tid.  
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Kunskaper 
Många  utav  de  ovan  nämnda  problemen  och  frågorna  verkar  bero  på  att  ökade 
översvämningsrisker  till  följd av klimatförändringar är en relativt ny  företeelse och 
att  det  fortfarande  saknas  kunskaper. Det  är  först  på  senare  år  som  vetenskapen 
blivit någorlunda enig om tänkbara orsaker och konsekvenser och att klimatscenarier 
kunnat utföras med trovärdiga resultat. Faktauppgifter om klimatförändringarna och 
deras konsekvenser, däribland översvämningsrisker, håller  sakta men  säkert på att 
genomsyra samhällets olika beslutsnivåer men det har enligt min bedömning ännu 
inte lett fram till en medveten tillämpning av PBL och Miljöbalkens riskbegränsande 
möjligheter  i  den  kommunala  fysiska  planeringen.  På  sikt  borde  dock  bättre 
kunskaper leda till en effektivare tillämpning av de redan befintliga styrmedlen så att 
en  lagändring  inte behövs.  Jag känner dock osäkerhet när det gäller den  föreslagna 
förändringen utav PBL och vad den i så fall kommer att innebära för kommunernas 
möjlighet/skyldighet att beakta översvämningsrisker i den fysiska planeringen.  
 
I  dagsläget  är  det  inte  alla  undersökta  kommuner  som  har  beaktat 
översvämningsrisker  i  sin  nuvarande  översiktliga  planering.  Att  bedöma 
översvämningsrisken sent i plan‐ och byggprocessen är bättre än att inte bedöma den 
alls men när det gäller de framtida översvämningsriskerna som kommer att drabba 
områden  som  idag  anses  som  säkra  tror  jag  att  det  blir  ännu  viktigare  att  få  in 
bedömningen  tidigt  i  planprocessen,  helst  redan  på  översiktsplanenivå.  Samtidigt 
kan den  långa tid som det tar att få fram nästa generations översiktsplaner vara ett 
argument  för  att  inte  enbart  sätta  sig  till  ro och  invänta  riktlinjer  i dessa. Därmed 
anser  jag att det även krävs omedelbara åtgärder  i de plan‐ och bygglovsprocesser 
som redan pågår och där är den enskilde tjänstemannens kunskapsnivå viktig.  
 
Tydligare roller 
Länsstyrelsernas  roll  som  kunskapsförmedlare  och  statens  övervakare  av  den 
kommunala  fysiska planeringen  kan  vässas  och  förtydligas. PBL  innehåller,  enligt 
min mening, redan det som behövs av juridisk text för att detta ska kunna ske medan 
tillämpningen  av  denna  lagtext  kan  stärkas  ytterligare.  I  tider  av  nya 
regionbildningar kan länsstyrelsernas roll komma att bli förändrad och hur detta i så 
fall  påverkar  ansvaret  för  kunskapsförmedling  och  övervakning  är  svårt  att 
överblicka.  Tydligare  roller  och  klarare  ansvarsfördelningar  mellan  olika 
myndigheter borde kunna förbättra och förenkla situationen. I detta fall hoppas  jag 
på Sårbarhetsutredningen  som  ska  redovisas  år  2007. Kanske kommer då många  av 
dessa frågetecken att rätas ut.  
 
Betalningsansvar 
Jag tror att ett tydligare betalningsansvar för kommunen, vid översvämningsskador 
som borde ha kunnat  förutses  i planskedet, skulle kunna vara ett hjälpmedel som  i 
kombination med ökade kunskaper motiverar kommuner till ett ökat ansvarstagande 
redan i den översiktliga planeringen.  
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Argument emot riktlinjer i översiktlig planering. 
 
I  några  av  de  samtal  som  jag  haft  med  kommunala  tjänstemän  under  min 
undersökning  har  jag  kommit  i  kontakt  med  argument  för  att  inte  ha  styrande 
riktlinjer  i  den  översiktliga  planeringen.  Ett  argument  är  att  den  översiktliga 
planeringen är kommuntäckande och att översvämningsriskerna endast är ett lokalt 
fenomen  i  en mindre del  av kommunen. Därför väljer man  att  lägga  riktlinjer om 
lägsta  tillåtna  grundläggningshöjd  som  en  bestämmelse  i  detaljplanen.  (Berg, 
telefonsamtal 2005‐10‐17) Denna  filosofi  finns säkert  i många kommuner  fastän det 
inte direkt uttalades.  Jag anser  inte att detta är ett hållbart argument eftersom det  i 
översiktsplanen  kan  anges  om  en policy  eller  riktlinje  ska  gälla  endast  en  särskilt 
utsatt del av kommunen.  
 
Ett  annat  argument  emot  riktlinjer  är  kravet  på  tillgänglighet  för  rörelsehindrade. 
Höga husgrunder gör det svårare att anordna den tillgänglighet för rörelsehindrade 
som krävs men detta borde inte heller vara ett hållbart argument eftersom det går att 
hitta  både  arkitektoniska  och markanläggningstekniska  lösningar  på  detta. Högre 
utfyllnadsgrad medför dock en högre kostnad. 
 

                                
 
 
 
 
 
        
     
 
Ytterligare  ett  argument  emot  riktlinjer  för  lägsta  grundläggningshöjd  är  rent 
ekonomiska.  Fler  markområden  måste  anses  som  riskzoner  vilket  diskvalificerar 
dem för många typer av bebyggelse och  infrastruktur och därmed gör dem mindre 
värda. Även krav på högre utfyllnadsnivå och kanske krav på skyddsvallar, vattentät 
betong  etc.  ger merkostnader.  Jag  anser  att man måste  se  dessa merkostnader  i 
relation  till  eventuella  skadekostnader  vilka  i  framtiden  kanske  inte  kommer  att 
kunna täckas av försäkringar. 
 

Bild 12.  
God tillgänglighet – hög 
översvämningsrisk. 
 
(Kristianstad 2005, eget foto) 

Bild 13.  
Sämre tillgänglighet – lägre 
översvämningsrisk. 
 
(Kristianstad 2005, eget foto) 
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Ett argument som jag däremot till fullo respekterar är det faktum att det i framtiden 
kan  komma  anläggnings‐  och  konstruktionsmetoder  som  gör  bebyggelse  och 
infrastruktur bättre  rustade  för att placeras nära vatten. Tillfälliga översvämningar, 
oavsett om det gäller söt‐ eller saltvatten, kanske då inte längre behöver anses som en 
skaderisk.  Som  det  ser  ut  idag  är  dock  stora  delar  av  befintlig  bebyggelse  och 
infrastruktur sårbar vid översvämningar och ett smärtsamt (läs kostsamt) stadium av 
medvetenhet om de ökade  skaderiskerna måste  först genomlidas  innan  långsiktigt 
hållbara lösningar kommer fram. 
 

Vad berör detta mig som fysisk planerare? 
 
Alla  medborgare  kommer  att  påverkas  av  den  klimatanpassning  som  samhället 
måste genomgå för att bättre stå emot de ökade översvämningsriskerna. Människor 
kommer  att  tvingas  ändra  sitt  tänkande  och  kanske  även  sitt  dagliga  beteende. 
Vilken anledning har den  fysiska planeraren att  i  sin yrkesroll ändra  sitt  tänkande 
och sitt beteende?   

• Det  är  den  kommunala  fysiska  planeringens  ansvar  enligt  PBL  och MB  att 
peka  ut  riskfaktorer  och  att  planera  bebyggelse,  verksamheter  och 
infrastruktur  på  ett  tryggt  och  säkert  sätt.  Vi  vill  inte  riskera  att  den 
kommunala  fysiska  planeringen  som  helhet  får  stå  till  svars  för  fortsatt 
oförsvarlig  planering  i  framtida  riskzoner  på  grund  av  att  vi  som 
professionella planerare inte insåg faran och inte reagerade snabbt nog.  

 
Vilken anledning har den  fysiska planeraren att kräva politiskt beslutade  riktlinjer 
för hur den ökade översvämningsrisken ska hanteras? 

• Det är  i planarkitektens yrkesmässiga vardag som vi kommer  i kontakt med 
människors vilja att bo så nära vattnet som möjligt. Om det inte finns politiskt 
beslutade riktlinjer i den översiktliga planeringen för bebyggelsens lägsta nivå 
gentemot vattnet så är det  i varje detaljplan som vi måste göra avvägningar 
om  lämpliga  eller  olämpliga  bebyggelseplaceringar.  Visserligen  tar  vi 
självklart hjälp av en mängd olika experter men det är ändå både  svårt och 
tidskrävande  att  komma  fram  till  ett  lämpligt  förslag  att  lägga  inför 
politikerna. Här  har marknadskrafterna  och  politiskt  rävspel  fritt  fram  och 
kan lätt göra oss tjänstemän till slagpåsar i debatten. 

 
• Det  är  i  bygglovshanteringen  som  vi  kommer  i  kontakt med  den  enskilde 

individens krav på att få bygga sitt hus nära vatten. Om det inte finns politiskt 
beslutade riktlinjer i den översiktliga planeringen eller i detaljplaneringen för 
bebyggelsens lägsta nivå gentemot vattnet så är det i varje bygglovsbeslut som 
vi  måste  göra  avvägningar  om  lämpliga  eller  olämpliga  bebyggelse‐
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placeringar. Det är också lätt att vi tjänstemän blir utsedda till syndabockar av 
de fastighetsägare som vi måste göra besvikna.  

 
Det finns alltså all anledning att redan idag ändra sitt tänkande och implementera 
kunskaperna om den ökade översvämningsrisken i all pågående planering. Men det 
finns också anledning att kräva en politiskt beslutad policy i översvämningsfrågan så 
att den fysiske planeraren som kommunal tjänsteman får arbetsro samtidigt som 
samhället i ett vidare perspektiv får sin klimatanpassning.  
 

Slutsats 
 
Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  undersöka  om  den  kommunala  fysiska 
planeringens styrmedel, med hjälp av sitt nuvarande lagstöd i PBL, är starka nog för 
att  kunna  lokalisera  framtida  bebyggelse  till  översvämningssäkra  zoner  även  i 
framtidens  klimat,  trots  att  marknadskrafterna  idag  efterfrågar  ett  vattennära 
boende. Om styrmedel och lagstöd är tillräckligt starka, är det i så fall tillämpningen 
av styrmedlen som behöver skärpas? 
 
Då  PBL  redan  idag  har  krav  på  att  riskfaktorer  ska  redovisas  i  den  översiktliga 
planeringen  och  att  översvämning  räknas  till  en  sådan  risk,  borde de  kommunala 
styrmedlen kunna vara tillräckligt starka för att kunna styra framtida bebyggelse till 
säkra  områden,  med  befintligt  lagstöd.  En  osäkerhet  råder  dock  i  frågan  om 
tillämpningen.  Utifrån min  undersökning  av  kommuner  i  södra  Sverige  (utvalda 
bland  annat  efter  potentiell  översvämningsrisk)  bedömer  jag  det  som  om 
tillämpningen  i  vissa  fall  är  svag  eftersom  översvämningsriskerna  i  många 
kommuner  inte  beaktas  i den  översiktliga planeringen. Detta  tror  jag  kan  bero på 
flera  orsaker;  Det  råder  fortfarande  stor  variation  i  kunskapsnivån  om 
klimatförändringarnas konsekvenser hos enskilda tjänstemän på olika beslutsnivåer. 
Detta borde kunna  förbättras med hjälp av ökade kunskaper. En annan orsak kan 
vara  intressekonflikten  mellan  de  marknadskrafter  som  efterfrågar  vattennära 
bebyggelse  och  den  kommunala  fysiska  planeringens  riskbegränsande  uppdrag 
enligt  PBL.  Ytterligare  osäkerhet  råder  gällande  ansvarsfrågan  den  dag  en 
översvämning  sker. Som det är  idag  tas  skadekostnaderna vid översvämningar av 
försäkringsbolagen men detta kan  inom en överskådlig  framtid komma att ändras. 
Om kommunerna  får  ett  större ekonomiskt ansvar vid översvämningsskador  finns 
kanske  ett  större motiv  för  att  beakta  översvämningsproblematiken  så  tidigt  som 
möjligt i den fysiska planeringen, det vill säga i den översiktliga planeringen.  
 
Politiskt  beslutade  policies  eller  riktlinjer  på  översiktsplanenivå  kan  vara  det 
gemensamma  instrument  som den kommunala  fysiska planeringen behöver  för att 
kunna  ta  ett  samlat  grepp  på  översvämningsproblematiken  men  på  kort  sikt 
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bedömer  jag det också  som mycket viktigt  att den  fysiska planeraren  som  enskild 
tjänsteman redan idag implementerar den framtida ökade översvämningsrisken i alla 
sina pågående planerings‐ och bygglovsprocesser.   På  så  sätt kan den kommunala 
fysiska planeringen anta sin roll som en viktig aktör  i samhällets klimatanpassning 
både på kort och lång sikt. 
 

Särskilda svårigheter och förslag på 
fortsatt utredning  
 
Tolkningar av lagtext – en av många svårigheter 
Att läsa och tolka lagtext på ett rättvist sätt är en uppgift som kräver betydligt högre 
juridiska kunskaper än mina. Som oerfaren  juridisk  lekman  förstår  jag att man kan 
tolka  lagtexterna olika beroende på vilket syfte man har och  jag har säkert  läst och 
tolkat lagtexterna ”som fan läser bibeln”. Personligen har jag svårt att se någon annan 
tolkning  än  den  som  förespråkar  en  långsiktigt  hållbar  samhällsutveckling  ur 
ekonomisk,  social  och  ekologisk  synvinkel  och  detta  synsätt  påverkar  säkert min 
tolkning av lagtexterna. Enligt mitt sätt att se är det kommunens självklara ansvar att 
förutsäga framtida översvämningsrisker och att ta ekonomiskt ansvar vid de tillfällen 
där riskbedömningen varit undermålig eller felaktig. Detta synsätt kan säkert anses 
vara  både  naivt  och  direkt  osmart  med  tanke  på  det  ökade  kommunala 
betalningsansvar det kan komma att medföra. Jag tror dock att om den kommunala 
fysiska  planeringen  ska  ha  ett  fortsatt motiv  för  att  finnas måste  den  (läs  vi)  stå 
rakryggad  och  ta  sitt  ansvar  i  samhällets  klimatanpassning,  inte  minst  i 
översvämningsfrågan,  så  att  framtida  skador  på  bebyggelse  och  infrastruktur 
minimeras. Annars kommer samhället kanske att kräva att den  fysiska planeringen 
avskaffas.  
 
Fortsatt utredning 
Frågan om ”Den  fysiska planeringens  roll  i  scenariot med  ökade  översvämningsrisker  till 
följd av klimatförändringar” är tämligen ny och mitt arbete har till stor del bestått i att 
utröna om frågan finns, var frågan uppmärksammas och i så fall hur medvetenheten 
om frågan ser ut. Då  jag har haft ett mycket brett perspektiv för att leta efter frågan 
på en mängd olika beslutsnivåer har varje aspekt  fått en ganska grund genomgång 
och på i stort sett varje punkt finns möjlighet att gå djupare in.  De punkter som jag 
särskilt känner skulle vara intressanta att arbeta vidare med är; 
 

• PBL‐kommitténs ändringsförslag av lagtexten i PBL och hur denna förändrade 
text  påverkar  kommunernas  möjligheter/skyldigheter  att  beakta 
översvämningsrisker i den fysiska planeringen. 
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• Kommunernas möjlighet att  i praktiken beakta eventuella  framtida  riktlinjer 
för  bebyggelseplacering  och  ändå  tillgodose  kraven  på  livskvalitet, 
tillgänglighet  och  ekonomi.  Detta  är  intressekonflikten  mellan  de  starka 
marknadskrafterna  som  efterfrågar  vattennära  bebyggelse  och  den 
kommunala  fysiska  planeringens  riskbegränsande  uppdrag  enligt  PBL  i  ett 
nötskal. 

 
• Metoder för riskanalys gällande översvämningar i framtida klimat. Risk är en 

sammanvägning  av  sannolikhet  och  konsekvens.  Hur  bedömer  man 
sannolikhet  för  en  översvämning  till  följd  av  klimatförändringar?  Hur 
bedömer  man  de  konsekvenser  som  kan  tänkas  uppkomma  vid 
extremvädersituationer?  Försäkringsbranschen  har  sedan  länge  sysslat med 
denna  typ  av  riskbedömningar. Kanske går det  att med  en viss  anpassning 
tillämpa denna metodik på ökade översvämningsrisker i framtida klimat.  

 
• Om en planläggning befaras ge en betydande påverkan på hälsa, miljö eller 

hushållning med  naturresurser  ska  en  formell miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) vara en del av beslutsunderlaget. (Boverkets hemsida 2005‐07‐07) Risk 
för översvämning och åtgärder för att skydda mot översvämning kan komma 
att kräva en  formell miljökonsekvensbeskrivning. Det är kommunerna själva 
som avgör vad  som  ska anses vara  betydande påverkan och det  skulle kunna 
vara intressant att studera hur denna bedömning görs och kommer att göras i 
fallen med ökade översvämningsrisker. 
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