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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar problematiken med att bygga kustnära, samtidigt som 

det i relation till klimatförändringen och den globala uppvärmningen sker en 

havsnivåhöjning. Syftet med arbetet är att upplysa om olika skydds- och bygg-

nadsmetoder, som kan användas för att upprätthålla traditionen av att bygga 

vid kusten samt att kunna stilla den efterfrågan som idag finns för havsnära lägen 

utan att utsätta människor för risken av översvämningar.  

Arbetet börjar med en översiktlig bild av dagsprognosen för de stundande kli-

matförändringarna samt vilka effekter dessa har för den globala havsnivåhöj-

ningen, för att sedan beta sig ner till en mer lokal nivå och beskriva dagsläget för 

södra Sverige samt prognosen fram till slutet på seklet. Det presenteras även en 

aktuell bild för hur lagstiftningens, kommunernas, länsstyrelsernas och den fysiska 

planeringens roll förhåller sig till den stundande havsnivåhöjningen samt vilka kli-

matanpassningsåtgärder som kan göras med havsnivåhöjningen i fokus. 

Avsnittet, ”Att bygga för framtiden” ger en kort översikt för olika skydds- och 

byggnadsmetoder som finns med hänsyn till havsnivåhöjningen. Här presenteras 

även influenser och inspirationer från Holland, ett land känt för sin eviga kamp 

mot översvämningar och för sin innovativa arkitektur vad gäller kustnära bebyg-

gelse. Som slutsats appliceras några av dessa metoder på ett illustrationsförslag 

för Saltö Hamn, ett havsnära område i Karlskrona Kommun. 
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1. Inledning 
För människan har det i alla tider varit attraktivt att bo nära vatten samtidigt som 

många även vill bo stadsnära, men framtidens förutspådda havsnivåhöjning i 

och med klimatförändringen sätter käppar i hjulet för denna bebyggelsetradi-

tion. Därför har dagens havsnivåförändring väckt avsevärt intresse just för dess 

potentiella inverkan på människors befolkning av kustområden och öar, men 

även för att den kan visa sig vara den mest kostsamma av klimatförändringens 

alla konsekvenser. 

Ett förändrat klimat kommer att kräva klimatanpassade byggnader, vilket i sin tur 

kommer att medföra stora ekonomiska konsekvenser, eftersom klimatanpassning 

i denna mån infattar åtgärder i syfte att förebygga, undvika och minimera effek-

ter av den stigande havsnivån som ett resultat av klimatförändringarna. 

 

I stora delar av världen är kustzonen väldigt eftertraktad och utnyttjad inte bara 

för bebyggelse, utan även för jordbruk och infrastruktur. 

Idag är över 1 miljard människor bosatta inom 30 km från havet och befolkningen 

i dessa områden verkar växa dubbelt så snabbt som i övriga delar i världen. Av 

dessa är 200 miljoner personer bosatta i områden som är möjliga att översväm-

mas åtminstone 1 gång per tusen år. I Sverige är folkökningen koncentrerad just 

till den kustnära zonen där ca 40 % av befolkningen bor inom ca 5 km avstånd 

från kusten.1 Allt detta pekar på att det finns ett stort intresse av att bo kustnära 

och havsutsikt anses vara är en högst uppskattad tillgång.  

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Problemet ligger i att det finns en stor vilja och efterfrågan att bo vid havet samt 

de risker som havsnivåhöjningen medför på nybyggnationer vid kustnära lägen. 

Av landets 3,5 miljoner byggnader ligger ca 420 000 inom 100 m från kust eller 

strandlinje.2 

 Ska man ge upp idén om att bygga kustnära överhuvudtaget? Eller ska man 

satsa och i så fall se vilka de bästa och mest hållbara metoderna är vad gäller 

effektivitet, varaktighet, uthållighet och utförande. 

 Den stora frågan som behandlas är hur man ska fortsätta bygga kustnära med 

hänsyn till havsnivåhöjningen, samt vilka metoder det finns som kan möjliggöra 

utnyttjandet av mark som har en potentiell risk att översvämmas på grund av 

den förväntade havsnivåhöjningen. 

 

 

                                                
1 Bernes (2007)  
2 Boverket (2009) 
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1.3 Syfte 
Detta arbete ska titta närmare på hur vi ska kunna upprätthålla traditionen att 

bygga kustnära, på bästa möjliga sätt så att konsekvenserna av havsnivåhöj-

ningen minimeras.  

Syftet med rapporten är att även ge planerare en kunskap och uppdatering av 

nya och effektiva metoder för att fortsätta bygga kustnära med hänsyn till havs-

nivåhöjningen. 

 

1.4 Metod och avgränsning 

Arbetet är avgränsat till att handla om hur man som fysisk planerare ska hands-

kas med och planera för den framtida havsnivåhöjningen vid nybyggnation av 

kustnära lägen på oexploaterad mark. Det kommer därför inte att behandla hur 

man hanterar skyddet av befintlig bebyggelse.  

Arbetet koncentrerar sig framförallt på att redovisa olika byggnadsmetoder och 

översvämningsskydd för nybebyggelse. Olika skyddsmetoder för förberedelser av 

platsen kommer också att nämnas. 

Metoden för arbetet är att utifrån textanalyser samla bakgrundsfakta om den 

rådande klimatförändringen för att få fram en så aktuell bild som möjligt, samt en 

vidare inriktning på hur havsnivåhöjningen påverkas utav denna och hur denna i 

sin tur påverkar planeringen av nybebyggelse i kustnära lägen.  Arbetet har fort-

satt med vidare faktainsamling vad gäller lagstiftningen och hur även denna 

skulle kunna anpassas för havsnivåhöjningen, samt den fysiska planeringens roll 

för att klimatsäkra framtidens boende vad gäller översvämningsaspekten. Resul-

tatet av ytterligare litteraturstudier presenterar olika byggnadsmetoder lämpade 

för kustnära lägen och översvämningsskydd för nybebyggelse. Ett fåtal inspira-

tionskällor och influenser för kustnära bebyggelse redan använda i Holland redo-

visas också . 

Slutligen presenteras ett illustrationsförslag för området Saltö Hamn i Karlskrona 

Kommun. Ett område som idag är ett hamn- och industriområde och som ligger 

centralt i Karlskrona, på mark som är attraktiv även för icke hamnrelaterad verk-

samhet.  Norr om området har man redan exploaterat med ett antal flerbo-

stadshus och kommunen har redan tankar på att bereda plats för fler bostäder 

och annan verksamhet. 

Innan planförslaget utfördes gjordes först en inventering av området i form av en 

SWOT-analys, för att identifiera platsens styrkor, svagheter möjligheter och hot – 

som i detta fall utgörs av den stigande havsnivån. Planförslaget som utförs är 

tänkt att vara en utvärdering av litteraturstudierna och textanalyserna för att se-

dan applicera dessa till en verklig situation och för att ge inspiration till vidareut-

veckling av havsnära lägen. 

2. Bakgrund 

 

2.1 Klimatförändringen  

 Nuvarande klimatförändringar beskrivs i boken ”En ännu varmare värld – växt-

huseffektens och klimatets förändringar” Claes Bernes (Naturvårdsverket), kunna 

vara en följd av både naturlig påverkan, såsom vulkanutbrott och variationer i 

solens aktivitet och ljusstyrka samt av mänskliga störningar, såsom utsläpp av 

växthusgaser. 

Inom loppet av 30 år har det skett en registrerad ökning på medeltemperaturen 

med 0,5 °C och den globala medeltemperaturen hade fram till början av 2000-

talet stigit med 0,76°C vid jordytan i jämförelse med genomsnittstemperaturen 

under senare hälften av 1800-talet. 3 

Följderna av den globala uppvärmningen och temperaturhöjningen är att havs-

nivån gradvis stiger, det sker en förändring i nederbördsmönstret och mängd, 

vilket i sin tur säkerligen kommer att leda till en expandering av subtropiska öknar 

vid ekvatorn. Nederbördsmängden vintertid förväntas öka vid norra halvklotet 

samtidigt som uppvärmningen förväntas vara starkast i Arktis och kan därför as-

socieras med det fortsatta tillbakadragandet av glaciärerna, permafrosten och 

havsisen, händelser som i sin tur påverkar den gradvisa stigningen av havsnivån.4 

Andra sannolika händelser förknippade med temperaturhöjningen är föränd-

ringar i intensitet och antal extrema väderförhållanden som inträffar, som exem-

pelvis stormen Gudrun som drog över Sydsverige i januari 2005.5 

Vad gäller prognoser för framtiden så förutspås uppvärmningen fortsätta. Enligt 

klimatpanelen kan jordens medeltemperatur förväntas nå allt från 1,1 till 6,4°C 

från perioden 1980-99 till 2090. 

De förväntade temperaturförändringarna i Sverige är att Sydsverige kan nå tem-

peraturer liknande de i dagens centrala Frankrike och ökad förekomst av som-

martorka, samt en ökad luftfuktighet p.g.a. den progressiva avdunstningen i och 

med temperaturhöjningen, medans nederbördsmängden speciellt vintertid och i 

de norra delarna av landet under det pågående seklets lopp kommer att vara 

30-50% tilltagande. 

 

                                                
3 Bernes (2007) 
4 IPCC (2007)  
5 Bernes (2007)  
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Bild 1 

 

2.1.1 Mänsklig påverkan 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har dragit slutsatsen att de 

flesta observerade temperaturökningarna sedan mitten av 1900-talet har antag-

ligen skett på grund av ökade emissioner av växthusgaser som ett resultat av 

mänsklig aktivitet och påverkan genom förbränning av fossila bränslen och 

skogsskövling. IPCC trycker även på att den kraftiga uppvärmningen som ägt 

rum sedan 1970 inte kan ha orsakats av ökad solinstrålning eftersom solen under 

hela den aktuella tidsperioden har stått under fortgående och noggrann över-

vakning samt på grund av klimatets allt tydligare avvikelser från de dokumente-

rade förhållanden som rådde under förindustriell tid. Detta har gett organisatio-

nen ännu större skäl till att våga påstå att den globala uppvärmningen och 

temperaturhöjningen råder till följd av mänsklig påverkan. I den senaste rappor-

ten från 2007 redovisas att människans utsläpp av växthusgaser, med 90 % sanno-

likhet är huvudansvariga för den globala uppvärmningen som skett sedan 1950.6 

Utsläppen på grund av mänsklig aktivitet under industrialismen och efteråt har 

lett till en förhöjd koldioxidhalt i luften som i sin tur har bidragit med en tempera-

turhöjning. Idag kan man därför säga att det är koldioxidhalten som styr tempe-

raturen. 

                                                
6 IPCC (2007) 
 

IPCC är ett samarbetsorgan för klimatforskare i hela världen. Det upprättades 

1988 av FN:s miljöprogram UNEP och Världsmeteorologiska organisationen WMO 

och inriktar sig på att framskaffa data för rapporter som belyser följderna av 

mänsklig påverkan på klimatet. 

 

Den senaste IPCC rapporten som gjordes; Climate Change 2007, IPCC Fourth 

Assessment Report redovisade en summering av en klimatmodell (matematiska 

och fysikaliska beskrivningar av jordens klimatsystem och hur dess olika delar 

samspelar med varandra). 

Denna visar att den globala yttemperaturen troligtvis kommer att öka med ytter-

ligare 1,1°C till 6,4°C under 2000-talet. Däremot förväntas temperaturen öka yt-

terligare efter 2100, även om utsläpp av växthusgaser upphör. Detta främst 

p.g.a. den stora värmekapaciteten i haven och den långa livstid som befintligt 

överskott av koldioxid har i luften.7   

 

Samtidigt som det finns starka skäl att påstå att klimatförändringen till största de-

len är ett resultat av mänskig påverkan så finns det delade meningar om männi-

skans roll vad gäller klimatförändringarna. När den första IPCC rapporten kom ut 

1990 som då pekade på både naturliga och av människan orsakade processer 

som kan ha varit orsaken för temperaturhöjningen på jorden under 1900-talet 

kom protester som starkt ifrågasatte IPCC:s bedömningar. Upprepade teman 

och argument i kritiken som kom mot klimatforskarna och IPCC var att det inte 

alls skett en klimatförändring på senare tid, att förändringen inte har någonting 

att göra med antropogena orsaker (mänsklig påverkan) eller att den globala 

uppvärmningen är harmlös och att den rentav kan komma att vara välgörande. 

Kritiken mot den etablerade klimatforskningen och IPCC kom framförallt från USA 

och ett organiserat motstånd från konservativa expertgrupper, lobbyister och PR-

institut. Bakom denna kritik låg oftast ekonomiska intressen – man fruktade att de 

eventuella åtgärder som skulle behövas för att reducera klimatförändringen och 

den globala uppvärmningen skulle innebära ett bakslag för många företag och 

branscher - framförallt oljeindustrin.8 

 

  

2.2 Stiger Havsytan? 

Det finns starka bevis som pekar på att det har skett en global havsnivåhöjning 

under 1900- talet. Enligt siffror från IPCC:s senaste rapport (IPCC Climate Change 

2007 Fourth Assessment Report) var den genomsnittliga höjningsgraden av havs-

nivån från 1961 till 2003 uppmätt till 1,8 ± 0,5 mm/år. För hela 1900-talet uppskat-

tades medelökningen vara 1,7 ± 0,5 mm/år.9  

                                                
7 Bernes (2007) 
8 Ibid. sid. 50 
9 IPCC (2007) 
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Denna havsnivåhöjning förväntas stiga i ännu högre takt detta århundrade. De 

två viktigaste orsakerna till den globala havsnivåhöjningen är termisk expansion 

av haven (vatten expanderar då det värms) samt förlusten av landbaserad is 

pga. ökad smältning. Sedan 1960 har en ändring på världshavets medeltempe-

ratur registrerats med en ökning på en tiondels grad mellan ytan och ner till 700 

m djup.10 

Andra orsaker är bl.a. att havsnivån påverkas även när vatten omfördelas mellan 

land och hav, exempelvis vattentillförsel från bergstrakters smältande glaciärer, 

etc. Landhöjningen och landsänkningen spelar också en stor roll. I större delen av 

Sverige, framförallt de norra delarna har det skett en snabb landhöjning som 

uppvägt världshavets ytvattenhöjning samtidigt som det i södra Sverige har skett 

en sådan obetydlig landhöjning och även en långsam landsänkning där havet 

nu långsamt börjat strömma in mot kustlinjerna.11 

 

 

I IPCC:s senaste rapport Climate Change 2007, IPCC Fourth Assessment Report 

kan man utläsa att avsmältning och termisk expansion kan åstadkomma att vat-

tenytan, globalt, förväntas stiga mellan 18-59 cm under tidsperioden 1990-2100, 

och det mesta talar för att havet kommer att stiga snabbare under kommande 

100 år än det har gjort under 1900-talet.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: 1 

2.3 Prognosen för Södra Sverige 

I Sverige kan man räkna med mer frekvent återkommande perioder av kraftigare 

nederbörd och en prognos på att havsnivån kommer att stiga mellan 0,2 till 0,6 

meter inom 100 år. 
                                                
10 Bernes (2007)  
11 Ibid.  
12 IPCC (2007) 

Detta i sin tur innebär att landets västra och sydvästra delar kommer att få mer 

problem med översvämningar, vilka indirekt kan orsaka problem som t.ex. ero-

sion och skred.13 Översvämningar defineras av Räddningsverket som att vatten 

täcker ytor av land utöver den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav.14 

 

 

 

Tabell: 1 

 

Landhöjningen i Stockholmstrakten och norröver är förutsatt att hinna ikapp 

havsnivåhöjningen, medan all kustlinje söder därom förebådas att havet kommer 

svämma över. Södra Sverige är med andra ord mer drabbad och konsekvenser-

na förväntas bli större. Bara i Ystad kommun beräknas ca 4,1 km² av kommunens 

totala yta på 352 km², att översvämmas. Skadekostnaderna för detta förväntas 

bli höga, närmare bestämt 172 miljoner kronor.15 

Problem till följd av en stigande havsytenivå är översvämningar, ökad kusterosion 

och höjda grundvattennivåer.16 Erosion uppstår då mer material transporteras 

bort från en kuststräcka än vad som tillförs.17 

”Erosions- och skredbenägna områden finns främst i Skåne, Halland, Blekinge 

samt Öland och Gotland.”18 

Däremot kan nämnas att områden med klippkust, vilket är vanligt i Blekingekus-

ten, inte riskerar någon erosion.19 

Enligt SMHI:s rapport; Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge 

redovisas det även att södra Skånekusten kan förväntas få högre vattenstånd än 

                                                
13 Nerheim (2007) 
14 Räddningsverket (2000) 
15 SOU (2007:60)  
16 Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län (2008) 
17  Ibid. 
18Boverket (2009). sid 16. 
19 Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län (2008) 

Världshavets nivå 

verkar stiga i ökan-

de takt och de se-

naste årens nog-

granna satellitmät-

ningar tyder på att 

havsnivån nu höjs 

nästan dubbelt så 

snabbt som den i 

genomsnitt gjorde 

under 1900- talet.  
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Blekinges ostkust just på grund av den flacka terrängen och de öppna låggrun-

da sandstränderna som lättare drabbas av erosion.20 

 

 
Sandstrand i Skåne 

Bild:2 

 

 

Efter en analys utförd av Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge på den framtida 

planeringen av bebyggelse, vilken typ och placering i de olika kommunerna, 

framkom det att Karlshamn, Ronneby och Karlskrona föreslår ny bebyggelse på 

5,3 km² inom kustnära områden.21 

Forskningsprognoser från IPCC och SMHI visar även att vad gäller Södra Sverige, 

framförallt Skåne och Blekingekusten, så kan medelvattenytan år 2100 komma 

att ligga mellan 22 och 72 cm över dagens nivå. 

 

                                                
20Nerheim (2007), samt SOU (2007:60)  
21 Länsstyrelserna I Skåne och Blekinge län (2008) 
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3. Förutsättningar för framtiden 

 

3.1 Den Fysiska Planeringens roll 

 

Den Fysiska planeraren har som roll att planera samhället mer robust för föränd-

ringar och minska sårbarheten för framförallt de förväntade klimatförändringarna 

och havsnivåhöjningen som en följd av dessa. Samtidigt är det väldigt viktigt att 

vara uppdaterad och medveten om havsnivåhöjningen vid exploatering av nya 

områden. Det är alltid bättre att vara förberedd i god tid för att undvika åter-

ställningskostnader i framtiden. I Klimat och sårbarhetsutredningens slutbetän-

kande – SOU 2007:60 beräknas ökade skadekostnader mellan åren 2010 och 

2100 för översvämning av bebyggelse och kust vara 10-20 miljarder kronor och 

för kusterosion 20-90 miljarder kronor.22 

Men det kan samtidigt vara väldigt svårt för fysiska planerare att hävda att man 

ska ta hänsyn till ”framtida klimatförhållanden” när den kommunala planeringen 

mestadels bygger på PBL och politiska beslut och bedömningar. Därför kan man 

säga att det finns en viss risk för att det i framtiden kommer att fortsättas planeras 

och byggas på mark som är översvämningshotad. 

Problemet ligger också i att befintligt handledningsmaterial vad gäller hur sti-

gande havsnivåyta ska hanteras i den fysiska planeringen är otillräcklig för att 

kommuner ska kunna utföra säkerhetsåtgärder p.g.a. klimatförändringarna, i och 

med att det är de som genom planmonopolet tar initiativ till och fattar beslut om 

planläggning för bebyggelse har kommunerna att övergripande ansvar för att 

säkra skydd mot olika typer av olyckor och händelser. 

 

3.2 Ansvar och roller i dagens bebyggelseplanering 

Kommunen har i dagsläget ett samlat ansvar för den lokala samhällsutvecklingen 

och bebyggelseplaneringen inom sitt geografiska område. Enligt lagen om skydd 

mot olyckor har kommunen även ett övergripande ansvar för förebyggande och 

avhjälpande åtgärder vad gäller översvämningar, ras, skred och erosion. 23 

Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera plan och byggnadsväsendet i länet samt 

att samverka med kommunen i planprocessen genom att tillhandahålla kommu-

nen med relevant planerings- och kunskapsunderlag. Länsstyrelsens rådgivnings-

roll blir allt viktigare i och med ett förändrat klimat eftersom kommunerna inte 

                                                
22SOU (2007:60)  
23Ibid.   

 

bara måste planera utefter dagens klimat utan även förutse de risker som framti-

da klimatförändringar kommer att medföra på bebyggelse.24 

Boverket är en nationell myndighet för frågor om samhällsplanering, bebyggelse- 

och stadsutveckling. Myndighetens ansvar är att arbeta fram nya utvecklingsme-

toder för att bygga kustnära och bl.a. att förmedla kunskapen till kommunerna 

för att sedan följa utvecklingen och vägleda de i det fortsatta planarbetet. Bo-

verket har även ansvaret för att informera regeringen om det behövs ändringar i 

lagstiftningen.25 

Vad gäller ansvarsfördelningen vid naturskador och olyckor, sådana som föror-

sakats av översvämningar, ras, skred och erosion mm, har staten ett övergripan-

de ansvar för att finansiera återuppbyggandet eller restaureringen av nationell 

infrastruktur som vägar, järnvägar och stamnät för elöverföring. Staten är även 

skyldig att bistå med krisberedskap vid storskaliga och omfattande olyckor och 

har i vissa fall finansierat t.ex. vallar, tunnlar och kanaler för att förebygga olyckor. 

Kommuner och Landsting har samma ansvar som staten har fast för mer lokala 

risker för översvämningar ras och skred, att bistå med krisberedskap för sjukvård, 

dricksvatten försörjning, fysisk planering av bebyggelse samt att underhålla och 

reparera kommunalvägar och dylikt. Kommunen har även enligt skadeståndsla-

gen skyldighet att i Översiktsplaner redovisa miljö och riskfaktorer som översväm-

ningar, ras, skred och erosion som bör beaktas vid beslut om användningen av 

mark och vattenområde. Skadeståndslagen ger även kommunen ett ska-

deståndsansvar för skada som vållas vid fel eller försummelse vid exempelvis 

ärenden om planläggning och bygglov. Preskriptionstiden för denna är idag 10 

år.26 

Byggherren har huvudansvaret för att samtliga byggnader eller konstruktionsar-

beten utförs enligt giltiga planer och bestämmelser. 

Vad gäller den enskilde sakägaren så står denne för reparation och skadekost-

nader vid eventuella olyckor, om byggnationen står på en plats som av kommu-

nen redan utvärderats som riskabel att bygga på med eventuell risk för över-

svämningar, ras, skred och erosioner.  

Staten kan däremot i vissa fall bistå med stöd i den mån att riskerna inte fanns 

eller var bedömda då marken bebyggdes, eller om kostnaderna blir för omfat-

tande och svåra för den enskilde sakägaren eller kommunen att ta. 

  

 

                                                
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 



 

 

 

 

 
9 

3.3 En klimatanpassad samhälls- och stadsplanering  

– med havsnivåhöjningen i fokus 
 

Klimatanpassningen till följd av klimatförändringarna har uppmärksammats mer 

och mer på senare år. Men för att arbetet ska kunna möjliggöras måste det ske 

från två håll. Det ena är att anpassa efter klimatförändringarna – genom att ut-

veckla och anpassa Fysisk Planering och lagstiftning till framtida väderfenomen 

(som i detta fall, havsnivåhöjningen) och det andra är att utföra olika åtgärder 

för att begränsa klimatförändringarna. Exempelvis är att minska utsläppen av 

växthusgaserna ett indirekt sätt att förebygga översvämningar. 

För att visa att man tagit hänsyn till riskerna i den fysiska planeringen gällande 

höjningen av havsnivån kan klimatanpassningsåtgärder för denna risk uppdelas i 

olika åtgärder.  

 

 Genom rätt lokalisering av bebyggelse 

 Skyddsavstånd 

 Genom en särskild utformning på bebyggelsen  

– placering och form 

            – material 

– konstruktion 

– grund, etc. 

 Tekniska åtgärder  

– invallning 

– dränering genom pumpning 

– diken 27 

– markuppfyllnad/ höjning av fastigheter 

– anpassning av byggnader samt av nyttjandet28 

 

 

 

Vad gäller anpassning med hjälp av regelverk kan Plan och Bygglagen 1987:10 

ses som ett effektivt verktyg för att skapa ett klimatsäkrare samhälle för ny be-

byggelse på oexploaterad mark. 

”Regelverk om byggande och planering måste successivt uppdateras så att kli-

matförändringsaspekten finns med i alla de delar av plan- och bygglagsstiftning-

en där det är relevant.”29 

 

När PBL infördes 1987 hade klimatfrågan inget större värde och detta kan sägas 

vara resultatet i att dagens PBL lagstiftning inte är utformad för att skydda be-

byggelse och mark från naturen. 

                                                
27 Boverket (2009)  
28SOU (2007:60) sid. 299 
29 Boverket (2009) sid. 8 

Dagens situation är sådan att i den utsträckning som det går att styra olika 

skyddsåtgärder i PBL så är risken stor att miljölagstiftningen kommer att hejda just 

de skyddsåtgärderna. Till exempel kan invallning och upphävande av strand-

skydd vägras tillstånd enligt miljöbalken eftersom sådana ingrepp riskerar att vål-

la skada på natur- och havsmiljön i kustzonen.30 

I januari 2008 gjordes däremot ändringar i PBL kapitel 2, § 3 som kanske är de 

mest centrala klimathänsynsbestämmelserna i PBL.31 

Här anges att bebyggelsen ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 

med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, till jord-, berg- och vattenförhål-

landen och till risken för olyckor, översvämning och erosion.32 

 

Eftersom det fortfarande råder osäkerhet vad gäller hur stor omfattningen av kli-

matförändringarna och havsnivåhöjningen kommer att bli så finns det idag inget 

expertunderlag på centralt beslutande nivåer och rekommendationer som be-

hövs för att vägleda kommunerna i deras planarbete. Det finns heller ingen över-

svämningskartering utförd längs haven och kustlinjerna som det finns för vatten-

drag.33 

Men kommunernas bristande åtgärder på grund av klimatförändringarna och 

havsnivåhöjningen visar ändå ett väldigt tydligt behov av ett ökat statligt och 

regionalt stöd i planeringssystemet. Därför har behovet av anpassning uppmärk-

sammas alltmer, Klimat och sårbarhetsutredningen34 är en utredning som reger-

ingen tog initiativ till den 30 juni 2005, med uppdraget att kartlägga samhällets 

sårbarhet inför extrema vädersituationer och klimatförändringar fram till 2100. 

Rapporten hade även som syfte att bedöma behovet av förebyggande åtgär-

der för att minska framtida kostnader p.g.a. klimatförändringarna.  

 

 

 

                                                
30 Boverket (2009)  
31 Johansson, Mobjörk (2009)  
32 PBL (1987:10) kap. 2 § 3 
33SOU (2007:60)  
34 Ibid. 
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Tabell: 2 

 

I Klimat och sårbarhetsutredningen presenteras tabellen ovan som en prognos 

över skadekostnader för förväntade översvämningar, ras, skred och erosioner 

relaterade till dessa fram till slutet på seklet. I utredningen listas därför även ett 

antal förslag på åtgärder för att anpassa fysisk planering efter eventuella framti-

da risker för att lättare tillmötesgå problemen när de väl hinner ikapp. 

Bland annat framgår; 

 Att staten borde ta på sig ansvaret att informera och att ta fram underlag, 

men att ansvaret för åtgärderna borde ligga på fastighetsägare och 

kommunen. 

 Att bättre informera och utbilda personalen på kommuner för att öka kun-

skapen.35 

 

I rapporten ”Att planera för en osäker framtid – kommuners arbete inför hotet om 

ett förändrat klimat”, intervjuades ett antal tjänstemän inom kommunen om just 

klimatförändringar och havsnivåhöjningen och hur de förhåller sig till detta i de-

ras arbete. Samtidigt som intervjupersonerna ger uttryck för att klimatförändringar 

är en fråga som borde beröra deras arbete, har de svårt att precisera vad det 

innebär. 

 

”I dag har vi ett nytt perspektiv på översvämningar. Jag vet egentligen inte hur 

långt man har kommit, men ord som hydrologi börjar användas.”36 

 

”det är klart att vi har pratat om det på fikat och så men sedan gör vi ingenting 

mer med det.”37 

                                                
35SOU (2007:60)  
36 Uggla, Lidskog (2006) sid. 41 
37  Ibid. 

 

Föregående citat är bra exempel på hur dåligt uppdaterade kommuner är när 

det gäller att arbeta utefter klimatförändringarna. 

 

Andra förslag på förbättring och åtgärder som nämns i Klimat och Sårbarhetsut-

redningen är: 

 

 Att kommunernas skyldighet till att ta hänsyn till översvämningar och det 

som åtföljs av dessa (ras, skred, etc.) bör förtydligas i lagstiftningen. Det 

ges även förslag på att preskriptionstiden för kommunens skadeståndsan-

svar för skada som vållas vid fel eller vid misskötsel vid exempelvis ärenden 

om planläggning och bygglov ska ändras till 20 från nuvarande 10 år.38 

 

Utredningen framlägger även ett förslag till 

lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 

 

”Härigenom föreskrivs att det i plan- och bygglagen (1987:10) 

skall införas en ny paragraf, 8 kap. 28 a § av följande lydelse. 

Fastighetsägares fordran om ersättning enligt skadeståndslagen 

(1972:207), för skada till följd av att kommunen vid beslut enligt 

denna lag inte tillräckligt beaktat risker för översvämningar, ras, 

skred och erosion, preskriberas tjugo år efter tillkomsten, om inte preskrip-

tionen bryts dessförinnan.”39 

 

 Olika varningssystem bör även tas fram, som karteringar på riskzoner, 

höjddata, geotekniska varningssystem mm. 

 Länsstyrelsen borde få en central roll i anpassningsarbetet, där det kan in-

rättas en särskild klimatanpassningsdelegation. 

 Även ett särskilt klimatanpassningsanslag bör skapas för framtida invester-

ingar, för att minska sårbarheten för extrema väderhändelser och klimat-

förändringar.40 

 

 

Kommunerna har huvudansvaret för samhällsplaneringen i och med att de har 

ansvar för planering av mark- och vattenanvändning på lokal nivå, men kom-

munen ska däremot inte behöva lämnas ensam i detta arbete.  

Olika centrala myndigheter som Boverket, Räddningsverket, SIG och SMHI samt 

Länsstyrelsen har som uppgift att bistå kommunen med underlagsmaterial och 

lämna råd om tillämpning av lagen.41  

 

                                                
38SOU (2007:60) 
39Ibid. sid. 34 
40SOU (2007:60) 
41 Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län (2008) 
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Samtidigt som klimatanpassade åtgärder leder till en minskning av framtida ne-

gativa effekter p.g.a. klimatförändringen (som översvämningar, ras, skred och 

erosion) i förhållande till nollalternativet – dvs. om ingenting görs, och skadeföre-

byggande kostnader undviks, så finns det ändå nackdelar och uppoffringar som 

måste göras. 

Klimatanpassningsåtgärder anses vara lönsamma så länge det sker på markna-

dens villkor och marknaden kan dra nytta av det, men det finns i vissa fall mark-

nadsbrister där marknader istället leder till samhällsekonomiska förluster. En sådan 

marknadsbrist är ”kollektiva nyttigheter”, och klimatanpassningsåtgärder passar 

in i den kategorin. Kollektiva nyttigheter är till för att nyttjas av många medborga-

re på samma gång vilket leder till ”icke-rivalitet” samtidigt som det inte går att 

utesluta någon, vilket resulterar i ”icke- exkluderbarhet”.  

Ett exempel på kollektiva nyttigheter i form av klimatanpassningsåtgärder kan 

vara skyddsvallar och skyddsmurar som byggs för att skydda befolkningen mot 

eventuella översvämningar. Dessa åtgärder kan endast vara samhällsekonomiskt 

försvarbara om intäkterna som de tillför samhället är större än utgifterna vilket 

inte är fallet när det gäller kollektiva nyttigheter, eftersom man aldrig riktigt säkert 

vet när eller om det kommer inträffa olyckor.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Boverket (2009) Sid. 87 

4. Att bygga för framtiden 

 

Detta avsnitt behandlar och ger en kort översikt för olika skydds- och byggnads-

metoder med hänsyn till havsnivåhöjningen. Ska man fortsätta kampen mot 

vattnet genom att bygga vidare på diken, invallningar, och dräneringar eller ska 

man istället för att kämpa försöka leva med och göra plats för vatten?  

 

 

4.1 Kampen mot vattnet 

Höjningen av medelvattenståndet kommer att med tiden göra det möjligt för 

vågor att förflytta strandlinjer och naturliga strandvallar inåt och det är framförallt 

i samband med svåra stormar som havet vållar förödelse längs stränderna. Därför 

måste man i vissa fall skydda kustlinjen med strukturer som invallningar, diken, 

vågbrytare, samt dräneringar och torrläggningar av områden. 

Invallning är en teknik som använts av Holländarna sedan 1200-talet, där det hu-

vudsakliga syftet har varit att skydda mot och förebygga översvämningar. Invall-

ning utformas i låglänta områden och oftast där kusten kantas av sandstränder 

och där sanddynerna inte är tillräckligt straka för att stå emot havets eroderande 

kraft. Oftast byggs vallarna av att man travar upp högar med jord som är av-

smalnade upptill.  De kräver omfattande ingenjörskonst och måste ständigt 

skyddas och övervakas så att markuppfyllnaden inte eroderar bort. En preventiv 

metod mot erosion är att plantera växtlighet på vallarna för att på så sätt binda 

ihop jorden.43 

                                                
43Allsop (2002) samt www.deltawerken.com 
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Bild: 4 

En invallning med implementerat vågbrytarsystem i Dziwnow, Polen. 

 

 

De största och mest utarbetade översvämningsskydden finns i Holland och kallas 

Deltawerken. Det är en rad konstruktioner som består av dammar, slussar, vallar 

och vågbrytare som uppfördes mellan åren 1950- 1997 i den sydvästra delen av 

Holland för att skydda ett stort markområde kring floddeltat Rhen-Maas-Schelde 

från havet. Holländarna kan man säga hyser en sorts hatkärlek för vattnet. Enda 

sedan de första invånarna bosatte sig har man försökt styra och avleda det ge-

nom att bygga diken och kanaler samt att pumpa vatten från en plats till en an-

nan. Nu anser man någorlunda ha lyckats i och med Deltakonstruktionerna men 

samtidigt så finns oron för klimatförändringarna och den stigande havsnivån. 

Dammarna och vallarna i Deltawerken måste successivt göras större och breda-

re och kostnaderna för detta utförande är ett ständigt återkommande tema i 

debatten om klimatanpassningsåtgärder i Holland. 

 

Bild: 5 

Haringvliet dammen med slussar, del av Deltawerken projektet, Holland. 

 

Åtgärder för att förhindra översvämningar och erosion kan emellertid orsaka fler 

problem än vad de förebygger. Exempelvis kan tunga strukturer som vågbrytare 

och skyddsvallar skydda marken bakom på bekostnad av en eventuell strand 

som ligger framför och även ha en negativ inverkan på naturliga processer i des-

sa ekologiskt rika miljöer.44 

Därför har Interreg-projektet MESSINA (Managing European Shorelines and Sha-

ring Information on Nearshore Areas)I sin rapport – Engineering the shoreline, In-

troducing environmentally friendly engineering techniques throughout the World 

behandlat effektiva och miljövänliga metoder för att hantera översvämningsris-

ker vid kustlinjer I framtiden. 

Rapporten nämner bland annat strandfordring och stranddränering som effekti-

va metoder för att minska havsnivåhöjningens effekt på kustlinjen. Dessa meto-

der skulle i sin tur vad gäller Sveriges fall kunna appliceras på Skånes låglänta 

sandstränder där erosion är ett påtagligt problem. 

Strandfordring är en teknik som används för att restaurera en urholkad eller förlo-

rad sandstrand på grund av erosion och principen är helt enkelt att återföra 

sand efter erosionen. Det är en mjuk metod som lätt adapterar sig till naturliga 
                                                
44 MESSINA (2006a) 
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processer och som inte stör landskapsbilden, samt det enda verktyg som tjänar 

det dubbla syftet att både skydda kustlinjen och bevara strandens resurser.45 

 

 

Bild: 6 

Stranden i turistorten Lido degli Estensi belägen på Italiens nordöstra kust 

efter en strandfordring i maj 2004. 

 

 

Stranddränering är en annan metod som innebär att man placerar ett dräne-

ringsrör i sanden som tar upp vattnet och leder det till en samlingspunkt där det 

senare leds tillbaka och pumpas ut i havet. Metoden är ganska enkel att 

genomföra, den kräver inga synliga strukturer eller mekaniska transporter av 

sand eftersom man använder sand som redan finns i vattenbrynet och på 

havsbotten. Energi kan dessutom sparas genom att man endast pumpar till-

baka under lågvatten och dagtid då sanden har en möjlighet att torka. 

 

 

                                                
45 MESSINA (2006a) sid. 20 

 

Bild: 7    Principen för stranddränering 

 

 

 

4.5 Att Göra plats för vatten 
 

Samtidigt som kampen mot havsnivån fortgår och man desperat försöker skydda 

sig med ”tung ingenjörskonst” så finns även i dagsläget metoder tillgängliga för 

att bygga med vattnet och att se det som en tillgång istället för ett hot.  

Exempel på översvämningsskydd för nybebyggelse är att anlägga bottenvå-

ningar som parkeringshus eller att helt enkelt hålla de oinredda. Ett annat sätt är 

även att införa förbud mot källare, men om en sådan nödvändigtvis behövs så 

ska den konstrueras av vattentät betong och utan fönster.46 

Att utforma husen med plintgrundläggning och fribärande bjälklag är också ett 

bra sätt att skydda sig mot vatten och fukt.47 Huset står på plintar som förs ner till 

frostfritt djup i marken. Fördelarna är att det är väldigt enkelt att utföra och be-

döms som en relativ säker lösning mot fukt och mögelproblem förutsatt att bjälk-

laget utförs av fuktbeständiga material. Det är förmodligen även det billigaste 

sättet att grundlägga hus på eftersom man kan undvika bergsprängning vilket 

gör denna metod till ett bra alternativ vid kuperad terräng.48 

Hus på pelare är upphöjda strukturer som vanligtvis byggs över vatten. Dessa 

strukturer ligger oftast på en nivå av 3,5-4m över vattenytan på pelare som körts 

in i marken under vattnet eller i vattenbrynet. Husen ger i första hand skydd mot 

                                                
46 Boverket (2009)  
47 Ibid. 
48 www.bergsaker.se (2008) 
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högvatten men har även andra fördelar. De är ganska enkla att konstruera och 

deras utformning använder sig av mark som annars kanske inte skulle kunna an-

vändas för bebyggelse och bostadsändamål på grund av risk för översvämning-

ar och återkommande högvatten. Detta är en byggnadstradition som sträcker 

sig långt tillbaka i tiden men som är väldigt vanlig än i dag speciellt på platser 

runt om i världen som har en benägenhet att översvämmas.49  

 

Bild: 8,9 

 

                                                
49 Burchard, Flesche ( 2005) 

 

Bild: 10 

Hus på pelare i Bora Bora, Polynesien – Hotel Le Meridien 

Människor har i århundraden bosatt sig i flytande bostäder och de mest kända är 

nog de klassiska husbåtarna.  

I Nationalencyklopedin betecknas husbåt som: 

 

”flytetyg med överbyggnad, vars huvuduppgift är att fungera som bostad. Egen-

skaper som lågt framdriftsmotstånd och sjötålighet är underordnade bekväma 

utrymmen. Husbåtar ligger gärna vid kaj och förflyttas helst vid gott väder. 

Husbåtsflottor har på sina håll i Kina och Sydöstasien och tidigare i t.ex. Manaus i 

Brasilien bildat flytande stadsdelar. Moderna husbåtar för permanentboende 

används i rätt stor utsträckning i Nederländerna.”50 

 

                                                
50 Nationalencyklopedin.se (2010-05-07) 

Micha de Haas, 

hus i aluminium 

på pelare, Hol-

land. 1997 - 2001 
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Bild: 11 

Husbåt i Ghent, Belgien 2000 - 2004 

 

I och med den globala uppvärmningen, den glaciala avsmältningen och förhöj-

da havsytenivåer har Holländska arkitekter och ingenjörer även börjat rikta sig in 

på en mer amfibisk karaktär. 

”amfibie- (av grekiska amphi´bios 'dubbellevande', 'som lever både på land och 

i vatten', av amphi´ 'dubbel' och bi´os 'liv'), som kan fungera både på land och i 

vatten.”51 

 

Holländarna har börjat bygga amfibievillor, som till skillnad från de många husbå-

tar som kantar de holländska kanalerna eller de flytande byarna i Asien, byggs 

på fast mark, men är även utformade för att flyta på vatten under översväm-

ningstider. Husen är lätta träkonstruktioner med ihåliga betongfundament som 

ger flytkraft. Principen är enkel - konstruktionerna vilar oförankrade på marken 

och är endast förtöjda till långa stålstolpar, vilket tillåter huset att flyta upp med 

vattnet i tider av översvämningar. Elektriska kablar, dricksvatten-, och avlopps-

hanteringen placeras i flexibla rör inuti förtöjningsstolparna.52 

 

                                                
51 Ibid. 
52 Jodido (2006). samt Burchard, Flesche (2005)  

  
Bild:12 

Exempel på en amfibievilla 

 

 

4.6 Influenser från Holland 

Holland är Europas mest tätbefolkade land där två tredjedelar av befolkningen 

idag bor under havsnivån på grund av landets geografiska position i deltan av 

floderna Rhen och Maas. Här pågår en konstant kamp mot vattnet, en kamp 

som pågått i mer än 2500 år. Landet är idag endast beboeligt på grund av ett 

komplext system av vallar, dränerade och torrlagda områden och annat ingen-

jörskonst. Men Holländska forskare anser att det inte längre går att fortsätta byg-

ga på samma vis som man gjort innan – dvs. att man pumpar ut vatten och val-

lar in något område. Befolkningen ökar och nya bostadsområden, vägar, skolor, 

sjukhus och hela samhällen måste byggas på mark som inte finns.53 

 

4.6.1 Amfibievillor och flytande hus vid floden Maas – Holland 

Rädsla för den globala havsnivåhöjningen har fått vissa länder att tänka långt in i 

framtiden när det gäller att bygga klimatsäkert. Flytande hus och husbåtar har 

funnits länge, men bara under senaste år har det skett en omfattande utveckling 

i grundläggningsteknologi som kan få hela stadskvarter att flyta.54 

                                                
53 Jodido (2006)  
54 Burchard, Flesche (2005) 
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Holländarna har börjat förbereda sig för klimatförändringen och havsnivåhöj-

ningen med amfibievillor. Dessa är konstruktioner som följer med vattnet upp när 

flodbanker och kustlinjer översvämmas. 

 

 

 

 

 

Bild: 13 

 

 

Hollands första amfibievillor ligger i Maasbommel, vid floden Maas, strax söder 

om Amsterdam. I området finns 37 amfibievillor ritade av arkitekten Greg Kreng-

en. 

 

  
Bild: 14 

 

 

Det är lätta träkonstruktioner byggda på grund av ihåliga betongfundament som 

fungerar som flyttankar. Betongfundamentet och själva huskroppen är kopplade 

till 2 stycken pelare som är förankrade i marken. Husen löper fritt upp och ner på 

vågorna i vattnet och kan lyfta ända upp till 5,5 m.55 

 

                                                
55 Dahlquist (2005)  
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Bild: 15  

 

 
 

Bild: 16 

4.5.2 Silodam, flerbostadshus på pelare i Amsterdam, Holland 

Ritat av arkitektfirman MVRDV från Rotterdam är Silodam främst ett 300 m långt 

bostadskomplex beläget på en pir i Amsterdams västra hamnområde. Men för-

utom 157 bostäder innehåller byggnaden även 600m² kommersiell serviceyta. 

Bostäderna är grupperade i små ”kvarter” - från 4 till 8 bostäder i varje kvarter 

och varje kvarter eller grupp av bostäder har fått sin egen identitet genom olika 

färger och material. Denna sammansättning av olika färger, material, former och 

proportioner resulterar i en byggnad som liknar ett containerfartyg och som här-

med bidrar till en förstärkning av hamnkaraktären i stadsbilden. 

 

  

Bild: 17, 18 
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 Bild: 19, 20 

 

Byggnaden är uppförd i vattnet med hjälp av massiva pelare som är inbäddade 

I marken kring hamnen. Ovanpå pelarna ligger en betongskiva som bostäderna 

vilar på.  

 

5. SLUTSATSER; Illustrationsförslag för Saltö Hamn 

i Karlskrona – från analys till struktur 
 

5.1 Historik Karlskrona  

Karlskrona grundades 1680. Staden anlades enbart med tanke på det strategiska 

försvarsläget i södra Sveriges skärgård. Under början på 1700- talet kom den att 

vara en av landets mest moderna och effektiva flottbas och utsågs även till flot-

tans nya huvudstation. Även idag präglas Karlskrona väldigt mycket av det mari-

na och militära inslaget som har blivit väldigt betydande för stadsbild och identi-

tet eftersom det är skälet till stadens existens. Samtidigt och lite i relation till den 

marina historien präglas staden även av den påfallande närheten till havet och 

skärgården. Kommunen består till stor del av vatten, med sina 488 sjöar, 15 vat-

tendrag och en kuststräcka utmed hela den södra och östra delen av kommu-

nen. 

Trossö är Karskrona kommuns stadskärna, de centrala delarna omfattar även 

omkringliggande holmar som Saltö, Ekholmen, Björkholmen och Stumholmen. Här 

beräknades befolkningen omfatta lite drygt 11 000 personer år 2008, vilket är ca 

17,2 % av hela kommunens befolkning. 

I Karlskrona kommuns utställningshandling för den pågående översiktsplanen för 

2030, nämns det att kommunen i och med dess lokalisering i förhållande till Öster-

sjön har ställts inför hot vad gäller klimatförändringarna och den stigande havsni-

vån som en följd av dessa.56 Öarna i Karlskrona skärgård är dessutom mycket 

låga, sällan över 15 meter .57 

Därför har kommunen tagit initiativ till en vattenutredning som påbörjades våren 

2009 och som kommer att utreda hur kommunen förväntas påverkas av den 

kommande havsnivåhöjningen, vilka vattennivåer som kan väntas i framtiden, 

samt vilka konsekvenser detta medför. 

Vad utredningen har kommit fram till än så länge, eftersom den fortfarande fort-

löper, är att högsta högvattennivån I Karlskrona är beräknad att ligga på +1,86m 

fram till år 2100. Man kan förvänta sig en generell höjning på 0,6 – 1,5 m, medans 

värsta scenariot framställer ett högvattennivåstånd på +2,5 m fram till år 2100.58  

 

”I Karlskrona ligger i dag den högsta högvattennivån en meter över dagens me-

delvattenstånd. 

                                                
56 Karlskrona Kommun, Översiktsplan 2030  
57 Boverket (1994) Sid. 20 
58 Karlskrona Kommun, Översiktsplan 2030  
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I slutet av seklet beräknas den ligga två meter över. Detta ställer ökade krav på 

planering av nybebyggelse och förebyggande åtgärder.”59 

 

 

5.2 Framtida planerad bebyggelse och förtätning 

Sedan gällande översiktsplan antogs 2002 har Karlskrona kommun haft en stark 

tillväxt med en befolkningsökning på ca 2000 personer.  I utställningsförslaget för 

den nya Översiktsplanen för 2030, förväntas även en befolkningsökning från da-

gens ca 62 800 personer till ca 68 400 vid slutet av 2030 – en befolkningsökning på 

5600 personer. I ÖP:n för 2030 föreslås därför en utbyggnad på ca 5000 bostäder 

under samma period. 

För stadskärnan Trossö och de centrala delarna Saltö, Ekholmen, Björkholmen 

och Stumholmen föreslås en komplettering med ca 1500 bostäder i nyproduktion. 

Kommunen har som strategi i Översiktsplanen för 2030 att bygga i redan etable-

rade tätorter och att förtäta i befintliga miljöer för att på så sätt minimera beho-

vet av en utbyggnad på infrastrukturen.  En satsning på en utbyggnad genom 

förtätning och funktionsblandning - att blanda bostäder, verksamheter och ser-

vice - är i högsta prioritet.  

 

En höjning av havsytenivån kan få stora konsekvenser för Karlskrona och Blekinge 

överhuvudtaget, då betydande delar av kuststräckan är utsatt för ett hårt ex-

ploateringstryck – många exploatörer är ivriga att erbjuda attraktiva lägen som i 

Karlskronas fall oftast är havsnära. Även i översiktsplanen nämns det att vissa av 

de föreslagna utbyggnadsområdena ligger lågt i förhållande till den aktuella 

havsnivån vilket kommer att behöva uppmärksammas i det fortsatta planarbetet 

med anledning av just stigande havsnivåer. 

 

”Utbyggnadsområdena som föreslås i Översiktsplanen ska anpassas till förvänta-

de höjda havsvattennivåer och ökade flöden i vattendrag”.60 

 

Det föreslås även att en lägsta grundläggningsnivå för nybebyggelse ska tilläm-

pas. 

 

 

 

                                                
59SOU (2007:60)sid.14 
60 Karlskrona Kommun, Översiktsplan 2030 sid. 74 

 

Bild: 21 
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5.3 Saltö Hamn 
 

Det föreslagna utbyggnadsområdet, Saltö Hamn, räknas som en av de centrala 

delarna i Karlskrona och är ett område med redan ianspråktagen mark för fiske-

näringen och yrkesfisket, mark som samtidigt är attraktiv även för icke hamnrela-

terad verksamhet. Idag har området ovanför hamnen ersatts av bostäder från 

att tidigare också ha använts av fiskeindustrin, och kommunen siktar på att den-

na trend fortsätter. Marken på Saltö Hamn ägs dels av kommunen (kaj och 

hamnplan) och dels av verksamheter som finns där. Utöver fiskeverksamheter 

finns även ett annat näringsliv på Saltö Hamn, främst på den västra sidan av om-

rådet som skulle kunna omlokaliseras.  

 

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027-0060 

 

I Karlskrona ÖP 2030 nämns Saltö Hamn som ett av de stora centrala utbygg-

nadsområdena och det föreslås tillkomma en flerbostadsbebyggelse med ca 

440 lägenheter både på Saltö Hamn och på Saltö Torg som ligger norr om områ-

det. 

 

En utbyggnad på området kan motiveras med att det kommer höja områdets 

tillgänglighet eftersom det idag är lite i skymundan p.g.a. den karga fiskeindu-

strimiljön samtidigt som området har väldigt fina kvalitéer vad gäller lokalisering, 

utsikt och utblickar, närhet till service, rekreation mm.  

 Nu är situationen sådan att fisket i Karlskrona är av riksintresse och Saltö hamn är 

den som har kapacitet nog att ta emot stora mängder fisk i dagsläget. Fiskenär-

ingen i hamnen använder idag nästan hela kajen och kajområdet för avlastning 

av fisk och för att förtöja trålarna när de ligger i hamn. 

 

Den föreslagna vidareutvecklingen av Saltö Hamn i Karlskronas ÖP 2030 är att 

skapa en ny stadsdel med blandade funktioner med en stark koppling till vattnet, 

genom att skapa siktlinjer och rum vid havet. Det är därför även viktigt att lägga 

stor vikt på allmänhetens tillgänglighet till strandnära områden. Det föreslås fram-

förallt en utveckling med bostadsfunktioner samtidigt som fiskeverksamheten i 

området är av riksintresse och en traditionell näring i kommunen som bidrar till 

Karlskrona stadskaraktär. Detta förutsätter att fiskeverksamheten ses över och 

förslaget är att yrkesfisket i första hand ska samexistera med den föreslagna be-

byggelsen fast då i en mindre skala. 
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Bild: 22, 23 

 

5.4 Inventering och analys av området 

Som inventerings och analysmetod användes SWOT metoden, en strategisk pla-

neringsmetod som används för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threaths) som kan uppkomma i 

samband med planeringen av ett projekt. I detta fall används analysen främst 

för att utvärdera platsens egenskaper inför planeringen av ett bostadsområde 

med havsnära läge. 

5.4.1 Styrkor 

Styrkorna med området är många. Saltö hamn är väldigt centralt lokaliserat och i 

ett område med omfattande bostadsbebyggelse med närhet till rekreation 

badplats, fina promenadstråk och värdefull natur samt närhet till skola och dag-

hem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar bebyggelsestruk-

turen i området, samt vilka 

olika bebyggelsetyper som 

förekommer. Här visas också 

vägstrukturen som innefattar 

de större gatorna och bilvä-

garna men även också 

gång- och cykelstråk samt 

närheten till skola och sport-

hall. 

© Lantmäteriet Gävle 
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Bilder på befintlig, sluten bebyggelse ös-

ter om området. På bilden till vänster 

skymtas Saltö sund i förgrunden. Bilden 

nedan är tagen från höjden norr om 

hamnen. 

En vacker prome-

nadslinga/ cykelväg 

på västra delen av 

området värd att 

bevara och utveck-

la. 

Kartan till höger visar 

mark- och grönstrukturen i 

området, vägar, cykel- 

och gångstråk samt hur 

bebyggelsen är lokalise-

rad.  
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Tabell: Infrastruktur och faciliteter I Saltö hamn 

 

Tabell: 3 

 

 

 

 

 

Platsen erbjuder intressanta utblickar mot Karlskronas skärgård samt en attraktiv 

havsutsikt och ligger i söderläge vilket erbjuder väldigt goda solchanser. 

 

Området norr om hamnen har ersatts med hög flerbostadsbebyggelse från att 

tidigare också ha använts av fiskeindustrin, och det känns naturligt att denna 

trend, till en viss grad fortsätter. 

 

Området är redan försett med dricksvattenförsörjning, elektricitet, 

avlopp samt miljöstation i och med den befintliga fiskeindustrin 

och de många faciliteterna tillhörande denna som redan finns 

utbyggda på området. 

 

 

Det finns ett stort lövskogs-

område nordväst om om-

rådet med promenadsti-

gar, som är en stor tillgång 

i området. 

 

Bild på nyproduktion av flerbostadsbebyggelse beläget på höj-

den norr om Saltö hamn. 
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5.4.2 Svagheter 

En svaghet är konflikten som uppstått mellan kommunen och den befintliga fiske-

industrin på hamnen. Fiskeindustrin vägrar omplacering samtidigt som kommu-

nen har planer på att bygga bostäder på området. Nu har kommunen föreslagit 

en etapputbyggnad på Saltö Hamn med blandade funktioner, och huvudsyftet 

är att bostadsutbyggnaden ska samexistera med fiskeverksamheten som är av 

riksintresse och som då kommer att förekomma i en mindre utsträckning. 

Att planområdet, Saltö hamn, är helt plant kan ses som en svaghet i och med att 

havsvattnet i samband havsnivåhöjningen då lättare har att strömma in och 

täcka hela markytan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En annan svaghet är att den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Om en 

utbyggnad utförs i området kan detta resultera i att de boende får ett hårt klimat 

att handskas med under höst och vinterhalvåret.   

 

Bilden visar faciliteter för fiskeindustrin lokaliserade på den sydöstra delen av 

hamnen samt kajområdet för lossning av fisk och förtöjning av trålarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan illustrerar bebyggelse-

strukturen i området och hur 

denna är placerad i förhål-

lande till höjdkurvorna. Man 

kan tydligt utläsa från infor-

mation som presenteras i fö-

regående kartor att all bo-

stadsbebyggelse är belägen 

på höjderna. Endast industri-

bebyggelsen är lokaliserad till 

de låga och plana område-

na. 
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5.4.3 Hot 

Det största hotet föreligger i den stundande havsnivåhöjningen. Prognosen för 

Karlskrona enligt den fortgående vattenutredningen som utförs i samband med 

Översiktsplanen för 2030 är ett högsta högvattenstånd på +1,86m fram till år 2100. 

Samtidigt pekar ett värsta scenario på ett högvattenstånd på +2,5m fram till slu-

tet på seklet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: 24 

Denna karta från Länsstyrelserna i Blekinge visar vilka områden som kommer 

översvämmas utefter olika scenarion. De röda markeringarna visar områden som 

förväntas översvämmas om havsnivån stiger med mindre än 1 meter och man 

kan klart se att Saltö hamn hamnar under den kategorin. 

Men redan idag är området väldigt lågt beläget i förhållande till havsnivån. På 

bilderna nedan kan man se hur högt havsytan i dagsläget ligger i förhållande till 

marknivån. 

      
 

 

De två översta bilderna visar hur 

havsnivån förhåller sig till markplan 

på den nordöstra delen av områ-

det, vid förtöjningskajen.  

Bilden till vänster visar havsnivåns 

läge i förhållande till havsnivån på 

den västra sidan av hamnen. 
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5.4.4 Möjligheter 

Det finns även ett flertal möjligheter för området. Även om det kan ses som ett 

hot att marken ligger helt plant så kan det ändå ses som en möjlighet, eftersom 

man då kan utveckla området i princip hur man vill utan att behöva schakta eller 

bergspränga innan. Alternativt kan det behövas en markuppfyllnad på vissa de-

lar för att skydda mot havsnivåhöjningen eller helt enkelt för att skapa lite spän-

ning och variation. 

 

 

                                                           

 

 

Fiskenäringen i hamnen använder i dag så gott som hela kajen och kajområdet 

mot Saltö sund. Vid den södra delen av kajen lossas fisken och vid den norra lig-

ger trålarna förtöjda när de inte är ute och fiskar. Denna lossnings- och förtöj-

ningskaj har stora möjligheter att utvecklas till ett attraktivt promenadstråk som 

kan höja tillgängligheten till området även för allmänheten. 

 

 

 

På västra delen av området finns inga verksamheter med anknytning till fiskenär-

ingen i hamnen. Dessa verksamheter skulle i sin tur kunna omlokaliseras för att 

möjliggöra en bostadsutbyggnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild på underhållningscentret 

Zyber Zone som har sin verk-

samhet placerad på den väst-

ra delen av hamnen. Denna 

skulle kunna omlokaliseras för 

att bereda plats för en ny-

byggnation av bostäder. 

Bild: 25  Infrastruktur och faciliteter i Saltö Hamn 
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5.5 Struktur 

5.5.1 Geografisk avgränsning av området 
 

 

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027-0060 

Planområdet omfattar ett område på 6,7 hektar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.5.2 Illustrationsförslag för Saltö Hamn 
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5.6 Slutdiskussion  
 

På längre sikt lär många kustsamhällen tvingas till reträtt. Det är därför av yttersta 

vikt att vi är medvetna om effekterna av klimatförändringarna när vi exploaterar 

nya områden och när vi planerar den fysiska miljön. Det är även viktigt att noga 

fundera igenom vilken planeringshorisont som gäller för det som ska planeras och 

det är samtidigt rimligt att tillämpa ett ”worst case scenario” särskilt när det hand-

lar om planering av samhällsviktiga byggnader och anläggningar. Men även om 

det finns risk för att det i framtiden kommer att fortsättas, byggas på mark som är 

olämplig med risk för olyckor, översvämningar och erosion på grund av att den 

kommunala planeringen för det mesta bygger på PBL och politiska beslut och 

bedömningar, så kan det ändå finnas goda skäl att använda översvämningsho-

tad mark trots att den kanske måste anpassas till hög kostnad. 

  

Ett argument för att använda översvämningshotad mark är att den ändå i vissa 

fall är bättre att ta i anspråk än mer värdefull mark som exempelvis kan vara bra 

jordbruks- eller åkermark. Att stjäla mark från havet i form av invallningar av om-

råden kommer att bli både svårare och dyrare i framtiden när havsnivån stiger 

och nederbörden vintertid ökar. Den bästa lösningen skulle ändå kunna tänkas 

vara att dessa två aspekter – ”att försöka leva med vattnet” och ”kampen mot 

vattnet” samexisterar med varandra, eftersom man inte längre kan förlita sig en-

dast på att metoder som vallar, dammar, kanaler, diken och dräneringar, är 

lämpliga lösningar. 

 

Den stora frågan som den fysiska planeringen kommer att handskas med alltmer 

i framtiden anses vara hur man ska förhålla sig till nyexploatering av kustnära om-

råden som riskerar att översvämmas i framtiden. 

Det finns, som tidigare nämnt, goda skäl för att upprätthålla denna tradition av 

kustnära byggande och man kan se klimatförändringarna som en tillgång snara-

re än motgång, som erbjuder intressanta möjligheter till fysiska planerare för att 

hitta nya innovativa lösningar för att arbeta med vattnet och att erkänna dess 

samhälleliga funktioner.  

En viktig fråga i framtiden förutses bli det faktum att översvämningar och hanter-

ingen av dessa har sin dubbelhet; de är en del av en ”någorlunda” naturlig pro-

cess och naturliga variationer i ekosystemet, samtidigt som de utgör allvarliga hot 

mot människor och samhälle. 

En mer strategisk ”vattenplanering” skulle då kunna vara att överväga samhälls-

utvecklingen med både möjligheter och hot. Att samtidigt som man satsar på att 

bokstavligt talat ”leva med vattnet” även bygga upp lämpliga institutionella och 

statliga kapital för att förberedda sig för eventuella olyckor som kan komma i 

samband med översvämningar. 

Först och främst krävs ett förbättrat regelverk eftersom dagens PBL lagstiftning 

inte är utformad för att skydda bebyggelse och mark från naturen.  Därför kan 

det vara svårt att tillmötesgå det kommande problemet med den stigande 

havsnivån om inte ändringar görs i god tid. Dessutom måste ett nytt regelverk 

klara situationer då kommunen behöver skydda något som exempelvis konflikter 

som kan uppstå när det gäller enskilda intressen. 

En annan viktig aspekt är att planering i framtiden borde ske mer i form av mel-

lankommunala samarbeten och regionala satsningar där man hela tiden aktivt 

söker efter nya arbetsmetoder och möjligheter för att ta itu med den stigande 

havsnivån och kan garantera att denna beaktas när val görs i den fysiska plane-

ringen. Helt enkelt att göra havsnivåhanteringsfrågan viktigare i både den politis-

ka som den sociala aspekten. 

   

Vad gäller den sociala aspekten kan man satsa på att skapa en ”vattenkultur”. 

Klimatet förändras och det gör i sin tur våra samhällen också som en följd av det-

ta. Vi har kommit in i en tidsålder där hållbarhet och klimatsäkerhet är ständigt 

återkommande ämnen för debatt och att leva klimatsmart har mer eller mindre 

utvecklats till en trend. Så varför inte ta och utnyttja detta intresse och medve-

tenhet för klimatfrågan för att på ett smart och strategiskt sätt kunna tillämpa 

olika metoder där man kan använda vatten för att skapa nya identiteter och 

egenskaper i platser men även för att göra vattnet som en del av attraktiva bo-

ende- och arbetsförhållanden.  
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