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SAMMANFATTNING 
Detta arbete behandlar hur fysisk planering kan utföras för att bemöta 
problematiken kring översvämningar i urban miljö som uppkommer i samband 
med nivåhöjningar av vatten i kust- och vattennära lägen. Konsekvenserna 
som dessa översvämningar orsakar belyses framförallt ur ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. På grund av dessa konsekvenser är det 
av stor vikt att planera i förebyggande syfte mot dessa problem vid 
planläggning i kust- och vattennära läge. Individer ska, oavsett vattenstånd, ha 
framkomlighet i sin närmiljö utan att utsättas för fara. 

Det finns belägg i både Plan- och Bygglagen (2010:900) och Miljöbalken 
(1998:808) för att planera förebyggande åtgärder för framkomlighet vid 
vattennivåhöjningar i detaljplan. Därmed finns det ett lagstiftat stöd i Sverige 
för frågan inom fysisk planering. Både Stockholm stad och Malmö stad gör 
reglering för detta i flera av sina detaljplaner som är gjorda för fastigheter i 
kust- och vattennära läge. Framförallt står markhöjningar och byggnadsteknik 
i fokus i båda städer. Stadsområdet HafenCity i Hamburg, Tyskland har 
planerats för att fungera som en blåkopia inom fysisk planering när det 
kommer till planering i kust- och vattennära lägen. Stadsdelen har vidtagit 
f lera förebyggande å tgärder som gynnar f ramkomlighet v id 
vattennivåhöjningar. Likt Stockholm och Malmö har kraftiga markhöjningar 
genomförts innan någon vidare exploatering fått ske. Det har även gjorts 
infrastrukturlösningar samt styrning kring byggnadstekniken i stadsområdet. 

NYCKELORD Fysisk Planering, Framkomlighet, Förebyggande, Detaljplanering,  
Översvämningar, Kust, Vatten, Stockholm, Malmö, HafenCity, Stadsrum 
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1.0 INLED 
Ett besök i stadsområdet HafenCity i Hamburg under år 2015 bidrog till ett 
intresseväckande för förebyggande åtgärder mot översvämningar i urban miljö 
för mig som är arbetets forskare. HafenCity har nämligen planerats för att 
fungera som en blåkopia för framtida planering av europeiska städer i 
vattennära lägen (Bühler 2015: 8). Under år 2013 stod översvämningar ensamt 
för 45% av alla de globala ekonomiska förlusterna som förekom världen över 
(Dobroviová et al 2015: 653). Samtidigt skapar översvämningar i urban miljö 
också stora sociala konsekvenser för dess invånare (Stanke et al. 2012:1-2). På 
grund av dessa aktuella problem behandlar detta arbete förebyggande åtgärder 
för framkomlighet vid vattennivåhöjningar genom fysisk planering. Detta 
utifrån gällande lagstiftning, befintliga detaljplaner och inspirerande stadsrum. 
Huvudfokuset för arbetet är på en detaljplanenivå.  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att studera vilka förebyggande åtgärder som kan göras i 
stadsområden i kust- och vattennära läge, för att skapa stadsrum och 
bebyggelse som säkerställer framkomlighet vid temporära vatten- 
nivåhöjningar.  

1.2 Problemformulering 
Utgångspunkten för frågeställningen, problemformuleringen, belyses i detta 
avsnitt. Därmed tas även ämnets aktualitet för fysisk planering upp. 

I dagens planering exploateras allt fler områden i kust- och vattennära läge för 
att tillgodose den efterfrågan som finns på boplatser i vattennära läge på 
bostadsmarknaden. Detta trots att det finns stora risker för framtida 
översvämningar i de urbana rummen. I takt med att en hård exploatering och 
urbanisering görs i kustnära områden så ökar befolkningstätheten (Barbara 
Neumann et al. 2015: 1). Samtidigt är kust- och vattennära områden i 
riskzonen för flera faror på grund av översvämningar som uppkommer i 
samband med vattennivåhöjningar. När översvämningar drabbar kust- och 
vattennära stadsdelar är konsekvenserna både ekonomiska och sociala för 
samhället och dess invånare (Stanke 2012:1-3, Dobroviová et al 2015: 649). 
Utöver detta finns det också ekologiska konsekvenser. För att kunna 
genomföra en fortsatt exploatering i kust- och vattennära lägen är det av vikt 
att studera vilka förebyggande åtgärder som kan göras i den fysiska 
planeringen för att skapa stadsrum och bebyggelse som kan hantera temporära 
översvämningar.  
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1.3 Frågeställning 
I detta avsnitt ställs arbetets frågeställningar. 

-  Vilka åtgärder kan göras i detaljplaneskedet, utifrån svensk lagstiftning, 
PBL och MB, för att säkerställa framkomligheten vid temporära 
vattennivåhöjningar? 

- Vilka åtgärder har gjorts för att säkerställa framkomligheten vid temporära 
översvämningar i detaljplaner från Norra Djurgårdsstaden och Gröndal, 
Stockholm samt Nyhamnen och Limhamn, Malmö? 

- Vilka åtgärder, för att säkerställa framkomligheten vid temporära 
vattenivåhöjningar, kan urskiljas i det internationella stadsrummet 
HafenCity? 

1.4 Forskningsdesign 
I detta avsnitt behandlas och beskrivs forskningsdesignen fallstudie och dess 
relevans för arbetet. Denna design används genomgående för hela arbetet.  

Den forskningsdesign som används i arbetet är fallstudie. En fallstudie utgörs 
av en genomgående redogörelse för ett särskilt fall där fallets specifika 
egenskaper lyfts. Principen, som fallstudier baseras på, innebär att 
forskningsdesignen riktas mot ett enstaka/fåtal fall vilket utesluter ett brett 
spektrum. Studien koncentreras på de fall som undersöks eftersom att det då 
möjliggör en bredare förståelse för det som exponeras och dess vidare 
konsekvenser. Det slutgiltiga målet med fallstudie är att kunna förklara de 
generella aspekterna som är genomgående för fallen. Fallen, som utgör 
fallstudiens kärna, är vanligtvis något redan existerande och naturligt 
förekommande. Det är alltså inte en konstlad miljö eller situation som 
förberetts inför forskningsdesignen. Därmed finns fallet innan och efter 
undersökningen genomförts. Fallstudien tillåter forskaren att i undersökningen 
använda flera skilda källor, data och forskningsmetoder för att genomföra 
undersökningen. Alla forskningsmetoder samt referenser och dess tillhörande 
data kan användas till undersökningen så länge det anses som relevant och 
lämpligt (Denscombe 2009: 59, 61).  

För detta arbete är det adekvat att använda forskningsdesignen fallstudie 
eftersom att särskilda fall har valts ut till vidare djupgående studie. Detta för 
att distribuera svar till frågeställningen, vilken ställts som utgångspunkt för 
arbetet. Det är en flerfallsstudie som appliceras i Stockholm och Malmö samt 
HafenCity. De utvalda fallen är handplockade på grund av sina specifika 
egenskaper och för att de står i en nordeuropeisk kontext. Komplexiteten som 
finns i fallens attribut ska undersökas på en sådan nivå att de kan appliceras i 
verkliga situationer. Detta anses fallstudien lämpa sig bra till. Fallstudiens 
flexibilitet kring forskningsmetoder och källor är också väl anpassat för denna 
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typ av arbete där data hanteras från flertalet olika referenser och sedan 
anpassas samt appliceras på några få enstaka fall (Denscombe 2009: 61-62).  

1.5 Forskningsmetod 
Denna sektion belyser de olika metoder som har använts i arbetet för att 
hantera informationsmaterial och därmed besvara arbetets frågeställning.  

1.51 Kvalitativ innehållsanalys 
De dokument som har använts i arbetet har analyserats genom en kvalitativ 
innehållsanalys. De dokument som granskats med kvalitativ innehållsanalys är 
detaljplaner, planprogram, forskningsartiklar samt myndighetsrapporter. Det är 
en forskningsmetod som hjälper forskaren att analysera dokuments innehåll 
(Denscombe 2009: 307). En kvalitativ innehållsanalys kan användas på alla 
slags texter och är inte en metod som är begränsad till någon viss 
dokumenttyp. Analysen följer en logisk och enkel procedur. Metoden används 
för att studera tal, texter och korrespondens för att sedan kvantifiera innehållet. 
Analysen ger möjlighet till att belysa underliggande budskap i det som 
kommuniceras i det aktuella dokumentet. Det innebär att det nödvändigtvis 
inte är vad författaren trott ska framgå som visar sig vid analysen (Denscombe 
2009: 307).  

Enligt Uwe Flick (2014: 430) behöver man vid arbete av en kvalitativ 
innehållsanalys utgå ifrån en stor mängd data som ska bearbetas och 
analyseras. Denna datan behöver komprimeras under analysstadiet för att 
sedan kategoriseras i beståndsdelar som delas upp efter namn. Tack vare detta 
steg i den kvalitativa innehållsanalysen som bidrar till en simplifiering av 
datan är analysen mycket systematisk och flexibel. Metoden består av tre olika 
steg. Det första steget är att sammanställa innehållet, det andra steget innebär 
ett förklarande av innehållet och det tredje samt sista steget är att strukturera 
innehållet.  (Flick 2014: 430-431).  

Litteraturen som använts i detta arbete har genom en kvalitativ innehållsanalys 
brutits ned i mindre beståndsdelar eller enheter för att kunna analyseras i en 
klarare kontext. Detta likt vad både Denscombe (2009: 307) och Flick (2014: 
430) diskuterar är typiskt för en innehållsanalys. Enheterna består av olika 
avsnitt som byggt upp dokumentens struktur. Enheternas nyckelbegrepp såsom 
översvämningar, vattentät, plushöjd, byggnadsteknik och markens anordnade, 
vilka förekommer i hög grad, ger en indikator på enhetens huvudsakliga 
innehåll. Innehållet och enheternas kategorier kan då kodas och kopplas ihop 
så de stämmer överens med varandra (Denscombe 2009: 307-308). Genom att 
använda forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys på arbetets empiri har 
likheter, och olikheter, i dess argumentation framgått i hög grad. Analysen 
skapar därmed en bredare förståelse för det empiriska materialet vilket varit 
viktigt för arbetets process och slutsatser.  

Utifrån överstående stycken är innehållsanalys mycket viktigt för granskning 
av detaljplanerna och dess planprogram för att se vad kommunen vill 

FM1473 KANDIDATARBETE  
FYSISK PLANERING 3



åstadkomma för åtgärder för framkomlighet vid vattennivåhöjningar med 
planläggningen. Då framgår det även om kommunerna har några 
underliggande budskap i plantexterna och om dessa budskap stämmer överens 
med planens syfte. Det uppenbarar sig även om man talar om samma frågor i 
planprogrammen som vad som framgår i plankartorna.  

Forskningsartiklarna är likt detaljplanerna viktiga att analysera genom 
kvalitativ innehållsanalys för att skapa en större klarhet i vad skribentens 
huvudsakliga tes kring framkomlighet och vattennivåhöjningar är. Även där 
framgår det då tydligt om artikeln har några underliggande budskap som inte 
framträder vid en första anblick.  

Myndighetsdokumenten granskas och bryts ner med kvalitativ innehållsanalys 
för att skapa en större förståelse för vad den aktuella myndigheten vill säga 
med dokumentet. Genom beståndsdelarna framgår det tydligare vilka 
områden, inom framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar, det 
diskuteras om och vad myndigheten vill med planläggningen.  

Problematiken med att använda forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys 
är att den har vissa svagheter. Exempelvis finns det risk för att enheterna blir 
belysta utifrån sin ursprungliga kontext vilken då följer i linje med författarens 
intentioner. Därför har innehållsanalysen ett litet värde för undersökning av  
svårare texter som innehåller mycket subtila och invecklade innebörder. 
Analysmetoden fungerar bättre på dokument som är enkla, direkta och 
påtagliga (Denscombe 2009: 308-309).  

1.52 Datatriangulering 
Informationskällornas validitet kontrolleras genom datatriangulering. I detta 
arbete används både informanttriangulering där data jämförs mellan flera olika 
informanter och tidstriangulering där data samlas in vid olika tidpunkter i 
arbetet vilka sedan sammanställs. Validiteten säkerställs därmed med flera 
olika informationskällor (Denscombe 2009: 186).  

1.6 Teoretiskt perspektiv 
Detta kapitel belyser vad ett teoretiskt perspektiv är och vilka perspektiv som 
används för detta arbete.  

Det teoretiska perspektivet utgör grunden för arbetet och dess analysering av 
källmaterial. Det är de ”glasögon” som forskaren använder sig av för att läsa 
av dokument och därmed lägger det ramarna för vad som är aktuellt för 
resultatet av arbetet. Oftast används inte hela teorier utan endast några av 
teorins nyckelbegrepp som sedan appliceras i analysen (Rienecker et al. 2012: 
207-208). 

Att ange syftet med användningen av teoribegreppen i undersökning och 
analys anger Reinecker (2012: 207) är av vikt. De teoretiska perspektiv som 
detta arbete använder består av teorier och begrepp som är grundläggande för 
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att förklara arbetets grunddrag. Dessa betonas för att tydligt förankra 
definitionen av de teorier och begrepp som lägger det fundamentala tänkandet 
för uppsatsen. Begreppen är inte direkt anknutna till de fenomen som 
redovisas i arbetet utan kan även att appliceras i flera andra förhållanden. I 
detta fall inom och utanför ämnet fysisk planering. Begreppen är universella 
och används dagligen i allmänna sammanhang. Definitionen, och vad som 
faktiskt diskuteras, skiljer sig dock och därför krävs det en begreppshantering 
kring termerna för att säkerställa läsarens förståelse och därmed undvika 
generella antaganden kring vad som diskuteras. Till följd av detta ska 
nyckelbegreppen som används i arbetet ha en tydlig definition kring dess 
innebörder för det specifika projektet. Genom att ha en klar definition av 
begreppen får dess koppling till arbetet en starkare förankring (Rienecker et al.
2013: 208-209) 

Syftet är alltså inte att begreppen ska ses utifrån hur de diskuteras i alldaglig 
kontext, utan istället ses som ett problem eller en möjlighet inom ämnet av 
fysisk planering. Detta är ett aktivt val som har gjorts av arbetets forskare och 
därmed kommer begreppen att hanteras för att sedan ha samma utgångspunkt i 
resterande delar av arbetet. Detta skapar förhoppningsvis en genomgående 
bredare förståelse för resonemangen.  

1.61 Begreppshantering 
Framkomlighet är en delinriktning på begreppet tillgänglighet. Begreppet 
framkomlighet baseras på utdrag och på vissa grundstenar hos 
tillgänglighetsbegreppet, samtidigt som andra beskrivningar av termen 
utesluts. Definitionen bygger på Trafikverkets beskrivning av ”tillgänglighet” i 
rapporten ”Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort”. Trafikverket belyser 
att det ofta görs en anpassning av tillgänglighet så att endast vissa delar av 
paraplybegreppet innefattas. Detta på grund av att tillgänglighet innefattar 
såpass många olika faktorer (Trafikverket 2012: 14). Eftersom endast vissa 
delar av Trafikverkets beskrivning av begreppet används i arbetet, medan 
andra utesluts, har valet gjorts att benämna termen som framkomlighet för att 
undvika missförstånd. Detta för att anpassa begreppet till problem-
formuleringen och dess frågeställning i högre grad. 

Trafikverket definierar begreppet efter en generell definition där det handlar 
om möjligheten att ta del av något som vi behöver eller som är 
eftersträvansvärt. Det finns olika sorters tillgänglighet. En benämns som den 
platsspecifika tillgängligheten där man pratar om geografiska områdens 
tillgänglighet sett till dess omgivning. Det finns också en individuell 
tillgänglighet som har ett huvudfokus på enskilda grupper och individers 
tillgänglighet. Detta arbete ser främst till den platsspecifika tillgängligheten 
som baseras på ett områdes generella faktorer i dess uppbyggnad och dess 
fysiska miljö. Vikten i denna tillgänglighet, som används för arbetet, baseras 
på att kunna ta sig mellan plats A till plats B, därför står också själva resan i 
fokus. Trafikverket definierar vidare att en resa är en förflyttning med olika 
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färdmedel som sker för ett ändamål. Exempelvis kan det vara att ta sig hem till 
sin bostad eller till sitt arbete (Trafikverket 2012: 14-16).  

Minimun kravet på tillgänglighet för detta arbete är att en individ ska kunna ta 
sig från plats A till plats B till fots. På grund av detta görs inga vidare 
fördjupningar i att undersöka möjligheten till framkomlighet för personer med 
synnedsättning eller rullstolsbundna i ett område, även om det kan vara en 
vidare aspekt i de lösningar som diskuteras. För att kunna ta sig mellan punkt 
A till B är det också av vikt att kunna röra sig till och från punkterna. Därför 
måste också hållplatserna, eller punkterna, involveras i resan. Exempelvis 
måste en bostad eller annan bebyggelse (som kan agera som punkt A eller B) 
ge möjlighet till förflyttning in och ur byggnadsverket.  

Det ovanstående resonemanget kommer i resterande delar av arbetet att 
kännetecknas som framkomlighet. Det är ett av de två teoretiska perspektiv 
som används i arbetet. 

Vattennivåhöjningar är det andra teoretiska perspektivet som används i 
arbetet. Det är en svensk översättning, och specificering, på det engelska 
paraplybegreppet ”flooding”. Den engelska motsvarigheten är ett vitt begrepp 
som innehåller många olika former av översvämningar som inte alla kan anses 
som relevanta för denna typ av arbete. Dobroviová (2015: 650) skriver om 
olika typer av översvämningar som innefattas i begreppet ”flooding”. 
Monsunregn och tidvatten är exempel på tillstånd som innefattas i ”flooding”, 
som kan orsaka översvämningar vilka inte är tvunget relevanta i en svensk 
kontext. Vattennivåhöjningar tar, likt framkomlighet, endast vissa aspekter 
eller delar av ett annat begrepp och tillämpar det i arbetet. Vattennivåhöjningar 
utgår från översvämningar som uppkommer i kust- eller vattennära lägen där 
olika förhållanden påverkar det omgivande vattnet att stiga och orsaka en 
urban översvämning. Detta går i enlighet med Dobroviovás (2015: 650) 
deldefinition av vad ”flooding” kan innebära. Exempelvis kan stormar, kraftig 
nederbörd, klimat och undermålig konstruktion samt design orsaka ”flooding” 
i urbana miljöer. Det är ett fenomen som inte bara inträffar i kustområden, 
även om de ofta står i huvudfokus, utan även vid städer belägna i närhet till 
sjöar eller större vattendrag.  

Det är Dobroviovás (2015: 650) definition av de urbana översvämningarna 
som används som teoretiskt perspektiv i detta arbete. Detta benämns 
fortsättningsvis som vattennivåhöjningar.  

1.62 Begrepp i kombination 
De två teoretiska perspektiven detta arbete använder sig av som grundstenar är 
framkomlighet och vattennivåhöjningar. De två begreppen i kombination 
bildar arbetets syfte som är att undersöka förebyggande åtgärder för 
framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar. De källor som används 
granskas med de två begreppen som utgångspunkt.  
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1.7 Övrig begreppshantering 
Förebyggande åtgärder innebär, i detta arbete, de lösningar i urban miljö 
som kan vidtas i förebyggande syfte till de problem som orsakas av 
vattennivåhöjningar i stadsområden. 

Detaljplan är det juridiskt bindande dokumentet som bestämmer mark- och 
vattenområdens användning. Det är Sveriges kommuner som står bakom 
landets detaljplaner. Detta på grund av landets planmonopol. De krav som 
ställs i planbestämmelserna måste följas enligt svensk lag (Boverket 2014).  

Detaljplanenivå avser, i detta arbete, den planering som sker en nivå under 
översiktsplaner samt fördjupade översiktsplaner. Där ingår detaljplaner, 
planprogram och tillhörande dokument. 

Plushöjd visar på höjden vid en specifik koordinat. Det anges när en hög 
precision eftersträvas i plan, exempelvis för att höjdsätta en plats i relation till 
bebyggelses entréer. Flera plushöjder tillsammans visar på den topografi och 
nivåändring som marken besitter (Bodin et al. 2016: 163). 

Blåkopia är i detta arbete något som kan direkt kan användas på flera olika 
områden utan att behöva ändras. 

1.8 Arbetets disposition och avgränsning 
Avgränsningen som gjorts för arbetet har genomförts med hänsyn till 
tidsplanen och för att specificera samt belysa den mest relevanta 
informationen för frågeställningen. Frågeställningen utgår från 
vattennivåhöjningar och bortser från exempelvis dagvattenhantering, ett ämne 
som också kan ha relevans för framkomlighet. Denna avgränsning har 
avsiktligen gjorts för att skapa en större relevans och exakthet för de slutsatser 
som arbetet resulterar i. Även om båda ämnen kan ha relevans för 
framkomlighet är åtgärderna för de två problemen ofta mycket olika och 
kräver därmed olika insatser. Planering i kust- och vattennära områden är idag 
ett mycket aktuellt ämne inom fysisk planering och sker på flera platser som 
ligger i dessa lägen. Vidare medför det att samhället står inför stora problem 
med framtida vattennivåhöjningar i urban miljö.  

Arbetet utgår från tre kapitel som är indelade i Riktlinjer, Åtgärder i detaljplan 
och Stadsrum för vattennivåhöjningar.  

Kapitlet ”Riktlinjer” behandlar lagar som är aktuella för planering i ett 
detaljplaneskede. Fokuset ligger på Plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) 
samt Miljöbalken (MB SFS 1998:808). PBL är den lag som i Sverige 
huvudsakligen behandlar stadsplanering och vår bebyggda miljö (Emmelin 
2006: 125). MB är enligt 1 kap. 1§ stadgad för att främja en hållbar utveckling 
där nutida och framtida generationer säkras en hälsosam och god miljö, vilket 
starkt kan anknytas till ämnet som behandlas i detta arbete kring hur man kan 
minska påverkan av framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar genom 
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fysisk planering. På grund av att lagarna har olika syften (därmed olika 
infallsvinklar) och att dess paragrafer är mycket återkommande till 
stadsplanering har valet gjorts att fokusera på dessa två till arbetet. Utöver 
detta anger Emmelin (2006: 125) att Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken är 
de två tyngdpunkterna i regelverket för markanvändning och miljö.  

Kapitlet ”Åtgärder i detaljplan” belyser exempel på städer i Sverige som 
detaljplanelagt för framtida vattennivåhöjningar. Urvalet bygger framförallt på 
vilka städer som gjort detta i hög grad och har ett problem med framtida 
översvämningar, men även på kuststädernas storlek. De två städerna, 
Stockholm och Malmö, är två av Sveriges största städer och kan därför 
jämföras och liknas på många plan. Det har gjorts en avgränsning till att 
undersöka städernas handlingar på en detaljplanenivå och att därmed utelämna 
någon närmaste fördjupning i exempelvis översiktsplanerna. Detta val har 
medvetet gjorts då detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument vilket 
innebär att besluten får ett lagstöd vilka sedan måste följas enligt svensk 
lagstiftning. Tack vare detaljplanens juridiska koppling får dokumentet en 
tydlig anknytning till detta arbete där lagstiftning utger en stor och 
grundläggande del av arbetet och dess ämne. Det är en koppling som mer 
översiktliga dokument inte har till detta arbetet då de endast är vägledande 
inom stadsplanering och inte måste följas i enlighet med svensk lagstiftning. 
En mer generell blick tas på städernas översiktsplaner på grund av att de kan 
utgöra underlag för de efterkommande detaljplanerna. Någon vidare 
fördjupning i fördjupade översiktsplaner eller program görs inte på grund av 
dess avsaknad av en juridisk koppling. 

Kapitlet ”Stadsrum för vattennivåhöjningar” avser konkreta lösningar, och 
dess effektivitet, som gjorts i stadsrum för att säkerställa framkomligheten vid 
temporära översvämningar i en framförallt internationell kontext men delvis 
även på svensk mark. Det internationella område som har valts, HafenCity, 
står i en nordeuropeisk kontext vilket är viktigt för att det ska kunna bli 
applicerbart i ett svenskt sammanhang. Varför just HafenCity ansetts som det 
mest relevanta alternativet till internationell utblick är att det än idag står 
under utveckling och är ett aktuellt stadsbyggnadsprojekt samtidigt som 
stadsdelen ska fungera som en blåkopia för hur europeiska stadsdelar kan 
planeras i vattenära läge i framtiden (Bühler 2015: 8). 

1.9 Områdes- och forskningsöversikt  
Kapitlet nedan behandlar en områdes- och forskningsöversikt för arbetets 
utgångspunkter kring temporära vattenhöjningar i vatten- och kustnära 
områden. Därmed belyses det även varför det är av vikt att planera inför ett 
sådant tillstånd och vad riskerna är om tillstånden inte behandlas.  

1.91 Vattennivåhöjningars påverkan på samhället  
Det finns flera olika faktorer som orsakar vattennivåhöjningar. Olika typer av 
översvämningar är idag den mest förekommande naturkatastrofen inom 
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Europa. Det är ett problem som finns på en global nivå som påverkar en stor 
andel individer och samhällen (Dobroviová et al 2015: 650). 

Statistik över befolkningsmängder visar på att det, i Europa, utvecklas allt fler 
stadsområden i kust- och vattennära platser på grund av att det inom 
bostadsmarknaden anses som attraktiva lägen med en stabil efterfrågan hos 
konsumenter (Dobroviová et al 2015: 650). Det framkommer också, i 
statistiken, att det utvecklas och sker en befolkningsökning i stadsområden i 
kust- och vattennära läge trots att de ligger lokaliserade i regioner där det sker 
en generell avbefolkning (Dobroviová et al 2015: 650). I kust- och vattennära 
områden är det framförallt klimatförändringar, stormar och högvatten som 
orsakar en plötslig förhöjning hos vattennivåerna. Det finns åtgärder som kan 
vidtas för att motverka problemen som syns runt om i världen genom att 
exempelvis använda barriärer, specialanpassade hus och andra lösningar för att 
förhindra vattnet. Det görs även, i vissa fall, lösningar i stadsrummen genom 
fysisk planering som ska förebygga problematiken (Voogd 2006: 50-51). Att 
inte planlägga för sådana problem som förekommer i kust- och vattennära 
områden kring stigande vattennivåer bidrar till flera konsekvenser, eller 
faktorer, som belastar samhället och dess invånare.  

För att belysa några konkreta exempel som tas upp inom området angående 
denna problematik är detta avsnittet med i arbetet. Dessa konsekvenser är av 
vikt för att bilda en vidare förståelse för de fall och slutsatser som redovisas i 
arbetets senare delar.  

1.92 SEE - Social, ekonomisk och ekologisk påverkan 
Vattennivåhöjningars påverkan sker framförallt på tre olika nivåer, den 
sociala, ekonomiska och den ekologiska påverkan. Tillsammans bildar dem 
förkortningen SEE. Förkortningen SEE passar bra för nivåerna då det  
direktöversatt betyder ”se”. Dessa tre nivåerna är nämligen viktiga att ta 
hänsyn till och därmed att ”se” vid stadsutveckling. Det är de första två 
nivåerna social och ekonomisk påverkan som framförallt står i centrum för 
detta arbete.  

1.921 Social påverkan 
De sociala konsekvenserna av temporära vattennivåhöjningar kan vara mycket 
stora och påverka individer i hög utsträckning (Stanke et al. 2012:1-2). 
Framförallt om en planering inte förts för att kunna bemöta ett sådant tillstånd. 
Det finns flera studier som visar på den sociala påverkan som 
vattennivåhöjningar kan bidra med.  

Stadsplanering hanterar individers närmiljö och bör därmed sätta folkets 
välmående i första plats. Idag är olika översvämningar den orsak som i högst 
grad bidrar till stora katastrofer inom Europa. Det kan i sin tur bidra till att 
befolkningen blir utsatt för stora och långdragna påfrestningar som påverkar 
den mentala hälsan. Bara inom Europas gränser har 3.4 miljoner människor 
påverkats negativt av olika översvämningar, såsom vattennivåhöjningar i 
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urban miljö. Den mentala hälsan och välmående är, enligt forskare Stanke 
(2012:1-2), den faktor som allra mest påverkas negativt hos enskilda individer 
i alla åldrar vid plötsliga vattennivåhöjningar som har inverkan på närmiljön. 
Majoriteten av befolkningen blir i en sådan pressad situation utsatt för en 
kraftig stress som är svår att hämta sig från. Detta beror på att människor 
påverkas av en primär och en sekundär stressfaktor av en sådan kris. Den 
primära faktorn bygger på chocken av händelsen som anspelar på den plötsliga 
översvämningen i närområdet. Den sekundära faktorn baseras på de 
efterföljande problemen som indirekt relateras till händelsen. Problemen 
grundar sig i processen av återhämtningsarbetet i den efterkommande tiden av 
företeelsen. Exempelvis gäller det frågor kring ekonomi, boende, relationer 
och allmänna livsfunderingar som influerar i den andra fasen av 
stressfaktorerna. Den sekundära stressfaktorn kan bidra till att individer får 
svårt att hantera framtida livskriser och får en låg tolerans samt motståndskraft 
av det, skriver Stanke (2012:1-3).  

Även Johal och Mounsey (2016: 106) belyser att översvämningar kan ge svåra 
sociala följder för de individer som blir berörda. De belyser Lamond som 
utfört forskning på de långvariga sociala konsekvenser som översvämningar 
kan bidra med (Johal & Mounsey 2016: 106). Det stadie som kan jämföras 
med Stankes (2010: 3) sekundära stressfaktor. Lamond menar, enligt Johal och 
Mounsey (2016: 106), att människor påverkas en lång tid efter att katastrofen 
är över och individerna har kunnat återvända till sina hem. Det beskrivs vidare 
att individer psykologiskt kan bli kraftigt påverkade i det alldagliga livet och 
dess vardagssituationer. Exempelvis vid dåligt väder kan offren bli stressade 
och få ångestkänslor (Johal & Mounsey 2016: 106).  

De problem som Stanke (2010: 1-3) samt Johal och Mounsey (2016: 106) 
kopplar till stressfaktorerna bygger på att samhället inte är förberett för höjda 
vattennivåer och att det därmed skapas problem där privatpersoner blir utsatta. 
Exempelvis uppstår det en extra stressfaktor för att bostäder förstörs vilket är 
svårt att finansiera och återhämta sig från som enskild individ. 

1.922 Ekonomisk påverkan 
Ett samhälle som inte är planerat för temporära vattennivåhöjningar innehar en 
stor osäkerhet kring sin ekonomi. Det kan krävas stora kapital och insatser för 
att kunna åtgärda områden som drabbats av kraftiga översvämningar från 
förhöjda vattennivåer.  

Förhöjda vattennivåer som drar in över stadsområden är inte bara en 
belastning för individer, utan även ett stort allmänt samhällsproblem. Kust- 
och vattennära områden som har undermålig planering för temporära 
vattenhöjningar skapar en stor ekonomisk osäkerhet, menar Watson och 
Adams i sin bok ”Design for flooding” (2011: 62-63). Detta trots att närhet till 
vatten kan anses som en god möjlighet för ekonomisk tillväxt. Utan en 
anpassning efter möjliga scenarion riskeras det att områden och dess 
inventarier blir förstörda och därmed obrukbara. Det skapar en ekonomisk 
belastning som delas av såväl samhälle, vilka måste gå in med hjälpmedel, 
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som privata aktörer och individer som befinner på platsen. Watson och Adams 
(2011: 62-63) belyser att allt fler kustområden i USA, likt Europa (Dobroviová 
et al 2015: 650), blir exploaterade i hög grad och att det därmed investeras 
stora summor kapital i vatten- och kustnära lägen. På grund av dessa 
investeringar kombinerade med en stigande osäkerhet råder det ett starkt 
behov av att föra en planering som kan bemöta osäkerheterna och därmed 
också skapa en mer stabil grund för ekonomin. Författarna som står bakom 
boken menar att utmaningen ligger i att designa bebyggelse, deras tillhörande 
områden samt regioner efter vattennivåhöjningar för att undvika osäkerheter i 
de ekonomiska aspekterna (Adams & Watson 2011: 62-63).  

Att den ekonomiska aspekten är av hög betydande grad vid olika sorters 
översvämningar menar även Dobroviová i sin vetenskapliga artikel som 
behandlar den inverkan som översvämningar har på ekonomin i Europa 
(Dobroviová et al 2015: 649). Likt Adams och Watson så menar Dobroviová 
att det investeras stora kapital i kustnära lägen på grund av sin attraktiva 
vattenmiljö. Vidare beskrivs också problematiken med att dessa investeringar 
görs. Områden i kustnära läge, som ligger i riskzon för att översvämmas, 
planeras ofta efter socioekonomiska aktiviteter som kräver stora ekonomiska 
insatser. Detta medför att det finns stora tillgångar i områden som löper en stor 
risk att översvämmas, något som skulle medföra stora ekonomiska förluster. 
De största problemen i Europa, ur ett ekonomiskt perspektiv, uppstår vid 
översvämningar. Dobroviová (2015: 650, 653) menar att dessa ekonomiska 
risker lär bli än större i framtiden på grund av en fortsatt utvecklad 
exploatering i dessa kustnära lägen som innebär en problematik sett utifrån 
ekonomi och finanser. De största förlusterna i brutto national produkt, BNP, 
till följd av översvämningar förekommer i utvecklingsländer som ofta har 
svårare ekonomiskt att förbereda sig för och hantera översvämningar. Detta i 
jämförelse med industriländer såsom Sverige där det finns resurser i större 
utsträckning. Dock är översvämningar ett stort globalt problem. Under år 2013 
stod översvämningar för 45% av de globala ekonomiska förluster som 
förekom världen över. Den mest kostsamma översvämningen, under samma 
år, berodde på flodöversvämning och skedde i Tyskland. Kostnaderna för de 
skador som behövde repareras i Tyskland uppgick i 16 biljoner amerikanska 
dollar (Dobroviová et al 2015: 650, 653).  

1.923 Ekologisk påverkan 
Även om ekologi och ekosystem inte står i blickfånget för detta arbete är det 
en viktig faktor i den påverkan som vattennivåhöjningar orsakar. Dobroviová 
(2015:654) skriver att översvämningar både kan medföra positiva och negativa 
effekter på ekosystemen som finns i anslutning till vattenområden. Om det 
skiljer sig mellan söt- och saltvatten framgår inte. De direkt negativa 
konsekvenserna som översvämningar orsakar på ekosystemen är mycket svåra 
att mäta. I sådant fall skulle det behöva göras en jämförelse mellan hur många 
träd eller fiskar det fanns på platsen innan händelsen inträffade och efteråt. Det 
är siffror man sällan har någon idé om. Den största positiva aspeken av 
översvämningar är att det i flera fall gynnar att bibehålla en ekologisk 
mångfald vid vattenlinjerna. Översvämningar drar ofta med sig flera mineraler 
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och näringsämnen som är bra för jorden vilket i sin tur gör den bördig. 
Dobroviová (2015: 654) menar att översvämningars påverkan på ekosystem 
bör ses som ett naturligt fenomen och inte en störning. 

1.924 SEE - Därför planering i förebyggande syfte 
Som nu belysts i avsnitten ovan så kan den påverkan som vattennivåhöjningar 
har på urbana miljöer ses ur en social, ekonomisk och ekologisk synvinkel. 
Förkortat skapar dessa faktorerna tillsammans akronymen SEE. Med dessa tre 
faktorer i bakhuvudet är det lätt att förstå vikten av att planera i förebyggande 
syfte mot vattennivåhöjningar för att minska graden på den inverkan som 
översvämningarna medför. Svenskt Vatten skriver i sin publikation från 2011 
(Svenskt Vatten 2011: 16-17) att alla kommuner i Sverige bör analysera den 
högst kända vattennivån och addera den med en eventuell nivåhöjning för att 
skapa en säkerhetsmarginal. Nivån med inräknad säkerhetsmarginal bör sedan 
fungera som planeringsunderlag för anläggande av nya stads- och 
bostadsområden. På så vis kan översvämningar i kust- och vattennära områden 
som är svåra att hantera delvis motverkas (Svenskt Vatten 2011: 16-17). I 
Sverige finns det lagstiftning som hanterar frågor kring planering för förhöjda 
vattennivåer inom området av fysisk planering. Två av de viktigaste är Plan- 
och Bygglagen samt Miljöbalken vilka blir behandlade i nästkommande del av 
arbetet.  
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Detta kapitel har för avsikt att hantera arbetets första frågeställning. I kapitlet 
belyses de riktlinjer som plankontoren bör förhålla sig till, samt lagstiftning 
för  planering  mot  vattennivåhöjningar.  Riktlinjerna  bygger  på  boverkets 
rekommendationer. Den svenska lagstiftningen som nämns i kapitlet är Plan- 
och Bygglagen samt Miljöbalken.

2.1 Boverkets rekommendationer  
Boverket är en statlig svensk myndighet som ansvarar för samhällsplanering, 
byggande och boende. Det är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för 
frågor kring området och sätter normer för stadsbyggandet (Boverket 2014).  

Boverket (2009: 5) skriver i sin rapport ”Bygg klimatsäkert” att planering och 
byggande måste börja klimatanpassas. Stigande temperaturer på planeten 
bidrar till en avsmältning av isar samt stigande havsvattennivåer vilket i sin tur 
kommer att ha stor påverkan på samhället. Bland annat genom 
översvämningar. Ett bättre planeringsunderlag med tillhörande tekniska 
lösningar skulle öka möjligheterna för att skapa en mer hållbar och 
klimatsäker samhällsbyggnad. Exempelvis kan detta göras genom att anpassa 
bebyggelse i den fysiska planeringen efter extrema tillstånd i klimatet. Enligt 
lag måste kommuner genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Där kan 
klimatförändringar och dess risker till påverkan tas i beräkning och kan 
därmed utgöra underlag för planeringen (Boverket 2009: 5). Boverket menar 
vidare att klimatfrågor i första hand bör hanteras på en översiktlig nivå i 
översiktsplaner och regionplaner där det finns en övergripande helhetssyn. 
Dock är det viktigt att frågorna involveras i hela processen ner på detaljnivå 
för att skapa en samverkan i processen som jobbar efter samma frågor. Med 
andra ord ska den information, om risker kring klimatförändringar, som tagits 
fram och fungerat som underlag för planeringen i översiktsplaner även utgås 
från i den efterkommande detaljplanen. Först då kan klimatets negativa 
aspekter motverkas i den fysiska planeringen (Boverket 2009: 7,9).  

I rapporten beskriver Boverket vikten av att statliga myndigheter, länsstyrelser 
och kommuner använder sig av det kunskapsunderlag som finns kring 
klimatförändringar. Vid arbete för klimatanpassning i detalj- och översiktsplan 
ska det samrådas med länsstyrelsen där de ska yttra sig om kommunens 
planförslag. Kommunen har inget krav på sig att följa de råd som ges av 
länsstyrelsen angående planen och dess bestämmelser. Dock rekommenderas 
det. Kommunen har rätt att bortse från länsstyrelsens råd, men länsstyrelsen 
har alltid sista ordet. Är planen och dess bestämmelser olämpliga med hänsyn 
till exempelvis översvämningar har länsstyrelsen rätt att upphäva planen i 
enlighet med PBL (Boverket 2009:9).  
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Boverket menar att planerare måste se möjligheterna i att hantera 
förebyggande åtgärder för översvämningsrisker i de styrdokument som finns 
tillgängliga idag. Det vill säga i regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner. 
I detaljplan kan åtgärder exempelvis göras genom disponering av 
planområdet, bassänger som samlar upp vattenmassor, vallar, 
byggnadsutformning och dess material, diverse förbud mot riskfaktorer, samt 
stödfyllningar för att förstärka bebyggelsen. Vid nyexploatering av bebyggelse 
kan även exempelvis vattentäta källare anläggas, bottenvåningen kan fungera 
som parkeringsgarage och vara helt oinredd. Det kan även konstrueras en 
öppen plintgrund till byggnaderna för att motverka problem vid tillfälliga 
vattennivåhöjningar. För befintlig bebyggelse kan det kompletteras med 
säkrade källarfönster som är vattentäta, tillfälliga översvämningsskydd vid 
ytterdörrar samt pumpstationer inom byggnaderna (Boverket 2009: 13).   

2.2 Svensk lagstiftning  
Den stadsplanering som utövas i Sverige ska gå i enlighet med de 
bestämmelser som finns i den svenska lagstiftningen. Lagsystemet skapar 
precis som ekonomi, teknik och värderingar de möjligheter och begränsningar 
som finns i samhällsbyggandet. Rättssystemet är en fundamental grund för 
demokratin och därmed också för den samhällsutveckling som sker (Hagander 
& Mattsson 2012: 24). 

Samhällsbyggande, eller stadsplanering, är en komplex verksamhet som 
utvecklar morgondagens samhälle. Varje projekt har sin enskilda förutsättning 
samt målsättning. Därtill blir också projektets konsekvenser, problem och 
möjligheter olika sett till de förutsättningar som finns på platsen. I många fall 
handlar samhällsplanering om stora projekt som kräver en stor mängd kapital 
och tar lång tid att genomföra. Ofta innebär det också en markant förändring 
för miljön som kvarstår i flera generationer. Därför är det viktigt att ha en övre 
lagstadgad styrning för hur dessa viktiga frågor skall hanteras (Hagander 
2012: 18). I Sverige är det riksdagen som stiftar lagarna som måste följas. De 
stadsbyggnadsprojekt och byggnationer som genomförs behöver i många fall 
tillstånd från de myndigheter som finns. Detta utöver den gällande 
lagstiftningen som ska följas (Hagander 2012: 17, 18). Den styrning som sker 
i Sverige för markanvändning och miljö är en blandning av regelverk med två 
tyngdpunkter. Dessa två tyngdpunkter är Plan- och Bygglagen och 
Miljöbalken (Emmelin 2006: 125). Under detta kapitel kommer den svenska 
lagstiftningen att behandlas som är av relevans för planering av förebyggande 
åtgärder mot tillfälliga vattennivåhöjningar. Fokuset kommer att ligga på de 
två tyngdpunkterna PBL och MB samt dess paragrafer som är aktuella för 
arbetet.  
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2.21 Plan- och Bygglag 
Den första Plan- och Bygglagen (PBL 1987:10) trädde i kraft under år 1987 
och har sedan dess genomgått ett flertal uppdateringar. Senast 2016 gjordes 
förändringar i lagen som förändrat stadsbyggandet och dess process (Boverket 
2015). PBL ersatte vid sin tillkomst de tidigare byggnadsstadgorna och 
bestämmelserna som tidigare fungerat som regelverk i Sverige. Bland annat 
ersattes och integrerades byggnadsverkslagen, BVL, med PBL. Två lagar som 
tidigare haft en stark samverkan (Stockholms stad 2014). Idag utgör PBL 
tillsammans med annan lagstiftning det regelverk som kontrollerar planering 
och byggande inom Sveriges gränser. PBL är den lagstiftning, inom de 
juridiska ramarna, som av Hagander (2012: 18,19,24) anses vara den allra 
viktigaste. PBL reglerar frågor kring både befintlig bebyggelse som funnits i 
stadsrummen i hundratals år samt frågor som avser ny bebyggelse som 
uppförs. Därför är det en komplex lag som ska hantera resultaten av historiens 
planering samt framtidens utmaningar. PBL har hänvisningar till vad som bör 
göras inom planering och ställer detaljerade samt tydliga krav. Exempelvis 
ställs det i lagen tydliga krav på byggnader och dess utformning (Hagander & 
Mattsson 2012: 18,19,24).

Kommunens krav och möjlighet till att reglera i detaljplan finns bestämt i PBL 
(2010:900). Det anges både vad som kan regleras i detaljplan enligt lag, men 
även vad som måste regleras enligt lag (Hagander & Mattsson 2012: 40). 
Detta tittas det närmare på i detta avsnitt för att belysa vad för åtgärder som 
kan vidtas i ett detaljplaneskede utifrån frågeställningen. 

I enlighet med PBL 1 kap. 1§ innehar lagen bestämmelser kring planläggning 
av mark och vatten. Det finns också reglemente om byggande. Lagens syfte är 
att skapa en samhällsutveckling för jämlikhet med goda sociala 
levnadsförhållanden som ger en långsiktigt hållbar livsmiljö i samhället för 
nuvarande och kommande generationer. Denna samhällsutveckling ska ta 
hänsyn till den enskilda människans frihet. PBL består av 16 delkapitel som 
alla har varsitt ansvarsområde.  
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MINIMIKRAV PÅ REGLERING I DETALJPLAN  
5 § I en detaljplan ska kommunen 

1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, 
2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och 
3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. (PBL 2010:900) 

21 § I detaljplanen ska kommunen ange en genomförandetid. Tiden ska bestämmas så att det finns rimliga 
möjligheter att genomföra planen, men tiden får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. 

Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Om någon del av planen får 
genomföras tidigare på grund av ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket, räknas tiden från den 
dag då genomförandet får påbörjas. Detta gäller dock inte om kommunen i planen har bestämt att tiden 
ska räknas från en senare tidpunkt eller bestämt olika tider för skilda områden av planen. (PBL 2010:900) 



2.22 Paragrafer 
De kommande avsnitten är urval från PBL (2010:900) som gjorts av arbetets 
forskare. Urvalet har gjorts efter paragrafernas relevans för förebyggande 
åtgärder för framkomlighet vid vattennivåhöjningar. Alla kapitlen har 
granskats för att identifiera var relevanta lagparagrafer finns för arbetet. De 
kapitlen som funnits ha relevans är kapitel 2, 4 och 8.  

2 kap. Det finns flera paragrafer i PBL som talar för att planera i 
förebyggande syfte för framtida vattennivåhöjningar. Redan i 2 kap. 3§ 
kartläggs det att all planläggning skall ske med hänsyn till miljö- och 
klimataspekter. Någon exakt närmare definition på vad lagen menar med 
miljö- och klimataspekter finns inte förklarad i paragraferna. Dock orsakas 
vattennivåhöjningar, i flera fall, på grund av miljö samt klimataspeketer och 
kan därför tolkas innefattas av paragrafens bestämmelser. Specificerat nämns 
det även, i paragrafen, att det ska vara en god livsmiljö ur social synpunkt som 
är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Här inkluderas alltså 
även en framkomlighet som ska vara anpassad för alla individer i paragrafen. 
Detta är intressant för arbetet då en planering som inte jobbar med 
förebyggande åtgärder mot framtida vattennivåhöjningar indirekt skulle gå 
emot paragrafens bestämmelser. Detta på grund av de konsekvenser som 
vattennivåhöjningarna orsakar på ett områdes framkomlighet.  

Den efterföljande paragrafen i PBL 2 kap. 4§ anges det att det vid 
planläggning i ärenden kring bygglov och förhandsbesked endast får tas mark 
i anspråk om marken kan anses som lämplig för ändamålet ur en allmän 
synpunkt. Vid planering av låglänta områden i kust- eller vattennära lägen kan 
det vara svårt att argumentera för att någon planläggning överhuvudtaget är 
lämplig om det inte görs förebyggande åtgärder för eventuellt förhöjda 
vattennivåer. Därmed är marken, i ett sådant fall, inte lämplig för planläggning 
eller uppförande av exempelvis bostäder. Vidare är det då inte ett lämpligt 
ändamål. För att skapa en lämplighet, utifrån PBL 2 kap. 4§, som är hållbar ur 
en allmän synpunkt bör miljö- och klimataspekterna tas med i hög grad och 
därmed också förebyggande åtgärder för att klara av en föränderlig miljö.  

Även PBL 2 kap. 5§ reglerar hur planläggning, bygglov och förhandsbesked 
ska bemötas. I paragrafen fastställs det att bebyggelse och byggnadsverk skall 
lokaliseras på mark som är lämpar sig för ändamålet utifrån flera olika 
aspekter. En av aspekterna är människors hälsa och säkerhet, som skall tas i 
beaktning. Det är svårt att argumentera utifrån PBL att man tagit hänsyn till 
det om inte en planläggning görs för att säkra framkomligheten vid tillfälliga 
vattennivåhöjningar. Då riskeras det att människor blir stationerade i sina 
bostäder under otrygga förhållanden. Samma paragraf (5§) kontrollerar även 
att planläggning, bygglov och förhandsbesked ska ske utifrån jord-, berg- och 
vattenförhållanden, risken för olyckor, översvämning och erosion samt till att 
ordna trafik och samhällsservice. Det är högst relevant ur ett 
lagstiftningsperspektiv för ett förespråkande av det som redovisas i detta 
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arbetet. Vattennivåhöjningar är en sorts översvämning och involveras därför i 
begreppet, som tidigare belysts i det teoretiska perspektivet.  

PBL 2 kap. paragraf 9§ är den avslutande paragrafen i kapitlet som kan knytas 
till det som undersöks i arbetet. Där klarläggs det att planläggning inte får 
medföra en påverkan på omgivning eller i grundvatten som kan innebära fara 
för människors hälsa och säkerhet eller missförhållanden på annat vis.  

4 kap. Eftersom att arbetets huvudfokus ligger på reglering med detaljplan 
är 4 kap. i PBL högst väsentligt där reglering med detaljplan och 
områdesbestämmelser behandlas. Kapitlets huvudsyfte är att kontrollera så att 
bebyggelse, byggnadsverk, mark- och vattenområdens användning inom 
kommunen regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Detta i 
enlighet med 4 kap. 1§.  

Under 4 kap. 2§ i PBL anges det att kommunen ska, med reglering i 
detaljplan, pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk. Detta gällande såväl ny som befintlig bebyggelse. Den 
befintliga bebyggelsen ska behandlas och regleras om den ska förändras eller 
vidarebevaras. Denna lämplighet som diskuteras i PBL 4 kap. 2§, som 
kommunen ska pröva i detaljplan bör även utgå från vattennivåhöjningar som 
kan orsaka stora problem i kust- och vattennära områden. Det är problematiskt 
att resonera för en sådan lämplighet och samtidigt blunda för åtgärder som bör 
vidtagas för att säkerställa människors möjlighet till framkomlighet vid 
plötsliga förändringar i närmiljön i form av förhöjda vattennivåer.  

I 4 kap. 11§ skrivs det att kommunen har rätt att i detaljplan kontrollera 
bebyggelsens omfattning och dess användning över och under markyta, vilket 
kan vara intressant i förebyggande planering för översvämning. Flertalet 
lösningar i byggnadsutformning kan åstadkommas över och under markytan 
för att öka eller säkerställa framkomlighet till och från byggnaden. I den 
nästkommande paragrafen 4 kap. 12§ anges det att skyddsåtgärder får vidtas i 
detaljplan av kommunen för att motverka översvämningar och olyckor, vilket 
kan kopplas vidare på det tidigare resonemanget.  

PBL 4 kap. 32§ anger att en detaljplan inte får vara mer detaljerad än vad som 
krävs för att uppfylla planens syfte.  

I kapitel 4 behandlas också strandskydd som annars har primär utgångspunkt i 
MB. Kustnära områden är belagda med strandskydd men i enlighet med 4 kap. 
17§ så får detta skydd upphävas om det finns ett särskilt skäl för det och om 
intresset att upprätta en plan och ta området i anspråk är av större vikt än 
strandskyddet. 

8 kap. Det 8 kap. i PBL behandlar krav som kan ställas på byggnadsverk, 
byggprodukter, tomter samt allmänna platser. Under 1§ punkt 3 skrivs det att 
bebyggelsen ska vara tillgänglig och användbar för individer som har någon 

FM1473 KANDIDATARBETE  
FYSISK PLANERING 17



nedsättning i form av rörelse- eller orienteringsförmåga. För att detta ska 
kunna bemötas i någon utsträckning överhuvudtaget är det viktigt att se till 
framkomligheten på platsen. Även om fokuset i detta arbete inte är på 
specifika samhällsgrupper. Grundläggande för framkomlighet är att det ska gå 
att ta sig mellan, samt inuti, punkt A och punkt B. Uppfylls inte detta så finns 
det heller inte någon vidare möjlighet för individer med funktionsnedsättning 
att ha en konstant tillgänglighet till, från och i bebyggelsen.  

I enlighet med 8 kap. 4§ ska byggnadsverk vara säkra vid användning och ha 
skydd med hänsyn till miljö. Att se till att ett byggnadsverk är säkrat och har 
skydd med hänsyn till miljö kan kopplas till att PBL förespråkar en 
förebyggande planering mot vattennivåhöjningar som motverkar osäkerheter i 
bebyggelsen och för dess användare.  

De paragraferna, som har hittats i PBL och är aktuella för arbetet finns i 
kapitel 2, 4 och 8. Dessa paragrafers regleringar bevisar att det finns ett 
lagstöd, i PBL, för en planering med förebyggande åtgärder för framkomlighet 
vid tillfälliga vattennivåhöjningar. Detta är viktigt i en svensk kontext för att 
kunna applicera konkreta åtgärder i detaljplaner. 

2.23 Miljöbalk 
Den 1 januari år 1999 trädde Miljöbalken 1998:808 (MB) i kraft. Lagen 
ersatte då 16 tidigare lagar som upphävdes och integrerade dess aktuella 
bestämmelser i MBs paragrafer. MBs grundstenar bygger på kopplingar till 
annan lagstiftning samt EU-direktiv. Det är krav på att EU-direktiven måste 
integreras i EU-ländernas lagstiftning. De miljödirektiv som EU tagit fram har 
inkorporerats i den svenska lagstiftningen genom MB (Naturvårdsverket 
2015).  

Syftet med MB är i enlighet med 1 kap. 1§ att skapa en hållbar utveckling som 
försäkrar en hälsosam och god miljö för nuvarande samt kommande 
generationer. För att lyckas åstadkomma detta är det av vikt att förstå att 
naturen har ett skyddsvärde där människans rätt till att förändra och  använda 
den också innebär ett ansvar gentemot naturen att förvalta och värna den väl. 
Människors miljö och hälsa ska skyddas från skador och olägenheter oavsett 
vad det orsakas av. Den fysiska miljön med dess mark och vatten ska 
användas så en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk långsiktigt 
god hushållning säkerställs. En hushållning av material ska även, enligt 
paragrafen, gynnas för ett lyckat kretslopp.   

2.24 Paragrafer 
De kommande avsnitten är urval från MB som gjorts av arbetets forskare. 
Urvalet har gjorts efter paragrafernas relevans för förebyggande åtgärder för 
framkomlighet vid vattennivåhöjningar. Alla kapitlen har granskats för att 
identifiera var relevanta lagparagrafer finns för arbetet. De kapitlen som 
funnits ha relevans är kapitel 7 och 9. 
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7 kap. I det 7 kap. 13§ MB behandlas strandskydd som ofta måste tas i 
hänsyn vid planering i vatten- och kustnära områden. Skyddet finns till för att 
säkra den allemansrättsliga tillgången till strandområden och för att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv såväl på land som i vatten. I 
strandskyddat område får inte ny bebyggelse uppföras vilket gäller 100-300 
meter från strandlinjen. Detta i enlighet med 7 kap. 14§-15§.  

9 kap. MB 9 kap. 3§ anger att en olägenhet för människors hälsa innebär en 
störning som kan påverka hälsan negativt mer än marginellt i medicinska eller 
hygieniska mått. Det anges vidare i 9 kap. 9§ att bostäder och lokaler, som är 
till för allmänna ändamål, skall nyttjas så att olägenheter inte uppkommer för 
människors hälsa. Detta visar på att det kan behöva ställas krav på 
bebyggelsen i detaljplanering i enlighet med Sveriges rikes lag för att undvika 
olägenheter på människors hälsa. Om en byggnad i kustnära läge används för 
allmänna ändamål så som bostäder och används dagligen bör i enlighet med 
paragrafen nyttjas så att vattennivåhöjningar inte kan orsaka svåra ingrepp i 
bebyggelsen och dess framkomlighet. Detta eftersom att klimataspekten kan 
skapa risker för människors hälsa. Inte minst för den mentala hälsan som 
tidigare tagits upp i områdes- och forskningsöversikten.  

I 9 kap. 33§ reglerar MB krav kring vad en bostad ska uppfylla för att 
motverka olägenhet för människors hälsa. Paragrafens första punkt belyser att 
en bostad ska ge betryggande skydd mot bland annat kyla, fukt och andra 
liknande störningar. Det visar vidare på att detaljplaneringen kan vara en 
viktig faktor för att göra vissa bestämmelser i kust- och vattennära lägen, i 
byggnadstekniken, för att säkerställa människors hälsa. Att undvika fukt och 
andra störningar i bostaden vid temporära vattennivåhöjningar kan vara svårt 
om inte gällande detaljplan gett grundläggande möjligheter till detta 
(exempelvis för anläggning av översvämningsbara källare) (SFS 2010:900). 

Dessa paragrafer påvisar att det även i MB finns paragrafer som styrker att en 
stadsplanering som planerar för förebyggande åtgärder för framkomlighet vid 
tillfälliga vattennivåhöjningar bör utföras. Därmed finns det, även utifrån MB, 
ett lagstöd i Sverige för det som undersöks i arbetet. I jämförelse med PBL har 
MB en annan utgångspunkt i sina paragrafer på grund av att lagarnas syfte 
skiljer sig markant åt (SFS 2010:900, SFS 1998:808). Något som gjort de två 
lagarna än mer aktuella att undersöka i kombination utifrån det teoretiska 
perspektivet.  
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§
Detta kapitel har för avsikt att hantera den andra frågeställningen för arbetet. 
De fall som tas upp är officiella dokument ifrån Stockholm stad och Malmö 
stad. Syftet med att belysa fallen är att visa på hur förebyggande åtgärder för 
framkomlighet vid vattennivåhöjningar vidtagits i verklighet vid ett 
detaljplaneskede.  

3.1 Stockholm - Norra Djurgårdsstaden & Gröndal 
Sveriges huvudstad Stockholm grundades år 1252 och är idag landets största 
stad. Stora delar av Stockholms centrala områden är belägna i skärgårdsmiljö 
med havsnära läge (Stockholm stad 2010: 1). I Stockholms översiktsplan 
pekas det ut att staden har problem med vattennivåhöjningar. Detta på grund 
av stadens interaktion med Mälaren där vattennivåerna beräknas stiga på 
grund av ett förändrat klimat. Stockholm redogör för att de låglänta områdena 
i kustnära läge eventuellt kan få problem med framtida översvämningar. Det 
påpekas vidare att det är av vikt för staden att vidare öka kunskaperna om 
klimatets konsekvenser och dess påverkan på infrastruktur och bebyggelse 
(Stockholm 2010: 29). 

På Stockholm stads hemsida belyser stadsbyggnadskontoret hur stadens 
planering ska ta hänsyn till de säkerhetsbrister som råder i staden. Där är
översvämningar som orsakas av klimatförändringar en punkt som kräver
beredskap i planeringen. Byggnader och anläggningar som är/blir 
belägna i områden som ligger i riskzon för vattennivåhöjningar 
måste anpassas efter områdets eventuella risker. Samhällsviktiga 
funktioner skall, på grund av riskerna, inte anläggas på mark i 
vattennära läge där det finns en osäkerhet för vattennivåernas 
framfart enligt Stockholm stad (2013). Vid placering av ny 
bebyggelse ska eventuella riskkällor pekas ut så att en 
bedömning kan göras av vilken hänsyn som bör tas till 
problemet inom stadsplaneringen. Risk- och säkerhetsfrågor 
ska i Stockholms stads stadsplanering integreras tidigt i 
processen så att berörda parter, såsom aktörer, kan 
informeras och inkorporeras vid behov. Det ger även en 
bättre grund för planeringen så att rätt underlag finns 
tillgodo under hela processen (Stockholm stad 2013).  

För Norra Djurgårdsstaden och Gröndal i Stockholm granskas detaljplaner 
som är av relevans för arbetet. Därmed planer som på något vis reglerat i sina 
planbestämmelser kring åtgärder för framkomlighet vid framtida vatten-
nivåhöjningar. Granskningen görs på planer som blivit antagna i Norra 
Djurgårdsstaden och Gröndal som i nuläget är under utveckling (år 2016). Här 
nedan granskas det 5 detaljplaner inom Norra Djurgårdsstaden och Gröndal 
som på reglerar för vattennivåhöjningar. Fler detaljplaner har under 

FM1473 KANDIDATARBETE  
FYSISK PLANERING 20

är/blir 
ingar 
ktiga 
ark i 
as 
y 
n 
l 

3.0 ÅTGÄRDER I DETALJPLAN



eftersökningen hittats i områdena, men inte som vunnit lagat kraft och 
samtidigt gör en reglering för stigande vattennivåer.  

3.11 Detaljplaner 
Detaljplanerna som hanteras för Stockholm stad är belägna i Gröndal och 
Norra Djurgårdsstaden.

BRYGGVÄGEN. Detaljplanen för Bryggvägen och 
Gröndalsvägen ligger belägen i Gröndal i Stockholm 
stad. Planområdet ligger beläget intill Mälaren och 
avgränsas i norr av sjön. Under år 2012 upprättades 
planen och vann laga kraft år 2014. Planens syfte är 
att skapa stadsbebyggelse av blandad karaktär med 
innehåll av bostäder och verksamheter. Det 
möjliggörs för lägenheter, offentliga platser vid 

vattnet med bryggor, allmänna vistelseytor och parkmark (Bryggvägen 2014 a: 
1, 3). Mälaren har stora risker för att översvämmas vid framtida scenarion 
vilket gör inverkan på planområdet. Det beräknas inte att översvämningarna 
beror på klimatförändringar. Indirekt kommer dock klimatförändringar bidra 
till ett mer extremt väder som i sin tur bidrar till att vattennivåerna i Mälaren 
förändras. För planområdet bedöms det att en ombyggnad av Slussen och 
Södertälje kanal är av vikt där vattennivåerna kan hanteras. Inom planområdet 
och dess planbestämmelser regleras byggnads-konstruktionerna för att kunna 
tillmötesgå förändringar i vattennivåerna (Bryggvägen 2014 a: 14). I enlighet 
med detaljplanen och dess bestämmelser skall marken på stora delar av 
planområdet höjas upp från nollplanet. Detta bidrar till att området blir mindre 
låglänt och befinner sig högre upp i jämförelse vattenlinjen och därmed klarar 
av vattennivåhöjningar i större utsträckning. Planen hanterar även risk- och 
störningsskydd för bebyggelse  som kan bli utsatt vid vattennivåhöjningar. I 
planbestämmelserna regleras det angående byggnadens utförande. Den 
bebyggelse som ligger i utsatt läge, sett till framtida vattennivåer, måste 
utföras på ett sådant vis att den inte skadas eller på annat sätt påverkas 
negativt av tillfälliga vattennivåer som sträcker sig upp till +2,3 meter i 
plushöjd. Detta kontrolleras främst för bebyggelse som är lokaliserad i direkt 
anslutning till Mälaren. Exakta åtgärder ges det i detaljplanen inte exempel på, 
det anges endast att detta krav måste uppfyllas på ett eller annat sätt 
(Bryggvägen 2014 b).  

Planbestämmelserna tillgodoser områdets invändiga samt utvändiga 
framkomlighet. Detta tack vare att det tas hänsyn till vattennivåhöjningar i 
utsatt bebyggelses utförande samt i markens anordnande. Vidare har 
åtgärderna ett lagligt stöd vid exploatering i planområdet på grund av de 
regleringar som görs i detaljplan.
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NORRA 1. Detaljplan för Norra 1 är belägen i Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm. Planområdet är i 
vattennära läge och anläggs vid Husarviken. Planen
upprättades år 2008. Syftet till att planen upprättats 
är att skapa möjlighet till att huvudsakligen uppföra 
bostäder på mark som tidigare varit avsedd för 
industriändamål. Utöver bostäder ska planen 
möjliggöra för en blandad bebyggelse. Stora delar av 

marken består av allmän platsmark som exempelvis innehåller gata, torg och 
park (Norra 1 2008 a: 1-2). Terrängen på platsen är plan och låglänt. Enligt 
planen ska landmassorna höjas upp vilket minskar vattenytorna i området. I 
framtiden kan vattennivån lokalt vid planområdet öka med 0,5 meter till år 
2100. Något som kan orsaka stora problem för området (Norra 2 2008 a: 2, 
20). Detaljplanen för Norra 1 kontrollerar både markens anordnande och 
byggnadstekniken. Planen reglerar markens höjd och sätter krav på att den ska 
höjas ytterligare innan exploatering kan genomföras. Marken och dess gator 
ska förhöjas mellan +2,3 till +4,0 meter över nuvarande marknivå vilket 
motsätter vattennivåernas översvämningar på gatuplan. För att reglera 
bebyggelsen ställs det också krav på byggnadstekniken. Bostadsbebyggelse 
ska förses med ett ventilerat utrymme mellan bottenplatta och bostad. 
Bottenplatta samt källarmurar ska konstrueras så att de är helt vattentäta upp 
till marknivå (Norra 1 2008 b).  

Planbestämmelserna tillgodoser områdets invändiga samt utvändiga 
framkomlighet. Detta tack vare att bebyggelsens grund görs vattentät och att 
infrastrukturlösningar genomförs som anpassats till framtida vatten-
nivåhöjningar. Vidare har åtgärderna ett lagligt stöd vid exploatering i 
planområdet på grund av de regleringar som görs i detaljplan.

VÄSTRA. Detaljplan som avser den västra delen av 
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Planen är 
belägen i vattennära läge med närhet till Husarviken. 
Planen upprättades år 2009. Syftet med planen är att i 
huvudsak möjliggöra för bostadsbebyggelse på mark 
som tidigare använts som industrimark. Den ska 
också möjliggöra för förskola och andra verk-
samheter såsom butiker. Allmänna platser i form av 

gata, torg och park finns även med i planen. Topografin har tidigare utgjorts av 
sjöbotten vilken nu fyllts ut och höjts till förutsättning för detaljplanens 
utförande. Utfyllnad görs i både mark- och vattenområden inom planområdet 
(Västra 2009 A: 1-2). I detaljplanen för Västra delen av Norra 
Djurgårdsstaden, Stockholm kontrolleras byggnadsteknik och markens 
anordnande. Marken höjs upp i olika nivåer beroende på nollplanets 
utgångshöjd och ska höjas upp med en plushöjd mellan +3,7 till +7,5 meter 
från väster till öster. Bebyggelsens reglering sker genom byggnadsteknik. 
Detaljplanen anger att bebyggelsen måste uppföras med vattentäta 
konstruktioner upp till markytan. Dessa konstruktioner får endast vara 
bottenplattor och källarmurar. Det måste finnas ett ventilerat utrymme mellan 
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bottenplatta och bostäder/verksamhetsyta för att motverka fukt och gas (Västra 
2009 B). 

Planbestämmelserna tillgodoser områdets invändiga samt utvändiga 
framkomlighet. Detta tack vare att bebyggelsens grund görs vattentät och att 
markens anordnande förändras för att anpassas till vattennivåhöjningar. Vidare 
har åtgärderna ett lagligt stöd vid exploatering i planområdet på grund av de 
regleringar som görs i detaljplan.

NORRA 2. Detaljplanen för del av Norra 
Djurgårdsstaden är lokaliserad i vattennära läge och 
angränsar till Husarviken och planområdet Norra 1. 
Planen upprättades under år 2012. Syftet med planen 
är att möjliggöra för en anläggning av framförallt 
bostäder på mark som under tidigare skede använts 
för industriändamål. Utöver bostäder ska planen 
möjliggöra för verksamheter, service, kontor samt 

skola. Stora delar av marken består av allmän platsmark som exempelvis 
innehåller gata, torg och park (Norra 2 2012 a: 1-2). Det anges i 
planprogrammet att vissa delområden inom planområdet längst Husarviken 
riskeras att utsättas för framtida översvämningar. Dessa översvämningar skall 
motverkas genom regleringar av lägsta golvnivå på bebyggelse och upphöjda 
gator. Därmed anses det att stadsdelen är miljömässigt hållbar (Norra 2 2012 
a: 13, 32). I den gällande detaljplanen för Norra 2 används det regleringar i 
markens anordnande och i byggnadsteknik för att skapa lagligt stöd för 
förebyggande åtgärder mot vattennivåhöjningar. I utformandet av planen har 
stadsbyggnadskontoret, på grund av översvämningsrisker, ställt krav på 
markens anordnande. Gatorna ska höjas upp från nollplanet för att motverka 
att stigande vattennivåer täcker gatunätet vilket därmed skulle göra det 
oframkomligt. De kraven som ställs på upphöjning av marken skiljer mellan 
+1,3 till +6,4. För att anpassa bebyggelsen till gatorna och motverka att vatten 
tränger in i bebyggelsen har även krav ställts på byggnadstekniken. Upp till 
den nya markytan ska bottenplattor och källarmurar konstrueras som 
vattentäta (Norra 2 2012 b).  

Planbestämmelserna tar hänsyn till områdets invändiga samt utvändiga 
framkomlighet. Detta tack vare att bebyggelsens grund görs vattentät och att 
infrastrukturlösningar anläggs som anpassas till vattennivåhöjningars 
påverkan. Åtgärderna har ett lagligt stöd vid exploatering i planområdet.

BROFÄSTET. Planen för Brofästet är belägen i 
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Detaljplanen 
gränsar, likt Norra 1 och Norra 2, till Husarviken som 
kan komma att översvämmas vid framtida klimat-
förhållanden. Planens upprättade genomfördes under 
år 2014. Planen syftar till att möjliggöra för en 
stadsbebyggelse av blandad karaktär. Bostäder, skola 
och andra verksamheter planläggs på mark som 
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tidigare använts som industriområde. Utöver detta präglas området av allmän 
platsmark i form av gator, torg och park (Brofästet 2014 a: 1-2). Det belyses i 
planbeskrivningen att det finns stora översvämningsrisker på området. För att 
ta hänsyn till detta och gynna en hållbar utveckling som garanterar ett 
fungerande stadsområde även vid framtida vattennivåhöjningar görs reglering 
av mark och bebyggelse. Bebyggelseregleringen görs utifrån bestämmelser av 
byggnadernas entréer (Brofästet 2014 a: 13, 25). Planbestämmelserna ställer 
krav på att bostäder och förskola skall förses med ett ventilerat utrymme 
mellan bottenplatta och bostads-/verksamhetsyta. Bottenplatta samt källarmur 
ska konstrueras vattentät. Entréerna till samtliga hus i planen får inte anläggas 
på en plushöjd lägre än +3,0 meter. Detta för att tillgodose de behövliga 
åtgärder som bör vidtas för eventuella vattennivåhöjningar. Utöver detta 
kontrolleras också markhöjden och dess anordnande. Den krävda höjningen 
skiftar på en plushöjd mellan +3,0 till +6,5 meter från nollplanet (Brofästet 
2014 b).  

Planbestämmelserna tar hänsyn till områdets invändiga och utvändiga 
framkomlighet. Bestämmelserna tillgodoser även framkomligheten från punkt 
A till punkt B genom sin reglering av entréer. Bebyggelsens grund görs 
vattentät och att infrastrukturlösningar anläggs som anpassas till vatten-
nivåhöjningars påverkan. Vidare har åtgärderna ett lagligt stöd vid 
exploatering i planområdet tack vare reglering som görs i detaljplan. 

3.111 Sammanfattning Stockholm 
Stockholm har i sina detaljplaner för Norra Djurgårdsstaden och Gröndal 
reglerat på flera olika sätt för förebyggande åtgärder mot temporära 
vattennivåhöjningar i urban miljö. Marknivåhöjningar har det arbetats mycket 
med i detaljplanerna för både Gröndal och Norra Djurgårdsstaden. Bland 
annat gatunätets höjd styrs i detaljplaneringen. Även byggnadstekniken har 
haft ett stort fokus gällande vattennivåhöjningar. Där har Stockholm stad ställt 
krav på vattentäta konstruktioner för bottenplattor och källarmurar. Likaså 
regleras entréernas placering i detaljplan så de inte temporärt översvämmas. 
Det görs också mer generella bestämmelser, såsom att bebyggelse i riskzon 
ska utföras på sådant vis så att de inte påverkas  negativt av översvämningar.  

3.2 Malmö - Västra Hamnen & Limhamn 
Malmö är Sveriges tredje största stad och planerar, likt Stockholm, för en ökad 
befolkningsmängd i de nästkommande åren. Kommunens vision är att jobba 
med innovativa och nytänkande lösningar i sin stadsplanering (Malmö stad 
2014: 6). I sin översiktsplan skriver Malmö stad att det måste jobbas frekvent 
med stigande havsnivåer. Om hundra år kan havet, vid extrema tillstånd, 
översvämma Malmös innerstad, hamnen och flera framtida stadsbyggnads-
projekt. Infrastruktur och byggnader pekas exempelvis ut som extra stora 
värden som kan komma att förstöras vid sådana nivåer (Malmö stad 2014: 51).  

Malmö är, på grund av den globala uppvärmningen, en stad som är utsatt för 
framtida stigande havsnivåer. Tills år 2100 är det uppskattat att stadens 
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havsnivå kommer att ha ökat med 22-66 centimeter. Vid extrema fall kan
nivån vid år 2100 gå så högt som 3 meter över nuvarande vattennivå. Stora 
delar av Malmös mest betydande områden inom innerstaden skulle 
få problem med vattennivån. Malmös tre viktigaste utvecklings-
områden: Västra Hamnen, Limhamn och Nyhamnen skulle i 
nuvarande marknivå vara ödelagda av vattenmassorna. 
Infrastruktur, bostäder och arbetsplatser är av särskilt stort 
värde och riskeras att skadas vid sådana nivåer. Det kan i sin tur 
skapa problem för  samhällsviktiga funktioner under ett 
kortare samt längre tidspann. Grundläggande för Malmö är 
att all planering ska utgå från att all ny exploatering i 
kustnära läge måste ske på en plushöjd av +3 meter från 
nuvarande marknivå. Med andra ord krävs det en mark-
höjning av den befintliga terrängen (Malmö stadsbyggnads-
kontoret 2008: 2).  

Precis som noterats i Malmös översiktsplan (2014: 51) så har staden fört en 
planering med förebyggande åtgärder mot vattennivåhöjningar. Dessa åtgärder 
återfinns i några av de detaljplaner som vunnit laga kraft i Malmö. Detta 
kapitlet belyser de detaljplaner med tillhörande planprogram som har vidtagit 
konkreta åtgärder mot en stigande havsnivå. Undersökningen görs på 
detaljplaner som hanterar vattennivåhöjningar och dess medföljande problem 
på framkomlighet. Avgränsningen har gjorts till stadsområdena Västra 
Hamnen och Limhamn som ligger belägna i ett kustnära läge. Totalt granskas  
6 detaljplaner i det nästkommande avsnittet tagna från Västra Hamnen och 
Limhamn. Fler detaljplaner har under urvalet hittats i områdena, men inte som 
vunnit lagat kraft och samtidigt gör en reglering för stigande vattennivåer.

3.21 Detaljplaner 
Detaljplanerna som hanteras är belägna i Västra Hamnen och Limhamn.

HAMNEN 21:152. Detaljplanen avser en mindre 
fastighet som ligger lokaliserad i Västra Hamnen i 
Malmö stad. Planen upprättades under år 2008. Syftet 
med planen är att uppföra ett kontorshus som även 
innehåller bostäder och handel. Området för planen 
ligger i ett vattennära läge (Hamnen 21:152 2008 a: 
1-2). Stadsbyggnadskontoret i Malmö skriver i 
planprogrammet att området för Västra Hamnen (där 

detaljplanen är belagd) ska utformas efter översiktsplanens bestämmelser 
kring en miljöprofil där bland annat vattenhantering och trafiklösningar är av 
vikt (Hamnen  21:152 2008 a: 5-6). I planprogrammet belyses det att en 
avvattning ska göras på täta ytor som har hårdgjord mark i form av 
takbeläggning, asfalt eller betong om det inte finns några brunnar. Detta ska 
göras genom att höjdsätta ytor så att vatten kan avledas till intilliggande 
grönytor där vattnet kan samlas upp och utan att utgöra någon fara i området 
(Hamnen 21:152 2008 a: 9). I detaljplanen så regleras byggnadstekniken till 
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fördel för vattennivåhöjningar. Det är i planbestämmelserna reglerat att en 
vattentät konstruktion måste anläggas i byggnadstekniken om bebyggelsen är 
placerad på låglänt mark. Står en specifik byggnation i planen på mark 
belägen på en höjd lägre än +3,0 meter över havsnivå är det krav på en 
vattentät konstruktion (Hamnen 21:152 2008 b).  

Den bestämmelse som gjorts i detaljplan tillgodoser att husets invändiga 
framkomlighet ökar vid tillfälliga vattennivåhöjningar då vattnet inte kan 
tränga in i bebyggelsen. Därmed har det också ett lagligt stöd vid exploatering 
i planområdet.  

UBÅTEN (VARVSSTADEN). Detaljplanen hanterar 
ett planområde i Västra Hamnen Malmö. Planen 
upprättades år 2009. Planens syfte är att skapa ett 
tillägg till en redan gällande detaljplan. Skillnaden 
från den tidigare planen är i byggnadsutformningen 
där det nu bland annat tillåts en högre totalhöjd för 
nybyggnationer men en mindre tillåten byggnads-
areal. Planen behandlar både befintlig bebyggelse i 

form av en industrihall som nyexploatering. Det skall anläggas kontors-
verksamhet, butiker och restaurang i planområdet (Ubåten Varvsstaden 2009 
A: 1-2). I enlighet med de bestämmelser som görs av Malmö stadsbyggnads-
kontor i detaljplanen får plushöjden för golv inte understiga +2,8 meter med 
hänsyn till vattenöversvämningar. Om nedsänkt golv eller källare anläggs 
under en nivå av +2,8 meter så måste konstruktionen vara vattentät. Detta 
kontrolleras i planbestämmelserna kring byggnadsteknik. Höjden är ett avsteg 
från översiktsplanens rekommenderade +3,0 meter i plushöjd (Ubåten 
Varvsstaden 2009 B).  

Planbestämmelsen tar husets invändiga framkomlighet i beaktning och ökar 
framkomligheten vid tillfälliga vattennivåhöjningar då vattnet inte kan tränga 
in i bebyggelsen. Dock endast sett till en viss höjdnivå. Därmed har åtgärden 
ett lagligt stöd vid exploatering inom planområdet. 

TYFONEN MM. Detaljplanen behandlar ett mindre 
område i Västra Hamnen Malmö. Under år 2010 
upprättades detaljplanen. Planen syftar till att anlägga 
en byggnad som ska husera kontor, kulturverksamhet, 
hotell, restaurang samt handel. Utöver detta ska det 
även anläggas bostäder. Husets högsta våningsantal är 
13 våningar. Planområdet och dess bebyggelse ligger 
beläget 20 meter från kustlinjen (Tyfonen  MM 2010 

a: 1-2). Det beskrivs i planprogrammet att man frångår översiktsplanens 
riktlinjer kring anläggning av ny bebyggelse. Enligt Malmö översiktsplan ska 
all ny exploatering ske på en höjd av minst +3,0 meter över havsnivå, vilket 
man i detta projekt tar avstånd från. I planprogrammet till detaljplanen är 
golvhöjden på +2,8 meter (Tyfonen 2010 a: 6). I detaljplanen för Tyfonen har 
det gjorts reglering i markens anordnande för att bemöta havsnivåhöjningar. 
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Det anges att om det anläggs bebyggelse under höjden +2,8 meter över 
havsnivå så skall konstruktionen vara helt vattentät. Detta för att motverka 
vattenskador på bebyggelsen (Tyfonen MM 2010 b).  

Planbestämmelsen tar hänsyn till husets invändiga framkomlighet och ökar 
den vid tillfälliga vattennivåhöjningar då vattnet inte kan tränga in i 
bebyggelsen. Därmed har åtgärden också ett lagligt stöd vid exploatering i 
planområdet.  

KRANEN 5. Detaljplanen avser en fastighet benämnd 
som Kranen 5 som ligger belägen i Västra Hamnen, 
Malmö. Planområdet angränsar till havet och ligger 
därmed i ett vattennära läge. Direkt öster om området 
är hamnens kaj lokaliserad. Planen upprättades under 
år 2011. Syftet med att upprätta planen är att skapa 
möjlighet för att anlägga underjordiska garage samt 
takterasser som kan nås med hiss och trappa (Kranen 5 

2011 a: 1-2). Målet för Dockområdet där kvarteret Kranen 5 finns lokaliserat 
är att skapa stadsområden där Malmös invånare får tillgång och möjlighet att 
nyttja havet. Något som inte varit möjligt när industrier tagit upp marken 
sedan tidigare. Området ska ha en ”hållbar” struktur och ta tillvara på de 
kvaliteter som finns på platsen, såsom havets inramning (Kranen 5 2011 a: 5). 
Planprogrammet belyser att det finns en problematik med stigande havsnivåer 
och de konsekvenser som det kan medföra på planområdet. Området är 
ursprungligen beläget på en plushöjd av +2,5 meter. Ny bebyggelse måste 
dock anläggas så att bjälklaget ligger på en plushöjd av minst +3,0 meter 
(Kranen 5 2011 a: 6-7). I detaljplanen för kvarteret Kranen 5 regleras det för 
översvämningar med en planbestämmelse. Det regleras att om källare eller 
liknande anläggning anläggs under plushöjden på +3,0 meter så måste den 
konstrueras som vattentät. Överkanten på golv får inte understiga +3,0 meter 
mot husets innergård. Golvhöjd mot gatuplan kontrolleras inte (Kranen 5 2011 
b).  

Planbestämmelsen tar hänsyn till husets invändiga framkomlighet och ökar 
den vid tillfälliga vattennivåhöjningar då vattnet inte kan tränga in i 
bebyggelsen. Därmed har åtgärden också ett lagligt stöd vid exploatering i 
planområdet.  

TORSKEN 1 M.FL. Detaljplanen har genomförts för 
fastigheten Torsken samt flera angränsande fastigheter. 
Fastigheterna ligger lokaliserade i Västra Hamnen, 
Malmö. I direkt anslutning till planområdet är havet 
beläget. Planen upprättades under år 2011. Syftet med 
detaljplanen är att skapa möjlighet till att inrätta en 
anläggning som huserar lokaler vilka kan nyttjas för 
hotell, kongresser, möten och konserter. Även bostäder 

och kontor har fått möjlighet till att anläggas i enlighet med detaljplan. 
Anläggningen ska bli en av Malmö stads största attraktioner som ska lyfta 
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stadens profil där hållbar stadsbyggnad med hög medvetenhet kring 
stadsmiljöns värde står i fokus, enligt Malmö själva (Torsken 1 M.FL. 2011 a: 
2-3). Ambitionen för stadsbyggnadskontoret i Malmö är, enligt plan-
programmet, att skapa en hållbar plan som innefattar ett långsiktigt perspektiv 
som de kallar livscykelperspektivet. Det innebär att hänsyn tas till 
miljöaspekter och sociala samt ekonomiska aspekter. I den riskhänsyn som 
finns med i planprogrammet belyser Malmö stadsbyggnadskontor ingenting 
om framtida havsnivåhöjningar (Torsken 1 M.FL. 2011 a: 16, 26).  Det nämns 
i planbeskrivningen att exploatören förbundit sig att vid nybyggnation inom 
planen tillämpa Miljöbyggprogram Syd (Torsken 1 M.FL. 2011 a: 17). Detta 
är dock inget som direkt bemöter framtida vattennivåhöjningar. Byggnads-
tekniken som skall uppfyllas i enlighet med programmet berör mer generella 
riktlinjer för exempelvis buller, energi och fukt. Detta kan göras i olika 
noggrannhetsgrad (A-C) beroende på exploatören (Malmö stad et al. 2012). 

Det görs reglering i detaljplanen för Torsken 1 som kan kopplas till framtida 
vattennivåhöjningar. Planbestämmelserna sätter krav på den lägsta plushöjden 
som bebyggelsen får anläggas på. Det anges att +3,0 meter ska eftersträvas 
men att +2,8 meter är godtagbart, men som strikt miniminivå. Någon vidare 
bestämmelse av byggnadsteknik görs inte. Utöver detta får det dock, i enlighet 
med plan, anläggas en brygga i vattenområdet som når mark belägen utanför 
planområdet (Torsken 1 M.FL. 2011 b). Det kan i sin tur öka framkomligheten 
i stadsrummet vid tillfälliga vattennivåhöjningar om det anläggs en flytbrygga 
som anpassar sig efter en stigande vattennivå. Med andra ord en brygga som 
inte är fast förankrad i botten vilken kan höjas och sänkas utefter 
vattenståndet. Detta är dock inget som regleras vidare. 

Planbestämmelserna tar hänsyn till områdets utvändiga framkomlighet. Detta 
tack vare att att infrastrukturlösningar gjorts som anpassats efter vatten-
nivåhöjningar. Det sätts även en rekommendation på att +3,0 meter ska 
eftersträvas vid anläggning av bebyggelse. Vidare har åtgärden ett lagligt stöd 
vid exploatering i planområdet tack vare reglering som görs i detaljplan.

CEMENTEN.  Detaljplanen  är  gjord  för  kvarteret 
Cementen  i  Limhamn  som  ligger  i  Malmö.  I 
planområdet integreras både mark- och vattenområde. 
Hela planområdet har en area på 9 hektar där det västra 
planområdet  omfattas  av  en  kaj.  Planen  upprättades 
under år 2015. Syftet med planen är att arbeta vidare 
med en omvandling av Limhamns gamla cementfabrik 
till  ett  nytt  stadsområde.  Den  övervägande  delen  av 

detaljplanen tillåter bostäder, men även servicefunktioner såsom kontor och 
handel  tillåts.  Parkyta,  torg  och  skolverksamhet  integreras  även  i  planen. 
Planen både bevarar gamla strukturer och skapar möjlighet för ny exploatering 
(Cementen  2015  a:  1,2).  Kajytorna  som återfinns  i  planområdet  ska  göras 
tillgängliga  för  allmänheten  och  därmed  ska  marken  närmast  vattenlinjen 
fungera som allmänyta. Området omfattas av strandskydd vilket måste prövas 
i  enlighet  med  MB 7  kap.  18§  (Cementen  2015  a:  2,3).  Topografin  inom 
planområdet  skiftar  och  plushöjden  ligger  mellan  +2,0  och  +3,0  meter. 
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Kajområdet ska ha en plushöjd på strax över +2,0 meter. Vid exploatering ska 
marken  då  fyllas  ut  och  höjas  till  dessa  nivåer  (Cementen  2015  a:  6).  I 
detaljplanen  för  Cementen  regleras  det  i  förebyggande  åtgärder  genom 
markens höjdnivå.  Bebyggelse som ska användas för  bostadsändamål har i 
enlighet med detaljplanen krav på sig angående byggnadstekniken. Det färdiga 
golvet för bostaden får inte vara anlagt på en höjd som är lägre än +3,0 meter. 
Lokaler,  källare  eller  dylika  konstruktioner  som uppförs  under  den  höjden 
måste göras vattentäta så att inget vatten kan tränga in. Bestämmelsen gäller 
upp  till  +3,0  meter,  sedan  är  det  valbart  för  exploatören.  Därmed  måste 
underjordiska garage, som enligt detaljplanen får anläggas, vara vattentäta och 
kunna hantera ökade vattenmassor (Cementen 2015 b). 

Planbestämmelsen tar hänsyn till husets invändiga samt utvändiga 
framkomlighet och ökar den vid tillfälliga vattennivåhöjningar. Detta eftersom 
reglering görs så vattnet inte ska tränga in i bebyggelsen och att marknivån 
höjs till rekommenderad höjd. Därmed har åtgärderna också ett lagligt stöd vid 
exploatering i planområdet. 

3.211 Sammanfattning Malmö 
Den största regleringen som Malmö stad för i sin detaljplanering gäller 
byggnadsteknik. De ställer nämligen krav på vattentäta konstruktioner där 
marknivån är låglänt. Även infrastrukturen regleras genom att en brygga får 
anläggas på vattenområde som sträcker sig från planområdet till ett 
närliggande planområde. Malmö stad gör till viss del avsteg från de riktlinjer 
som de ställt i sin översiktsplan vid detaljplanering av Nyhamnen. Detta gäller 
främst marknivåerna då de väljer att inte följda de krav på de markhöjningar 
som ansetts som nödvändiga för platserna i översiktsplanen. Därför har det i 
arbetet inte ansetts som en faktiskt åtgärd för framkomlighet vid 
vattennivåhöjningar. Detaljplanen i Limhamn förhåller sig dock till den 
marknivå som rekommenderats. 
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Detta kapitel har för avsikt att hantera den tredje och sista frågeställningen. De 
exempel som redovisas visar lämpliga exempel på hur stadsrum kan utformas 
för att tillgodose framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar.  

4.1 Kort om måttenheter 
Det finns vissa mått som är viktiga vid planläggning för framkomlighet. 
Fotgängare har huvudfokuset i arbetet men det är svårt att argumentera för att 
det är en väl genomförd framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar om 
inte räddningsfordon som exempelvis ambulans kan ta sig till platsen. 
Upphöjda vägar som ska klara av nivåhöjningar av vattnet bör även skapa 
framkomlighet för räddningsfordon även om det inte är dess primära funktion. 
Därför instrueras det på några mått som är bra att utgå ifrån vid planläggning 
av infrastruktur tålig mot vattennivåhöjningar. Arkitektens handbok (2013: 
140) belyser de mått som sådana fordon kräver för att ha god framkomlighet. 
En ambulans är 1,80 meter bred och har en höjd på 2,10 meter. För att kunna 
öppna fordonets sidodörrar bör det räknas med 0,95 meter på vardera sida. 
Totalt ger det en bredd på 3,7 meter, vilket en upphöjd väg skulle behöva för 
att en ambulans skall ha god framkomlighet vid översvämning. En brandbil 
bör ha 5 meter i bredd tillgodo för att kunna operera på platsen. Det ska vara 
en fri höjd på 4 meter för att säkerställa framkomlighet för brandbilar (Bodin 
et al. 2013: 140-141).  

4.2 Anpassade stadsrums effektivitet 
Det finns konkreta exempel på att förebyggande åtgärder mot 
vattennivåhöjningar skapar effektiva och motståndskraftiga stadsrum i 
områden som ligger i riskzon. Det kan även vara mycket kostnadseffektivt för 
kommunerna. I Sverige har staten avsatt 43 miljoner kronor per år (2011) till 
förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Dessa pengar 
kan ansökas som bidrag av kommuner som är i stor riskzon för exempelvis 
förhöjda vattennivåer. Upp till 60% av de kostnader som ingrepp/åtgärder mot 
vattennivåhöjningar kostar för kommunerna kan det sökas bidrag för. Vilka 
skydd som kommuner kan ansöka för baseras på den metod som är lämpligast 
och mest kostnadseffektiv för den specifika platsen. Därmed kan 
förebyggande åtgärder mot vattennivåhöjningar göras i befintliga 
stadsstrukturer utan att det kräver extrema ekonomiska summor från 
kommunerna (MSB 2011: 31).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) belyser i sin rapport 
”Att hantera översvämningsproblematik - inspirerande exempel” flera olika 
kommuner som jobbat med förebyggande åtgärder mot förhöjda vattennivåer. 
När MSB frågar Bollnäs och Ovannäs kommuner, som storsatsat på 
förebyggande åtgärder, om vad deras slutsatser är av det, står de mycket 
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positiva till att de bedrivit en sådan planering. För båda kommunerna började 
det med att de hade stora problem med kraftiga översvämningar från 
närliggande sjöar under 1900-talet. Det fick dem att inse att någon insats 
behövde göras för framtiden. De åtgärdsprojekt som vidtagits har varit av både 
större och mindre karaktär. Exempelvis genom marknivåhöjningar och 
invallningar. Resultatet av åtgärderna har enligt kommunerna själva varit 
mycket kostnadseffektiva. Under år 1985 hade kommunerna stora problem 
med översvämningar och dess konsekvenser. Under bara det året bidrog 
översvämningarna till kostnader på hela 55 miljoner kronor. De förebyggande 
åtgärder som vidtagits för att motverka dessa problem har totalt kostat 6,5 
miljoner kronor att utföra, varav kommunen fått statligt bidrag på 4,6 miljoner 
för åtgärderna. En mycket liten utgift för kommunen sett i sin kontext (MSB 
2011: 52-53).  

Statens geotekniska institut (SGI) menar att de geotekniska säkerhetsfrågorna 
kring översvämningar och dess följder måste introduceras tidigt i 
planeringsprocessen och sedan vara fortgående tills processen är i mål. Detta 
med hänsyn till PBL, där det anges att marken måste vara lämplig för sitt 
ändamål. Bland annat med hänsyn till risk för översvämning, olyckor och 
erosion. Om förebyggande åtgärder inte integreras i stadsrummen menar SGI 
att konsekvenserna kan medföra stora problem. Översvämningar från hav och 
vattendrag riskerar att skada både egendom och liv. Problemen kan inträffa 
genom exempelvis skred och ras, läckage, skada på bärande konstruktioner 
såsom brofästen, fundament och dylika grundstenar i bebyggelse, samt 
uppflytning av enklare konstruktioner med mera. Erosion som uppstår i 
samband med översvämningar från hav och vattendrag påverkar såväl 
bebyggd miljö som naturområden och är en stor svårighet då det gör inverkan 
på stora arealer. Påverkan är både direkt genom att exempelvis göra 
bebyggelse obrukbar och indirekt genom framtida restriktioner av 
marknyttjande och transporter (MSB 2011:63-64).  

4.3 En internationell utblick 
Det finns flera stadsrum på internationell mark som varit tvungna att jobba 
med förebyggande åtgärder för framkomlighet vid vattennivåhöjningar. I 
denna sista del av analysen belyses ett exempel på stadsrum med en 
nordeuropeisk lokalisering som gjort konkreta åtgärder för att försäkra 
framkomlighet vid tillfälliga översvämningar från floden Elbe. Detta stadsrum 
ligger i Hamburg, Tyskland och ska fungera som en blåkopia för planering av 
framtida europeiska stadsområden i vattennära läge (Bühler 2015: 8). 

4.31 HafenCity 
HafenCity är en stadsdel i den tyska storstaden Hamburg. Området har en 
funktionsblandad bebyggelse men innehåller framförallt bostäder och 
verksamhetsytor. Vid färdigt projekt ska 12 000 invånare kunna huseras i de 
nybyggda bostäderna. Uppskattningsvis ska 45 000 nya arbetstillfällen kunna 
skapas i HafenCity. Idag är stora delar av stadsdelen under utveckling (2016), 
men redan under år 2009 stod första etappen för området färdigt. HafenCity 
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ligger lokaliserat vid floden Elbe och interagerar på flera sätt med mark- och 
vattenområden. Det har förts en planering för HafenCity som ska bemöta den 
problematik som finns med vattennivåhöjningar utan att avskala de urbana 
rummen från floden. Något som de ansvariga planerarna själva anser sig vara 
unika för inom området av fysisk planering. Tanken med projektet är att det 
ska fungera som en blåkopia för hur europeiska städer kan planeras vid ett 
vattennära läge. Redan idag har HafenCity fått mycket internationell publicitet 
och fungerar i många stadsbyggnadsprojekt som en förebild i planläggningen. 
Detta trots att projektet först står klart år 2025 (Bühler 2015: 8, 12).  

4.311 Infrastruktur
Likt vad både Malmö och Stockholm 
gjort i sin detaljplanering så har 
planeringen för HafenCity bidragit 
till förhöjda marknivåer. På grund av 
stadsdelens integration med floden 
Elbe så har åtgärder i markens
utformning vidtagits för att bemöta 
problem som eventuella över-
svämningar kan ha på området och 
dess infrastruktur. Markhöjningen är genomförd med konstgjorda fundament 
som bär upp marken och dess exploatering. Bortsett från kajerna och dess 
promenader har hela HafenCity fått en markhöjning på 8 till 9 meter över 
vattennivån. Kajerna är översvämningsbara och hanterar vid tillfälliga 
vattennivåhöjningar vattenmassorna medan resterande delar av HafenCity i 
praktiken ska vara säkrat. Därmed har kajområdena en lägre markhöjd på 
+4,0-+5.5 meter över vattenytan. Det medför att delar av den publika ytan som 
stadsdelen besitter blir oframkomliga vid dessa tillfällen. Denna lösning 
bevarar, enligt planerarna själva, en hamnatmosfär samtidigt som ett skydd 
mot vattennivåhöjningar säkerställs (Bühler 2015: 8, 48).  

Vid observation i HafenCity av detta arbetets forskare noterades det att 
”skywalks” utgör en infrastrukturlösning i stadsområdet. För att motverka att 
översvämningar från floden Elbe ingriper på infrastrukturen använder sig  
stadsrummen i HafenCity av upphöjda vägar eller ”skywalks” som kopplar an
till bebyggelsen. Dessa är främst konstruerade vid bebyggelse som ligger i

anslutning till de översvämningsbara kajerna. Detta 
sker alltså ovan och utöver de upphöjda 
marknivåerna. Dessa vägarna är konstruerade så de 
sammankopplar till bebyggelsens andra våning. 
Vägarna kan liknas vid långa loftgångar som 
sträcker sig över den underliggande marken och 
kopplar ihop huskropparna med infrastrukturen på 
en höjdnivå av uppskattningsvis cirka 3-5 meter 
o v a n f ö r m a r k e n . P å s å s ä t t g y n n a s 
framkomligheten vid vattennivåhöjningar genom 
att det finns möjlighet att färdas till fots mellan 
punkt A till B även om översvämningar ingriper på 
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stadsdelens markområden. 

I HafenCitys vattenområden som gör inskärningar i de publika stadsrummen 
har det delvis anlagts anpassningsbar infrastruktur på vattnet. På så vis kan 
invånare och besökare av HafenCity integrera med vattnet och röra sig i 
stadsrummen med kortare distanser. Denna infrastruktur är utformad som 
breda flytbryggor som anpassar sig efter vattnets höjningar och sänkningar. 
Bryggornas fästpunkter är förankrade med infrastruktur på fastlandet som 
befinner sig på en högre marknivå. Bryggorna är sammankopplade med 
ramper som anpassas efter flygbryggans höjdnivå. För att hålla bryggorna på 
sin lokalisering oavsett om de utsätts för stora vågor, storm eller dylika
förhållanden så har de kompletterats med pålar som plattformen kan röra sig
fritt mot i höjdled. På detta vis 
har området i hög grad en 
infrastruktur för gång och cykel 
som ökar fram-komligheten vid 
va t t enn ivå -hö jn inga r. A t t 
anlägga delar av infrastrukturen 
på vatten så att den direkt 
anpassas efter vattenlinjens 
nivåhöjd kan vara mycket 
effektivt (Bühler 2015: 11). 

4.312 Byggnadsteknik 
Byggnadstekniken står för en stor del av HafenCitys åtgärder för 
framkomlighet vid vattennivåhöjningar. Där försäkras det, trots många meter 
upphöjd mark, att vattnet inte påverkar områdets bebyggelse. Främst har 
granskningen av byggnadsteknik gjorts på bebyggelse i direkt anslutning till 
vattenområde. 

Vid platsbesök i HafenCity av arbetets forskare framgick det att viss del av 
den bebyggelse som ligger belägen intill floden Elbe fått en särskild 
utformning på sin första våning. Det finns bebyggelse, i anslutning till 
vattenområde, där den första våningen är av vattentät konstruktion och har 
inga, eller väldigt små, fönster. De fönster som finns på första våningen är 
försedda med vattenluckor som kan stängas vid behov. Konstruktionens 

utformning på första våningen kan liknas vid 
ett fartygs. Fasaden och dess dörrar är gjutna 
med ett brett djup som kan hantera olika 
klimat. Utöver dörrarnas materialval har vissa 
av dem även en utformning med vridhantag 
och avskalade detaljer som kan hantera 
översvämningar från floden Elbe.  

Vid samma platsbesök framgick det även att bebyggelsens entréer är 
utformade så de är säkrade från översvämningar där läget ansetts vara i 
riskzon. På första våningen av bebyggelsen finns det entréer med 
förseglingsbara dörrar som kan stängas om vatten tränger in i stadsområdet. 
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Där uppförda ”skywalks” ansluter till
bebyggelsen på våning två finns även 
entréer in och ut ur husen. På så sätt
behöver den invändiga framkomligheten 
aldrig rubbas för byggnaderna då det går att 
ta sig in och ut även om vattenståndet är 
över marknivå. Detta trots att huvud-
entréerna blivit förseglade på första våning. 
Framkomligheten mellan punkt A till punkt 
B (bostad/arbete) sker vid rejäla över-
svämningar i HafenCity över ”skywalks” i direkt anslutning till entréerna på 
andra våning. Detta har blivit möjligt tack vare stadsbyggnaden som 
säkerställer husets integration med infrastrukturen genom entréernas placering 
och därmed ökar platsens framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar.  

Vid de flodnära lägena i HafenCity finns det stora nivåskillnader från de lågt 
belägna kajerna upp till bebyggelsens anläggning. Det är tydligt att planerarna 
varit strikta med att bebyggelsen endast får uppföras på mark över en viss 
marknivå för att skydda mot vattennivåhöjnignar. Detta har medfört att
byggnadstekniken påverkats. Åtgärderna som vidtagits mot vatten- 

nivåhöjningar har bidragit till att delar 
av bebyggelsen som anlagts strax 
ovanför kajområdena i stadsdelen 
skjuter ut från den upphöjda landmassan 
mot vattenterritoriet. Detta framförallt 
från bebyggelsens andra våning och 
uppåt där det inte arbetats lika mycket 
med vattentäta fasader och dylika 
åtgärder (Bühler 2015: 17).  
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Detta kapitel sammanställer arbetet och dess resonemang. Först görs en allmän 
diskussion kring det som framgått av arbetets undersökning, för att sedan 
övergå till de slutsatser som kan göras utifrån frågeställningen.  

5.1 Diskussion  
Vid undersökning av vad det finns för lagstadgat stöd i Sverige för att planera  
förebyggande åtgärder för framkomlighet vid temporära vattennivåhöjningar 
återfanns det att det finns grund för detta i både PBL och MB. Även den 
svenska myndigheten Boverket talar om den stora vikt som det ligger vid att 
planera för ett förändrat klimat och vattenhöjningar. Detta är belyst i kapitlet 
för ”Riktlinjer”. PBL har flera paragrafer som går att knyta till att en sådan 
klimatplanering bör föras. I PBL 2 kap. 5§ exempelvis, regleras det för att all 
planläggning skall lokaliseras på mark som lämpar sig till ändamålet, bland 
annat utifrån människors hälsa och säkerhet. I MB 9 kap. 33§ anges de krav en 
bostad ska uppfylla för att inte skapa olägenhet för människors hälsa. Bland 
annat måste bostaden skydda mot fukt och kyla, något som är extra svårt vid 
kust- och vattennära områden som ligger i riskzon för att översvämmas. Att 
PBL talar om att planläggning skall anpassas till människors hälsa och 
säkerhet går att knyta till Stankes (2012) artikel som diskuterar kring de 
sociala följder som översvämningar i urban miljö skapar på enskilda individer. 
Människors hälsa kan påverkas en lång period efter att den urbana 
översvämningen inträffat på grund av att kommunen inte planerat för ett 
samhälle som klarar av att bemöta vattennivåhöjningar. På grund av 
undermålig planering kan bostäder och annan essentiell bebyggelse i 
individers närområde bli förstörda. Detta påverkar den psykiska hälsan på 
grund av dess konsekvenser. Behovet av att planlägga för bebyggelse som 
klarar av vattennivåhöjningar i ett kustnära läge går i sin tur att knyta till MBs 
krav på att bostaden måste skydda mot fukt och kyla. Gynnas framkomlighet 
kan även dessa paragrafer följas eftersom framkomligheten ställer krav på att 
vattnet inte får orsaka negativ inverkan på bebyggelsen eller i stadsområdet så 
att det inte går att ta sig till och från platsen. Detta innebär att på områden där 
en planering inte görs med förebyggande åtgärder för framkomlighet vid 
vattennivåhöjningar när det finns en risk för urbana översvämningar juridiskt 
sett kan motsätta sig svensk lagstiftning. 

Vid en jämförelse mellan Stockholm stad och Malmö stad i hur de hanterar 
frågan om vattennivåhöjningar i sin detaljplanering märks det en skillnad 
mellan de två plankontoren. I de granskade områdena i vardera stad framgår 
det att Stockholm reglerat för framkomlighet vid vattennivåhöjningar på ett 
annat vis än Malmö. Stockholm har gjort flera lösningar som är 
återkommande för varje plan, men också åtgärder som är anpassade från plan 
till plan. Malmö är något mer återhållsamma i sin detaljplanering för 
vattennivåhöjningar och sätter minimikrav på exempelvis markhöjd, men det 
kravet är lägre än vad de själva angett är behövligt för områdena i sin 
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översiktliga planering. Därmed kan slutsatsen dras att städerna bemött frågan 
med att skapa god framkomlighet vid vattennivåhöjningar på olika vis. Vid 
granskningen av detaljplaner förefaller det att Malmö angriper frågan på ett 
sådant vis att vattnet får ingripa på stadsområdena så länge byggnadstekniken 
är konstruerad för att klara av vattenmassorna. En eventuell problematik med 
detta är dock att framkomligheten kan bli åsidosatt för befolkningen om 
vattnet gör ingrepp i stadsrummen. Enskilda medborgares framkomlighet kan 
begränsas om de blir ofrivilligt stationerade i sina bostäder vid 
klimatförändringar som påverkar vattnets höjning. Med andra ord finns det 
risk för att det inte går att ta sig från punkt A till punkt B. Skälet bakom att 
Malmö bortser från sin översiktsplans rekommendationer kring markens 
anordnande mot vattenhöjningar i sin detaljplanering kan bero på flera olika 
faktorer. Dels kanske inte plankontoret i Malmö sett att behovet av 
markhöjningar varit så stort som översiktsplanen förutspått för områdena, eller 
så kan det bero på tekniska svårigheter alternativt ekonomiska aspekter. I en 
jämförelse mellan Malmö stad och Stockholms stad gällande deras hantering 
av frågan kring vattennivåhöjningar i detaljplaneskede drar jag personligen 
slutsatsen att de två städerna haft två olika teoretiska angreppssätt på frågan 
och därmed bemött problematiken med olika former av lösningar. Det viktiga 
är att varje plats specifika förutsättningar satts i första rum. 

Vid granskningen av detaljplanerna framgick det, som tidigare nämnts, att 
både Stockholm och Malmö gjort regleringar som varit positiva för 
framkomlighet vid vattennivåhöjningar. Vid urvalet av detaljplanerna 
påträffades dock även en negativ aspekt som båda städer kan utveckla i 
framtida planläggning. Det som upptäcktes var att flertalet detaljplaner som 
kunde hittas i kust- och vattennära lägen (inom städerna) inte gjort någon 
reglering för förebyggande åtgärder mot vattennivåhöjningar. Detta trots att 
vissa planer som kunde påträffas var lokaliserade i samma riskzon som 
detaljplaner vilka haft bestämmelser kring vattennivåhöjningar. Detta är något 
som troligtvis är vanligt förekommande i Sverige och resten av världen sett till 
Dobroviovás (2015: 653) artikel som säger att översvämningar är ett stort 
globalt problem som år 2013 stod för 45% av världens ekonomiska förluster. 
När en sådan reglering inte görs i Sverige är det problematiskt sett till svensk 
lagstiftning. Exempelvis så har PBL paragrafer som ställer krav på att det ska 
planeras för framkomlighet vid vattennivåhöjningar när det finns en risk för 
översvämningar. Detta har sedan tidigare blivit belyst i kapitlet ”Riktlinjer” 
och exempel på detta kan redovisas genom PBL 2 kap. 3§ ställer krav på att 
planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter och 8 kap. 4§ anger 
att byggnadsverk ska vara säkra att använda med hänsyn till miljö. Att 
kommuner i Sverige gör avsteg från lagstiftning i vissa av sina framtagna 
planer kan vara allvarligt för de framtida stadsrummen och bryter samtidigt 
mot lagstiftning. Något som kan medföra allvarliga konsekvenser vilka kan 
vara mycket kostsamma (Dobroviová et al 2015: 649). Det ska dock inte 
glömmas att detaljplanerna inte utesluter åtgärder för vattennivåhöjningar 
även om de inte ställer krav på det. Trots att regleringar inte görs i detaljplan 
kan stadsrummen anpassas till vattennivåhöjningar på ett sådant vis att 
framkomlighet gynnas. Det ena utesluter inte det andra. Problemet ligger dock 
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i att det då inte finns någon säkerhet för att det utförs på grund av att det inte 
ställts ett lagstadgat krav på att det skall göras. Ska frågan tas på allvar och bli 
integrerad i fysisk planering bör den regleras i detaljplan och utgöra en 
betydande del av översiktsplanen.  

Klimat- och miljötänket inom detaljplaneringen har ökat de senaste åren. Detta 
sett utifrån att många äldre planer (inom de stadsområden som belysts i 
arbetet) inte reglerat för förhöjda vattennivåer. Det har bidragit till att 
detaljplanerna som granskats varit förhållandevis nya. Eftersom Sveriges 
kommuner inte är konsekventa med att reglera för förebyggande åtgärder för 
framkomlighet vid vattennivåhöjningar i alla sina nyproducerade planer i kust- 
och vattennära läge förefaller det som att ämnet inte fått en stadig grund i 
fysisk planering. Det är problematiskt att det, i sådant fall, ses som något 
valbart i stadsplaneringen och att det är något utöver det vanliga att planera 
för. I slutändan är det planerarna som måste inse vikten av problemet som 
vattennivåhöjningar bidrar med för att en förändring skall kunna ske där ämnet 
får en större plats i detaljplaneringen. Detta eftersom planerarna är 
huvudansvariga för att skapa morgondagens samhälle. Skulle förebyggande 
åtgärder för framkomlighet vid vattennivåhöjningar integreras alltmer i 
detaljplaner skulle åtgärderna också få ett lagligt stöd i stadsrummet. Det finns 
underlag i PBL och MB för att föra en sådan planering. Det egentliga 
problemet är att PBL och MB inte appliceras inom planeringen till fullo trots 
krav på detta vilket märks i de många detaljplaner som inte reglerar sin 
planläggning med hänsyn för klimat- och miljöaspekter. Det är ett svårt 
problem att lösa som säkerligen kräver åtgärder som tar flera generationer 
fysiska planerare att åstadkomma. Även om flera aktörer är deltagande i 
planprocessen med större kunskap om juridik än stadsarkitekter och planerare 
förefaller det som att lagstiftning bör ha en större roll i processen, baserat på 
arbetets resultat. Ett steg i rätt riktning skulle kunna vara att involvera juridik i 
högre grad inom Sveriges planeringsutbildningar. Likt alla förebyggande 
åtgärder är det dock framtiden som avgör dess effektivitet. 

Vid planläggningen av HafenCity har det jobbats intensivt med att planera för 
eventuella framtida nivåhöjningar av floden Elbe. Det har i arbetets 
analysarbete inte hittats några lika konkreta lösningar i varken Stockholm eller 
Malmö som står i en svensk kontext. Det spännande med HafenCity är dock 
att det ska fungera som en blåkopia för europeiska städer i vattennära läge 
vilket skapar många möjligheter för framtida planläggning i Sverige. Att 
HafenCity redan i dagsläget fått mycket internationell publicitet och fungerat 
som inspirationskälla trots att stadsdelen först står klar år 2025 (Bühler 2015: 
8) bådar gott för att området av vattennivåhöjningar och framkomlighet 
kommer att integreras allt mer inom ämnet av fysisk planering. Detta vore 
även bra sett utifrån de krav som svensk lagstiftning ställer på planeringen. Ett 
avsnitt som spelat en central roll i detta arbete. 

I framtidens planläggning bör alla detaljplaner utgå från PBL och MB för att 
skapa en större säkerhet för kommande generationer. Det finns många 
osäkerheter kring klimatet och dess konsekvenser. Att då inte planera för 
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eventuellt höjda vattenstånd skapar en otrygghet för allmänheten. Framförallt 
när en stor del av dagens stadsplanering utgörs av planläggning i kust- och 
vattennära lägen. För att försäkra en stadsmiljö tryggad från översvämningar 
för kommande generationer bör framtidens detaljplaner utgå från kraven om 
vattennivåhöjningar i PBL och MB. På så vis får miljö- och klimataspekter en 
naturlig involvering i detaljplaneskedet.  

5.2 Slutsats 
Vilka åtgärder kan göras i detaljplaneskedet, utifrån svensk lagstiftning, 
PBL och MB, för att säkerställa framkomligheten vid temporära 
vattenivåhöjningar? 
Undersökningen av PBL och MB visar på att lagstiftningen både skapar 
möjligheter och ställer krav på att en planering ska utföras som säkerställer 
framkomlighet vid temporära vattennivåhöjningar. De två lagarna har olika 
syften och därmed skilda utgångspunkter. De paragrafer som har redovisats i 
analysen av PBL och MB har några gemensamma nämnare som talar för den 
planering som arbetet diskuterar. Framförallt ligger fokuset av de belysta 
paragraferna både i PBL och MB på att planering och planläggning ska ta 
hänsyn till miljö- och klimataspekter, lämplighet och människors säkerhet. 
Utöver detta ska planläggningen utifrån de två lagarna inte orsaka olägenhet 
för människors hälsa på ett eller annat sätt. Även den svenska myndigheten 
Boverket talar om vikten av att planera för ett förändrat klimat och att det är 
något som svenska kommuner bör förhålla sig till med utgångspunkt i PBL.  

Vilka åtgärder har gjorts för att säkerställa framkomligheten vid 
temporära översvämningar i detaljplaner från Norra Djurgårdsstaden 
och Gröndal, Stockholm samt Nyhamnen och Limhamn, Malmö? 
Både Malmö och Stockholm har arbetat med åtgärder i detaljplan för att 
tillgängliggöra stadsrum som på ett eller annat vis kan hantera 
vattennivåhöjningar. Stockholm gör regleringar för det utifrån andra aspekter 
än vad Malmö gör. Inom de två granskade områdena i Stockholm ställs det 
krav på markens anordnande, entréernas placering, byggnadsteknik och 
allmänna riktlinjer. På båda områdena som granskats inom Stockholm har 
plankontoret varit mycket strikta och konsekventa i sin reglering av 
markhöjder. Detaljplanerna och dess planprogram anger att marknivån ska 
höjas upp och fyllas ut innan någon vidare exploatering får ske. Några avsteg 
från översiktsplanen gällande vattennivåhöjningar görs inte i Stockholm. 
Malmö ställer krav på markens anordnande, byggnadsteknik och ger möjlighet 
för in f ras t ruktur lösn ingar som gynnar f ramkomlighe ten v id 
vattennivåhöjningar. Malmö stads främsta reglering sker i byggnadstekniken 
där flertalet krav ställs kring vattentäta konstruktioner. De har även i en av 
sina detaljplaner reglerat för en flytbrygga som gynnar framkomligheten. 
Angående markens anordnande och marknivåer gör Malmö stad flera 
regleringar kring detta. Dock bortser de från sin översiktsplans 
rekommendationer. Det anges att det görs avsteg från de riktlinjer kring 
markhöjd som ställts i den översiktliga planeringen genom att höjden sänks 
något i detaljplanerna. 
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Vilka åtgärder, för att säkerställa framkomligheten vid temporära 
vattennivåhöjningar, kan urskiljas i det internationella stadsrummet 
HafenCity? 
I den Tyska stadsdelen HafenCity har flertalet åtgärder vidtagits vid 
planerandet av stadsrummet för att säkerställa framkomlighet vid 
vattennivåhöjningar. Stadsdelen utvecklas för att kunna fungera som en 
blåkopia vid planering av europeiska städer i vattennära läge. HafenCity 
säkerställer framkomlighet på flera olika sätt. Ett av områdets stora satsningar 
ligger i dess anpassade infrastruktur som upphöjda ”skywalks” och 
flytbryggor vilka adapteras till den aktuella vattennivån. Det har även 
genomförts en rejäl höjning av marknivåer där bebyggelse planerats. 
Byggnadstekniken har även fått en anpassning till vattennivåhöjningar för att 
säkerställa framkomlighet. Bland annat genom vattentätade grunder och 
våningar som ska hantera temporära översvämningar. Även entréerna till 
bebyggelse i anslutning till floden har anpassats till uppbyggda ”skywalks” på 
andra våning så det går att ta sig in och ur bebyggelsen även om vattnet trängt 
in i stadsrummet. På detta vis har HafenCity arbetat med framkomlighet vid 
vattennivåhöjningar på flera olika nivåer och bemöter problematiken i hög 
grad.  

5.3 Slutord 
Vidare studier och fördjupningar av framkomlighet vid vattennivåhöjningar 
genom fysisk planering bidrar med ytterligare kunskap inom området som kan 
vara värdefullt för Sveriges framtida stadsplanering. Utöver att granska ett 
större antal svenska städers åtgärder mot vattennivåhöjningar i plandokument 
kan fler internationella stadsrum tas i beaktning för analys. Detta framförallt 
inom länder som varit framstående i sin planering av kust- och vattennära 
områden och därmed kan fungera som inspirationsmaterial under 
framtagandet av plan. Vad framtiden kommer att ge är i dagens läge svårt att 
säga, men det krävs att förebyggande åtgärder för framkomlighet vid tillfälliga 
vattennivåhöjningar ses som en essentiell fråga i fysisk planering av planerare 
och allmänhet. Detta för att åtgärderna ska bli fler och mer motståndskraftiga.  
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