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FÖRORD 
 
Den här uppsatsen är skriven under dryga tio veckor vintern 2010-2011, under kursen 
”Uppsats (C-nivå) i samhällsgeografi med planeringsinriktning”. Den utgör därmed min 
kandidatuppsats på Samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala universitet. Jag vill i detta 
förord tacka de som medverkat i mitt arbete och gett mig stöd på vägen. 
 
Tack alla ni som ställt upp på intervjuer och frikostigt delat med er av tid och kunskap! 
Utan er hade uppsatsen inte blivit av. Tack! 
Tack handledare Ann Åkerskog, för din fina uppmuntran och ditt tålamod! 
Tack kursare för goda råd! 
Tack kära vänner för stöd och pepp! 
 
 
 
Johanna Andersson, Uppsala den 3 mars 2011 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Problemorientering 
”Därför är det hög tid för klimatanpassning” utropar titeln på en debattartikel i 
nätupplagan av tidningen Miljöaktuellt i början av november 2010.1 Artikeln är 
undertecknad av ett antal nordiska forskare, som menar att tiden nu är mogen för oss här 
i Norden att fundera på vilka konsekvenser klimatförändringarna kan komma att 
medföra för våra samhällen. De menar att de ansträngningar som görs för att minska 
växthusgasutsläppen inte kommer att räcka för att vi ska undslippa negativa 
konsekvenser av kommande klimatförändringar, och vill poängtera att det är av stor vikt 
att ett anpassningsarbete till dessa konsekvenser sätter igång snarast. I artikeln refererar 
man till den första internationella konferens om klimatanpassning i de nordiska länderna 
som ägde rum i Stockholm den 8-10 november 2010, och där flera av de undertecknade 
deltog. Syftet med konferensen var bland annat till att lyfta fram goda exempel på 
klimatanpassningsåtgärder, som inspiration och grund för dialog mellan forskare, 
samhällsplanerare och beslutsfattare.  
 Som ett exempel på en faktisk klimatanpassningsåtgärd nämner man i artikeln den 
planerade ombyggnaden av Slussen i Stockholm, som ska åtföljas av en ny reglering av 
Mälarens avtappningskapacitet. I arbetet med den nya regleringen har framtida 
klimatförändringar, i form av förändrade vattenflöden, varit en viktig del av 
diskussionen.2 När jag stod i begrepp att påbörja denna uppsats höll man samråd på 
olika håll i Mälardalen inför den planerade regleringen av Mälaren, bland annat i 
Uppsala. Anledningen till detta är att hela regionen påverkas av eventuella förändringar 
i Mälarens vattenstånd. Förutom översvämmad jordbruks- mark kan en kraftig 
översvämning i Mälaren leda till saltvatteninträngning från Östersjön och därmed hota 
dricksvattnet i regionen.3 

Diskussionen fick mig att fundera kring vilka åtgärder som vidtagits i Uppsala för 
att skydda sig mot liknande konsekvenser av ett förändrat klimat, och hur detta yttrar sig 
i den fysiska kommunala planeringen. Tar man hänsyn till en eventuell ökad risk för 
översvämningar när man anlägger ny bebyggelse i Uppsala? Finns det strategier för 
klimatanpassning inom kommunen? Och om inte, varför? Frågan tycktes mig särskilt 
aktuell då man just antagit en ny översiktsplan för kommunen, ÖP 2010.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur Uppsala kommun tar hänsyn till 
översvämningsrisker i sin fysiska planering. Detta som ett exempel på hur kommunen 

 
1 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning, 
hämtad 2010-11-10 
2http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Slussen/vattenreglering-av-
Malaren/Oversvamningsrisker-runt-Malaren/, hämtad 2011-02-15 
3Ibid.  

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Slussen/vattenreglering-av-Malaren/Oversvamningsrisker-runt-Malaren/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Slussen/vattenreglering-av-Malaren/Oversvamningsrisker-runt-Malaren/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Slussen/vattenreglering-av-Malaren/Oversvamningsrisker-runt-Malaren/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Slussen/vattenreglering-av-Malaren/Oversvamningsrisker-runt-Malaren/
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arbetar med klimatanpassning. För att nå detta syfte har jag använt mig av ett antal 
frågeställningar: 
 

 Hur ser arbetet med klimatanpassning ut i kommunen? 
 Vilka översvämningshotade områden finns i kommunen? 
 Vilka risker kan översvämningar medföra i för berörda områden?  
 Tar man hänsyn till klimatförändringar i arbetet med översvämnings- risker? 
 Vilka är de berörda aktörerna vad gäller översvämningsfrågor och hur samverkar 

de med varandra? 
 Hur förs översvämningsrisker in i den kommunala fysiska planeringen? 
 Hur arbetar man med dagvattenhantering i den kommunala fysiska planeringen? 

 
1.3 Avgränsning 
Klimatanpassning innebär en rad olika åtgärder för att minska samhällets sårbarhet mot 
kommande klimatförändringar (vilket jag kommer att utveckla mer i kapitel 2).  Jag har 
i denna uppsats valt att koncentrera mig på den aspekt av klimatanpassning som berör 
översvämningsrisker, och hur man tar hänsyn till dessa i den fysiska planeringen. Detta 
är dels en fråga om begränsning av tid och utrymme, men även för att 
översvämningsrisker enligt mig är en tydlig konkretisering av vad klimatförändringar 
kan ge upphov till i ett samhälle. I förebyggandet av översvämningar har också den 
fysiska planeringen en viktig roll, till skillnad från vid andra klimatrelaterade problem, 
som exempelvis ökad sjukdomsspridning eller förändringar i jordbruket. Mitt intresse är 
kopplat till den fysiska planeringens möjligheter, därav valet. Under arbetets gång 
framgick det att översvämningsrisker är starkt sammankopplade med hanteringen av 
dagvatten. Dagvattenfrågor har därför även inkluderats i frågeställningarna. 

Vad gäller fysisk planering har jag främst fokuserat på anläggning av ny 
bebyggelse. Anpassning av befintlig bebyggelse till ett förändrat klimat tas visserligen 
upp, men i mindre omfattning. Anledningen till detta är att mitt fokus i denna uppsats 
främst ligger på planering och inte på tekniska åtgärder. Tekniska detaljer tas upp, men 
endast i den mån det krävs för att exemplifiera olika planeringsåtgärder. Geografiskt 
ligger fokus främst på Uppsala som stad och Fyrisån i de centrala delarna. 

Jag har inte heller angett specifikt lagstöd för alla de åtgärder som föreslås, till 
exempel vad gäller översikts- och detaljplanering. Jag har inte bedömt det som 
nödvändigt för uppsatsens syfte. 

Vad gäller intervjuer har jag valt att begränsa mig till att intervjua tjänstemän i 
kommunen, trots att det är politikerna som i slutänden har ansvar för de beslut och de 
planer som fastställs. På grund av uppsatsens storlek ansåg jag mig dock tvungen att 
göra denna avgränsning. 
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1.4 Metod och material 
 
Vad är samhällsvetenskaplig metod? 
Samhällsvetenskaplig metod är ett samlingsbegrepp för de metoder och 
tillvägagångssätt som används inom samhällsvetenskaplig forskning. Syftet med en 
metod är att ”samla in, bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir 
kunskap.”4 Valet av metod måste göras med undersökningens syfte i åtanke. Vad är det 
för typ av resultat man vill nå med en studie? Här kan en rad olika svar ges, och därmed 
visa på olika typer av studier. Några huvudtyper man brukar skilja emellan är 
deskriptiva/beskrivande, explorativa/problemidentifierande, förklarande/förstående 
samt problemlösande/normativa studier.5 Att på detta sätt fundera kring en studies 
inriktning och syfte brukar kallas för problemformulering. Idén till en sådan kan vara ett 
resultat av möte med antingen teori, problem eller empiri.6 Valet av metod blir här i viss 
mån en fråga om förförståelse. Som Repstad skriver:  
 

”Om man befinner sig på upptäcktsfärd i en förhållandevis jungfrulig terräng, kan det 

hända att man nöjer sig med att ”titta närmare på saken”. Om terrängen är något mer 

bekant, är det kanske aktuellt att formulera frågor, och om terrängen redan är väl 

utforskad (av en själv eller av någon annan), kan man tillåta sig att ”spetsa till” 

frågeställningen i form av hypoteser.”7 
 
Inom samhällsvetenskap skiljer man även på kvantitativa och kvalitativa metoder. Den 
kvantitativa metoden syftar till att beskriva och förklara generella orsakssamband i 
samhället, till exempel genom opinionsundersökningar och enkäter av olika slag.8 
Metoden har många gemensamma moment med naturvetenskaplig metod, såsom 
användningen av statistik och matematik. Karakteristiska drag för metoden är bredd, 
distans, standardisering och möjlighet att generalisera resultaten.9 Den kvalitativa 
metoden syftar istället till djupare förståelse av enskilda fall, och deras förhållande med 
helheten, ibland benämnt fallstudier.10 Syftet är inte här att generalisera resultat, utan att 
exempelvis genom intervjuer eller observationer ”förstå verkligheten ur människors 
egna perspektiv”.11 Karakteristiska drag för metoden är därmed djup, närhet och 
förståelse. Kvantitativ och kvalitativ metod behöver inte utesluta varandra, utan kan 
kombineras i en studie. Exempelvis kan en kvalitativ intervju eller observation användas 

 
4 Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 13 
5 Ibid., s. 18 
6 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 
Studentlitteratur. Fjärde upplagan, s. 31 
7 Ibid., s. 31 
8 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och svara. Samhällsvetenskaplig metod. 
Stockholm: Liber, s. 10 
9 Andersen (1998), s. 31 
10 Ibid. 
11 Teorell & Svensson (2007), s. 11 
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för att identifiera problemområden eller egenskaper som man sedan via kvantitativa 
metoder kan undersöka utbredningen av i ett större sammanhang.12 

Då valet av metod ger konsekvenser för de undersökningsresultat som produceras, 
är det viktigt att i ett tidigt skede av en studie ta ställning till metodologiska 
övervägningar.13 När väl syfte och typ av undersökning är fast- ställt, och därefter 
huvudsaklig metod, följer valet av lämplig undersöknings- teknik och urval av 
undersökningsenheter. Vid alla typer av undersökningar måste någon form av urval av 
undersökningsenheter göras. Det kan till exempel röra sig om vem eller vilka som ska 
intervjuas. Kvalitativa studier, som jag kommer att fokusera på i fortsättningen av 
kapitlet, kännetecknas i regel av få undersöknings- enheter, och ett subjektivt, strategiskt 
urval.14 Repstad skriver om olika tekniker att göra detta urval. En sådan teknik är 
”snöbollsprincipen”, där en intervjuperson får rekommendera en annan lämplig person 
att intervjua, och denna nästa, i en kedjereaktion. Fördelen är att man på ett enkelt och 
snabbt sätt får tag i relevanta personer. Nackdelen är att folk tenderar att rekommendera 
personer med samma åsikter som de själva. En annan teknik är att fråga olika personer 
om vem som vet mest i den aktuella frågan. Ett namn som då ofta återkommer kan vara 
en lämplig person att intervjua.15 

Vad gäller gränsen för antalet intervjuer kan denna vid kvalitativa studier 
bestämmas av vad som kallas mättnad. När inte längre någon ny information 
framkommer är det dags att sluta.16 
 
Val av metod 
Syftet med denna studie är som tidigare angetts att studera hur Uppsala kommun tar 
hänsyn till översvämningsrisker i sin fysiska planering, och detta som ett exempel på 
hur kommunen arbetar med klimatanpassning.  
 Vägen till detta syfte inleddes delvis med att jag läste en artikel i nättidningen 
Miljöaktuellt om klimatanpassning (se avsnitt 1.1), men även genom att jag besökte 
hemsidan för den internationella konferens om klimatanpassning som ägde rum i 
Stockholm den 8-10 november 2010. Där möttes jag av flera intressanta 
problemområden inom klimatanpassning, bland annat kopplingen till kommunal fysisk 
planering.17 Tanken att fokusera på just översvämningsrisker kom till dels på grund av 
den aktuella diskussionen om Mälarens reglering, dels av de anledningar som beskrivs i 
avsnitt 1.3 om avgränsningar. Min problemformulering kan således anses vara ett 
resultat av både möte med empiri (ett ökat behov av hänsyn till klimatanpassning i 
samhället, Mälarens reglering) och teori (forskarnas syn). 

 
12 Repstad (2007), s. 24 
13 Andersen (1998), s. 15 
14 Teorell & Svensson (2007), s. 10 
15 Repstad (2007), s. 61 
16 Ibid., s. 92 
17 http://www.nordicadaptation2010.net/confprog.asp, hämtad 2010-11-10 

http://www.nordicadaptation2010.net/confprog.asp
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Min inledande problemformulering kan sägas ha en explorativ karaktär, då jag med 
Repstads ord befann mig på ”jungfrulig terräng”.18 Tanken var att undersöka hur 
situationen såg ut i Uppsala, utan någon större förförståelse i ämnet. Valet av Uppsala 
kommun som fokus för min studie kom sig naturligt av att det är min nuvarande 
hemkommun. Uppsala är också en stor kommun, och det tycktes mig intressant att se 
om man som sådan arbetar med frågor kring klimatanpassning. Fyrisån går dessutom 
genom de centrala delarna av staden, vilket torde göra översvämningsrisker till en 
aktuell fråga. 
 För att genomföra min studie valde jag att använda mig av en kvalitativ och 
aktörsinriktad metod. Detta var ett naturligt val med tanke på att syftet var att förstå hur 
situationen såg ut i en enskild fallstudie – nämligen i Uppsala kommun. Genom 
intervjuer med viktiga aktörer i kommunen hoppades jag få en bild av hur hanteringen 
av översvämningsrisker i Uppsala fungerade, utifrån deras versioner.  
 
Skriftliga källor 
Inför intervjudelen av min studie valde jag att läsa in mig på de av kommunens 
dokument och planer som berörde översvämningsfrågor och klimatproblematik. Dessa 
innefattade Uppsala läns Klimat- och sårbarhetsanalys, Översiktsplan 2010 för Uppsala 
kommun samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Från MSB:s (Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap) hemsida fann jag översiktliga översvämningskarteringar 
för Fyrisån. Dessa tillsammans med efterföljande intervjuer gav en god bild av den 
lokala situationen i Uppsala. 
 Via Klimatanpassningsportalen (se avsnitt 2.3) fann jag flera rapporter om 
sambandet mellan översvämningsrisker och fysisk planering, bland annat Boverkets 
rapporter om Mångfunktionella ytor och Bygg för morgondagens klimat, samt en 
rapport från Länsstyrelserna i Mellansverige om riktlinjer för markanvändning vid 
översvämningsrisker. Dessa har utgjort den teoretiska basen för studien. 
  
Intervjuer 
Min första kontakt tog jag med Karin von Sydow, i egenskap av klimat- 
anpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län. Jag tog även kontakt med Göran 
Carlén, översiktsplanerare på kommunledningskontoret på Uppsala kommun. Från båda 
håll fick jag rekommendationer att kontakta Sven Ahlgren på Uppsala Vatten samt Mats 
Sundelius på Brandförsvaret, vilka visade sig vara nyckelpersoner inom 
översvämningsfrågor. Jag var även i kontakt med Uppsala kommuns klimatstrateg 
Björn Sigurdsson, men han påpekade att han i sitt arbete fokuserar på 
utsläppsminskande åtgärder och inte på klimatanpassning. Han hänvisade mig därför 
vidare till Stadsbyggnadskontoret, där jag träffade Anneli Sundin, detaljplanerare. 
Urvalet av intervjupersoner var strategiskt, och skedde genom rekommendationer från 
tillfrågade personer. Dessa hänvisade i stor utsträckning till varandra, vilket torde vara 
ett tecken på att relevanta aktörer tagits med i urvalet. Samtliga personer intervjuade jag 

 
18 Repstad (2007), s. 31 
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på deras kontor, förutom Karin von Sydow som jag intervjuade via telefon. Intervjuerna 
tog cirka 40-60 minuter i anspråk. 
 Som intervjuteknik valde jag semistrukturerade frågor, där jag utifrån mina 
frågeställningar hade utformat en rad huvudfrågor. Andersen skriver att denna form av 
intervjuteknik används när man har ”en viss teoretisk och empirisk kunskap om de 
fenomen vi studerar”, men ändå är ”öppen för nya synvinklar och informationer som 
den intervjuade kan komma med.”19 I mina intervjuer försökte jag få fram både fakta 
om personens roll som aktör inom översvämnings- problematik och klimatanpassning, 
men även dennes åsikter om hur detta arbete fungerade. Jag bad dem även kommentera 
kommunens plandokument. Antalet utförda intervjuer bedömer jag som tillräckligt stort 
för studien, då jag mot slutet upplevde en ganska stor grad av mättnad. 

 
Källkritik 
Vid intervjuer uppstår alltid vad som kallas för forskningseffekt. Detta är med Repstads 
ord ”de förändringar i aktörernas beteende som är en följd av att de vet att de 
studeras.”20 Denna forskningseffekt ser naturligtvis olika ut i olika intervjusituationer 
och med olika personer, och är en konsekvens av samspelet mellan intervjupersonen 
och intervjuaren. Vid kvalitativa intervjuer måste därför intervjuaren vara mycket 
följsam och flexibel, för att kunna anpassa sig till den situation eller stämning som 
uppstår. 
 Jag har i mina intervjuer försökt att vara följsam, och undvika att ställa ledande 
frågor, trots att det ibland är svårt, då man ändå behöver styra samtalet åt det håll man 
vill. Ibland har jag försiktigt använt mig av ledande frågor för att få de jag intervjuar att 
ta ställning till en fråga.  
 En annan intressant aspekt är hur villiga de som intervjuas är att ställa sig kritiska 
till sitt eget arbete och sin egen organisation. Vissa av mina fråge- ställningar har 
handlar om hur arbetet fungerar i kommunen, mellan olika aktörer. Här säger Repstad 
att: ”Den bäste samtalspartnern är den väl erfarne men avspände veteranen som inte 
lägger någon prestige i försvar av systemet.”21 Överlag har de jag intervjuat varit 
mycket öppna och frikostiga med information, och särskilt de som jag upplevt som 
erfarna, både i sitt arbete och vid att möta studenter. 
 
1.5 Disposition 
Uppsatsens upplägg är följande. Jag inleder med att i kapitel två redogöra för begreppet 
klimatanpassning – vad det innebär och bakgrunden till att det nu upp- märksammas. 
Jag redogör även för huvudsakliga aktörer inom klimatanpassning, relevant lagrum samt 
avslutar med en presentation av några problem som identifierats inom klimatanpassning 
av forskare och andra aktörer. 

 
19 Andersen (1998), s. 162 
20 Repstad (2007), s. 39 
21 Repstad (2007), s. 62 
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I kapitel tre går jag igenom framförallt Boverkets rapporter om den fysiska planeringens 
möjligheter för klimatanpassa samhället och förebygga över- svämningsrisker. 
 Kapitel två och tre ger tillsammans den allmänna bas som krävs för att förstå den 
lokala situationen i Uppsala, som beskrivs i kapitel fyra. Jag redogör här för Uppsala 
läns Klimat- och sårbarhetsutredning, om översvämningsrisker i kommunen samt hur de 
beskrivs i aktuella plandokument. 
 Kapitel fem är den empiriska delen av studien, där jag redogör för resultatet av 
mina intervjuer, tematiserat utifrån mina frågeställningar. 
 Slutligen avslutar jag uppsatsen med en avslutande diskussion kring mina resultat, 
där jag försöker anknyta till studiens syfte samt lyfta fram intressanta teman för vidare 
diskussion. 
 
 
2. KLIMATANPASSNING 
 
2.1 Klimatförändringar och klimatanpassning 
Vårt klimat förändras. Det pågår en global uppvärmning som enligt ledande 
klimatforskare i världen inte endast kan förklaras med naturliga faktorer, utan där 
mänskliga aktiviteter har en avgörande påverkan. Det är med stor sannolikhet 
människans utsläpp av växthusgaser som lett till en ökad temperatur på jorden.22 
Mycket av diskussionen kring klimatförändringar har hittills handlat om det akuta 
behovet att sänka utsläppen av växthusgaser, för att därmed motverka den globala 
uppvärmningen. Arbetet i Sverige har också i första hand varit inriktat på 
utsläppsminskande åtgärder.23 Men även om en radikal sänkning av dessa utsläpp görs, 
så kommer det ta lång tid innan uppvärmningen avstannar, om det alls sker, med tanke 
på de historiska utsläpp som redan skett sedan industrialiseringens början.24 Vi kommer 
alltså inte helt att kunna undvika effekter av klimatförändringarna, och de nödvändiga 
utsläppsminskningarna måste därför kombineras med anpassningsåtgärder, både till de 
förändringar vi inte kan undvika i framtiden, och till de som visar sig redan idag.25 
Dessa två skilda, men kompletterande strategier benämns ofta med de engelska 
termerna mitigation och adaptation. Mitigation står för åtgärder för att minska 
samhällets utsläpp av växthusgaser. Adaptation står för anpassning till effekter av ett 
förändrat klimat, både negativa och positiva.26 Tillsammans benämns dessa strategier 

 
22 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/varfor-
klimatanpassning-1.7782, hämtad 2011-01-02 
23 Boverket (maj 2009). Bygg för morgondagens klimat. Anpassning av planering och 
byggande. s. 16 
24 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/varfor-
klimatanpassning-1.7782, hämtad 2011-01-02 
25 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/vad-ar-
klimatanpassning-1.7783, hämtad 2011-01-02 
26 Boverket (mars 2010). Mångfunktionella ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i 
städer och tätorter genom grönstruktur, s. 7 

http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/varfor-klimatanpassning-1.7782
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/varfor-klimatanpassning-1.7782
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/varfor-klimatanpassning-1.7782
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/varfor-klimatanpassning-1.7782
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/vad-ar-klimatanpassning-1.7783
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen/Klimatanpassning/vad-ar-klimatanpassning-1.7783
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ibland för klimatarbete, det vill säga ett arbete för att minska klimatförändringarnas 
påverkan på vårt samhälle.  

Behovet av klimatanpassning har  uppmärksammats alltmer i Sverige på senare år, i 
takt med ett växande kunskapsläge om klimatförändringarna och dess konsekvenser. 27  
Mycket forskning har gjorts och görs på hur klimatet kan komma att förändras. FN:s 
klimatpanel IPCC, International Panel on Climate Change, har tagit fram ett fyrtiotal 
tänkbara scenarier över framtida växthusgasutsläpp, beroende på den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i världen. Utifrån dessa scenarion görs sedan globala 
klimatmodeller, som beskriver hur klimatet kan förändras av dessa utsläpp. SMHI har i 
sin tur tagit fram regionala klimatmodeller som utifrån variabler som temperatur, 
nederbörd, vind och havsnivå beskriver vårt framtida klimat i Sverige.28 Osäkerheten är 
generellt sett stor i dessa prognoser, där den över temperaturförändringar är den mest 
tillförlitliga. Nederbörd är svårare att förutsäga, då det förekommer stora naturliga 
variationer. Sammantaget förutspås Sverige dock gå mot ett varmare och blötare 
klimat.29 
 Klimatförändringarna kommer att påverka samhällets alla sektorer,  allt från 
kommunikationer, tekniska försörjningssystem och bebyggelse, till jord- och skogsbruk, 
livsmedelsproduktion och hälsa. En förändrad växtsäsong, ökad risk för smittspridning, 
ökad risk för översvämningar, ras och skred är exempel på konsekvenser av ett varmare 
och blötare klimat. Klimatanpassning handlar här om att minska samhällets sårbarhet 
mot dessa förändringar, genom att förebygga, undvika och minimera skador.30 Det kan 
röra sig om att undvika ny bebyggelse nära vatten, höja minsta tillåtna anläggningsnivå 
över havsytan, eller anpassa befintlig bebyggelse till en höjd vattennivå. Tekniska 
system som dagvatten, reningsverk och elförsörjning kan behöva stärkas och anpassas 
så att de inte slås ut av till exempel kraftiga skyfall eller snömassor. Nya grödor och nya 
metoder kan behövas inom jord- och skogsbruk, på grund av en förändrad växtsäsong. 
Sjukvården måste vara rustad för nya smittor och mer intensiva värmeböljor, där äldre 
och svaga kan drabbas.31 Klimatanpassning är särskilt viktigt inom sektorer som präglas 
av långsiktiga investeringar, såsom bebyggelse och infrastruktur, då en byggnad ska 
hålla minst 50-100 år, och infrastruktur ännu längre. Utmaningen ligger häri att man 
bygger för ett klimat, men att byggnaden ska kunna brukas och fungera även i ett 
annat.32 

 
27 Boverket (maj 2009), s. 16 
28 Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret (april 2009). Klimatförändringar 
– dags att anpassa sig? En rapport om anpassning till effekterna av klimatförändringar i 
Stockholmsregionen. Rapport 4:2009, s. 25 
29 Ibid. 
30 Boverket (maj 2009), s. 16 
31 Stockholms läns landsting (april 2009), s. 12 
32 Boverket (maj 2009), s. 8 



 12 

                                                          

En viktig punkt som inte tas upp här är också ekosystemens gränser för anpassning till 
ett förändrat klimat, och den påverkan det innebär på naturmiljö och biologisk 
mångfald.33 Detta ligger dock utanför ramen för denna studie. 

 
2.2 Utredningar och propositioner 
Behovet av att anpassa Sverige till ett förändrat klimat har de senaste åren 
uppmärksammats i ett antal utredningar och propositioner, som är viktiga att nämna. 
Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen är ett sådant exempel, som tillsattes år 
2005, och där både forskare och myndigheter deltog.34 I slutbetänkandet (SOU 
2007:60) konstaterar man att klimatförändringarna kommer att påverka Sverige kraftigt, 
och att en anpassning till dessa bör påbörjas snarast. Man ger en rad förslag på åtgärder, 
bland annat ett ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser, genom föreslagna ändringar 
i plan- och bygglagen. Dessa ska underlätta för kommuner att ta hänsyn till 
klimatrelaterade risker i sin planering. Man vill även se möjlighet för statligt stöd till 
större insatser.35 
 Ett annat exempel är klimatpropositionen, som regeringen presenterade i mars 2009 
under namnet En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (Prop. 2008/09:162) 
tillsammans med en respektive proposition för Energi. Här diskuteras bland annat 
behovet av klimatanpassning i landet, och förslag på hur detta arbete ska stärkas. 
Regeringen anser att mer samordning behövs på central och regional nivå, och 
framhäver Länsstyrelsernas roll, samt andra former för mellankommunal samverkan och 
planering. Man menar även att förebyggande klimatanpassningsarbete måste integreras 
mer i den kommunala fysiska planeringen, bland annat genom att föras in och redovisas 
i detaljplaner.36 Allt detta ska tas med i arbetet med den nya plan- och bygglagen (se 
avsnitt 2.4). 
 
2.3 Aktörer inom klimatanpassningen 
Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 antagna miljömål.37 Naturvårdsverket 
är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att miljömålen genomförs, och 
därmed även för klimatfrågan.38 Däremot finns ännu ingen nationell myndighet med 
samlat ansvar för just klimatanpassning, utan Sverige har i nuläget en decentraliserad 
modell med regionalt samordningsansvar hos landets länsstyrelser, samt det operativa 
ansvaret hos kommunerna.39  

 
33 Klimat- och sårbarhetsanalys Uppsala, s.33f 
34http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-
klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/, hämtad 2011-01-04 
35 http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334, hämtad 2010-12-17 
36 Boverket (maj 2009), s. 15 
37 http://www.miljömål.se, hämtad 2011-01-09 
38 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar, hämtad 2011-01-02 
39 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning, 
hämtad 2010-11-10 

http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/
http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
http://www.milj%C3%B6m%C3%A5l.se/
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning
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I och med klimatpropositionen från 2009 (se avsnitt 2.2) fick länsstyrelserna medel 
avsatt för att utveckla arbetet med klimatanpassning.40 Länsstyrelsen har traditionellt en 
dubbel roll – dels som tillsynsmyndighet inom en rad områden, dels som ansvarig att ge 
kommunerna kunskapsunderlag inom till exempel miljöarbete och planering. Vad gäller 
klimatanpassning kan detta innebära att ge regionalt faktaunderlag om klimat- 
förändringarna och dess effekter, eller att ta fram regionala risk- och sårbarhetsanalyser, 
där klimatrisker är en viktig del.41 Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för kris- och 
beredskapsarbete, och även för samordning mellan statliga och regionala intressen. 
Översvämningsrisker är ett område där länsstyrelsen har en viktig roll som 
mellankommunal aktör, då dessa sällan berör endast en enskild kommun. En åtgärd för 
att minska vattenflödet i en kommun kan exempelvis ge negativa konsekvenser för en 
annan som använder samma vattendrag.42 Ibland krävs även större regionala 
samarbeten. Ett exempel på detta är på hur sju länsstyrelser i Mellansverige tagit fram 
gemensamma riktlinjer i rapporten ”Översvämningsrisker i fysisk planering. 
Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse”  (se vidare avsnitt 3.1 och 
4.3).43 
 En del av Länsstyrelsens tillsynsarbete är att granska kommunernas fysiska planer 
enligt kap. 12 i plan- och bygglagen, vilket bland annat innefattar om planen tar 
tillräcklig hänsyn till ”boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion”.44 

 Kommunen är den huvudsakliga aktören för det praktiska klimatanpassnings- 
arbetet. Man har genom den kommunala planmonopolet ett huvudansvar för lokal 
markanvändning och bebyggelseutveckling, samt är huvudmän för den tekniska 
försörjningen såsom vatten- och avloppsanläggningar. Kommunen är även ansvarig för 
beredskapsplanering och räddningstjänst, och därmed för att skydda dess invånare mot 
olyckor och risker, som exempelvis översvämningar.45 Inom framförallt den 
kommunala fysiska planeringen finns stora möjligheter till klimatanpassning, vilka 
kommer beskrivas vidare i kapitel 3. 
 Trots att inget övergripande ansvar finns angivet, är ett stort antal centrala verk och 
myndigheter involverade i klimatanpassningsarbete, i egenskap av sina respektive 
sektorsansvar. En central aktör är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
som enligt förordning 2008:1002, 1§ har ”ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har 

 
40 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar, hämtad 2011-01-02 
41 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/regionalt-
1.5989, hämtad 2011-01-03 
42 Ibid. 
43 http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-
klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/Vem-gor-vad/, hämtad 2011-01-04 
44 Boverket (maj 2009), s. 22 
45 http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-
klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/Vem-gor-vad/, hämtad 2011-01-03 

http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/regionalt-1.5989
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/regionalt-1.5989
http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/Vem-gor-vad/
http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/Vem-gor-vad/
http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/Vem-gor-vad/
http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitik/Sveriges-klimatpolitik/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat/Vem-gor-vad/
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ansvaret”.46 MSB arbetar med att både förebygga olyckor och kriser och att mildra 
effekter av redan inträffade. Man har bland annat i uppdrag att ge länsstyrelser och 
kommuner översiktliga planeringsunderlag såsom översiktliga översvämnings- 
karteringar (se även avsnitt 2.2 om översvämningsdirektivet).47 
 En annan aktör är Boverket, som är ”den nationella myndigheten för boende, 
byggande, stadsutveckling och samhällsplanering” i Sverige.48 Boverket har därmed ett 
uppsiktsansvar för att plan- och bygglagen tillämpas i landet. Man har bland annat som 
uppgift att förmedla råd och kunskap vad gäller byggande till planerare och andra 
berörda. Klimatanpassning är en del av detta, och man har tagit fram flera rapporter i 
ämnet, bland annat ”Bygg för morgondagens klimat – Anpassning av planering och 
byggande” från maj 2009 och ”Mångfunktionella ytor. Klimatanpassning av befintlig 
bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur” från mars 2010, vilka jag båda 
använt som källor i denna studie. 
 Andra myndigheter värda att nämna här är SMHI, Lantmäteriet, Energi- 
myndigheten, SGI (Statens Geotekniska Institut), samt redan nämnda Naturvårdsverket. 
Boverket har tillsammans med dessa inlett ett samarbete kring klimatanpassning, och 
bland annat tagit fram Klimatanpassningsportalen, en webbportal med information om 
klimatförändringar och dess konsekvenser, och råd om hur anpassningsarbete kan gå 
till. Portalen är tänkt att vara ett stöd för de som dagligen arbetar med frågor som rör 
klimatanpassning, till exempel på en kommun eller länsstyrelse.49 
 
2.4 Lagrum 
I dagsläget finns ingen lagstiftning som specifikt anger att hänsyn ska tas till 
klimatförändringar. Dock finns flera befintliga lagar som enligt Klimat- 
anpassningsportalen ”har ett risk- och skadebegränsande perspektiv som kan tolkas till 
att gälla även anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser”.50 Dessa är bland 
annat: 

 Plan- och Bygglag (SFS 1987:10) 
 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (SFS 1994:847) 
 Miljöbalk (SFS 1998:808) 
 Lag och skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
 Lag om extra- ordinära händelser (SFS 2006:544) 
 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap51 

 

 
46SFS (2008:1002). Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 1§, hämtad 2011-01-10. 
47 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/nationellt-
1.5990, hämtad 2011-01-03 
48 Ibid. 
49 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen, hämtad 2011-01-03 
50 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/lagar-och-regler/sverige-
1.6271, hämtad 2011-01-04 
51 Ibid. 

http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/nationellt-1.5990
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/vem-har-ansvaret/nationellt-1.5990
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/om-portalen
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/lagar-och-regler/sverige-1.6271
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/roller-och-ansvar/lagar-och-regler/sverige-1.6271
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Det kommer också att ske förändringar i och med att en ny plan- och bygglag införs i 
Sverige inom kort. Arbetet med den nya lagen har pågått i flera år, där syftet är att 
förenkla hanteringen av plan- och byggärenden. Riksdagen beslutade den 21 juni 2010 
om att anta den nya lagen (Propositionen 2009/10:170 "En enklare plan- och bygglag"), 
och den kommer att börja gälla den 2 maj 2011.52 I förslaget till den nya lagen har flera 
ändringar och tillägg gjorts med hänsyn till klimatförändringarna. Bland annat anges 
under 2 kap. 3§ om allmänna och enskilda intressen att hänsyn, utöver natur- och 
kulturvärden, ska tas till miljö- och klimataspekter vid planläggning.53 Detta gäller även 
vid bygglovsärenden, och innefattar hänsyn både till minskad klimatpåverkan och till 
klimatanpassning.54 Vidare anges att kommunen i detaljplaner samt i  bygglov får 
bestämma om skyddsåtgärder för att motverka risk för markförorening, olyckor, 
översvämning och erosion, och att hänsyn allmänt ska tas till dessa risker i kommunens 
lämplighetsprövning.55 
 Ett annat exempel som mer specifikt anknyter till denna studies inriktning är EU:s 
översvämningsdirektiv (2007/60/EG), enligt vilket ”hänsyn tas till 
klimatförändringarnas sannolika påverkan på förekomsten av översvämningar”.56 
Regeringen har i förordning (2009:956) om översvämningsrisker fastslagit direktivet i 
svensk lagstiftning. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är 
huvudman för att genomföra förordningen, och har nu gett i uppdrag till samtliga 
länsstyrelser i landet att inventera översvämningar som varit sedan år 1901 och tills 
idag. Tanken är att förordningen ska genomföras i tre steg – först ska en generell 
riskbedömning ske, sedan ska MSB göra en mer noggrann kartläggning över 
översvämningshotade områden, och sist ska riskhanteringsplaner utformas för de 
aktuella områdena av respektive länsstyrelse. Arbetet ska vara klart år 2015.57 
 
2.5 Andra röster om klimatanpassning 
Det förekommer mycket forskning kring klimatanpassning i dagsläget.58 Stockholm 
Environment Institute (SEI), är en aktör som bedriver sådan forskning, och tillsammans 
med andra nordiska klimatforskare har  man  identifierat fyra faktorer som bidrar till att 
klimatanpassningsarbetet i Norden går långsamt. 59 Dessa är: 

Okunskap kring klimatförändringarna, både hos allmänheten och beslutsfattare, där 
osäkerheterna ofta betonas mer än de faktiska riskerna, och där man glömmer att dessa 

 
52 http://www.boverket.se/Lag-ratt/ny-plan-och-bygglag/, hämtad 2011-01-04 
53 Regeringen (2009). En enklare plan- och bygglag. Proposition 2009/10:170, s. 9 
54 Regeringen (mars 2010). En enklare plan- och bygglag. Informationsblad om proposition 
2009/10:170, hämtad 2011-01-04 
55 Ibid. 
56 http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/sapaverkassamhallet/paverkanssektorer/ 
oversvamningar-1.7745,  hämtad 2010-12-30 
57 Ibid., samt intervju med Karin von Sydow, 101123 
58 Intervju med Karin von Sydow, 101123 
59 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning, 
hämtad 2010-11-10 

http://www.boverket.se/Lag-ratt/ny-plan-och-bygglag/
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/sapaverkassamhallet/paverkanssektorer/%20oversvamningar-1.7745
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/sapaverkassamhallet/paverkanssektorer/%20oversvamningar-1.7745
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning
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osäkerheter innebär att riskerna kan vara såväl underskattade som överskattade. Detta 
kan göra att beslut skjuts på framtiden, i väntan på ”säkrare” besked, trots att 
konsekvenserna för samhället i mycket beror på vilka åtgärder som görs idag. 

Oklara ansvarsförhållanden. Anpassning anses vara en lokal angelägenhet, då det 
är där mycket av anpassningsarbetet måste ske, men lokala aktörer väntar ofta på 
styrmedel från staten, såsom information och mer avsatta resurser. 

Låg prioritet. Trots att de nordiska länderna i förhållande till andra länder har en 
hög anpassningskapacitet, i form av ekonomiska resurser, utbildning, institutioner och 
teknik, kan det för enskilda kommuner vara svårt att prioritera klimatarbete, då man 
brottas med andra stora problem. Det kan röra sig om minskande folkmängd och 
utflyttning, arbetslöshet, budgetnedskärningar, ökade krav på service och attraktiva 
boenden – problem som går före och ibland till och med motverkar klimatanpassning. 

Brist på underlag. Många beslutsfattare och planerare upplever att de saknar 
detaljerad lokal information om klimatförändringarna och dess effekter. Att göra sådana 
förutsägelser går inte, utan beslut måste tas med hänsyn till lokala osäkerheter och 
variationer.60 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, lyfter i sitt åsiktsblad ”Mer resurser till 
klimatanpassning” fram ståndpunkter som anknyter till faktorerna ovan.61 Man anser 
att staten bör gå in med mer pengar för klimatanpassningsåtgärder, som att anpassa 
bebyggelse och infrastruktur, då detta är mycket kostnadskrävande för enskilda 
drabbade kommuner. SKL anser att klimatanpassning är en nationell angelägenhet, och 
att staten därmed bör ta större ansvar, till exempel genom att införa ett stöd för att 
stimulera förebyggande anpassningsåtgärder. Kommuner som tar hänsyn till 
klimatanpassning i sin översiktsplanering ska kunna söka stödet. Man hänvisar till en 
liknande modell för vindkraft, som har gett lyckat resultat. SKL menar även att statliga 
myndigheter måste ta fram mer lokalt underlag för kommuner och landsting, framförallt 
med mer detaljerad information, till exempel kartor över nederbörd, mark- och 
vattenförhållanden. Man efterfrågar även mer samordning mellan myndigheter.62 
 
 
3. FYSISK PLANERING 
 
3.1 Hur kan klimatanpassning ske genom fysisk planering? 
Länsstyrelserna i Mellansverige skriver i sin rapport ”Översvämningsrisker i fysisk 
planering. Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse” att ”Fysisk 
planering är ett av de främsta verktygen för att uppnå ett mer robust samhälle”.63 
Kommunerna har i Sverige planmonopol (se avsnitt 2.3), och styr den lokala 

 
60 Ibid. 
61 Sveriges Kommuner och Landsting (juni 2010). Mer resurser till klimatanpassning. 
62 Ibid. 
63Länsstyrelserna (augusti 2006). Översvämningsrisker i fysisk planering. Rekommendationer 
för markanvändning vid nybebyggelse, s. 7 



bebyggelseutvecklingen genom bland annat sin översikts- och detaljplanering, vilken på 
flera sätt möjliggör klimatanpassningsåtgärder. 
 I översiktsplaneringen finns möjlighet för kommunen att överblicka och peka ut 
riskområden, och därefter ta strategiska beslut om utvecklingen i dessa. Vad gäller 
översvämningshotade områden kan det handla om att hålla undan ny bebyggelse, eller 
att uppföra skyddsvallar och mekaniska barriärer. Att uppföra skyddsåtgärder är 
kostsamt, och är oftast ekonomiskt försvarbart först vid större exploateringar.64  
 Länsstyrelserna ger i sin rapport riktlinjer för översiktsplanering vad gäller 
översvämningshotade områden (se Figur 1).  

 

Figur 1. Rekommendationer för markanvändning vid översvämningsrisker. 
Källa: Länsstyrelserna (2006). Översvämningsrisker i fysisk planering. 
Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse, s. 19 
 
I områden med stor sannolikhet för översvämning, så kallat 100-årsflöde, bör ingen ny 
bebyggelse tillkomma, förutom enklare sådan som uthus och bodar. I områden med viss 
sannolikhet för översvämning, eller högsta dimensionerade flöde, kan bebyggelse av 
mindre värde anläggas, såsom fritidshus, robusta byggnader, enstaka villor, mindre 
industrier och vägar med förbifartsmöjligheter. Endast i områden utanför dessa, med låg 
sannolikhet för översvämning, bör samhällsviktig bebyggelse lokaliseras såsom 
sjukhus, skolor, viktig infrastruktur som riksvägar och järnvägar, teknisk försörjning, 
industrier med stor miljöpåverkan, samt huvudsaklig bostadsbebyggelse. (Mer om 
översvämningsrisker i kapitel 4). Om man ändå vill bebygga översvämningshotad mark 
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64 http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Klimat/Klimatanpassning/, hämtad 2011-01-
09 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Klimat/Klimatanpassning/
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bör en riskanalys göras för eventuella beredskapsåtgärder.65 Översiktsplanen är inte 
bindande, men ger viktig vägledning för senare detaljplanering.  
 I detaljplanering och i områdesbestämmelser finns möjlighet att med juridisk 
bindning ge mer specifikt tekniska krav på bebyggelse, som lägsta grundläggningsnivå, 
taklutning eller lokalisering på tomten.66 Andra åtgärder för skydda mot 
översvämningar kan vara att låta bottenvåningen användas som parkeringshus, att bygga 
källare utan fönster, eller att införa förbud mot känslig utrustning i källare. Det finns 
även en mängd byggnadstekniska metoder att förebygga översvämningar, som jag dock 
inte kommer gå närmare in på här.67 
 En viktig skillnad att belysa här är den mellan anläggning av helt ny bebyggelse 
och anpassning av befintlig sådan. Boverket menar att plan- och bygglagen, som styr 
översikts- och detaljplanering, är ett effektivt verktyg för att klimatanpassa ny 
bebyggelse på oexploaterad mark, medan befintlig bebyggelse och tidigare exploaterad 
mark och är betydligt svårare att nå med lagstiftningen.68 Anpassning av befintlig 
bebyggelse kräver andra metoder, som exemplifieras i nästa avsnitt. 
 

3.2 Mångfunktionella ytor 
Boverket ger i sin rapport ”Mångfunktionella ytor. Klimatanpassning av befintlig bebyggd 
miljö i städer och tätorter genom grönstruktur” från mars 2010 råd om hur man med hjälp 
av tvärsektoriellt tänkande kring vatten och grönstruktur kan minska bland annat 
översvämningsrisker i befintlig bebyggelse. Ett klassiskt problem i urbana miljöer är den 
stora mängden hårdgjord yta, det vill säga gator och vägar, tak på byggnader, 
parkeringsplatser och dylikt, som hindrar en naturlig vattenupptagning från marken, och 
därmed leder till flöden av dagvatten – avrinnande regn- och smältvatten.69 Dagvatten 
brukar ledas via ledningssystem och diken till sjöar och vattendrag, eller infiltreras i 
marken.70 Motsatsen till hårdgjord yta är grönyta, som definieras som allt grönt i en tätort, 
såsom parker, öppna gräsytor, andra träd- eller gräsbevuxna ytor, villaträdgårdar, och alla 
andra gröna ytor mellan hus, industribyggnader och vägar.71  
 I rapporten vill man lyfta fram betydelsen av grön- och friytorna i en stad, och deras 
potential i att mildra negativa konsekvenser av klimatförändringarna, såsom 
översvämningar eller värmeböljor. Man kallar dem mångfunktionella ytor, eftersom en och 
samma grönyta kan bidra med flera funktioner i en stad. Exempel på sådana kan vara att ta 
hand om dagvatten, sänka temperaturen i urbana miljöer, skydda mot skadlig UV-
strålning, bidra till sociala mötesplatser eller att bevara biologisk mångfald.72 

 
65 Länsstyrelserna (augusti 2006), Sammanfattning 
66 Ibid. 
67 Boverket (maj 2009), s. 53f 
68 Boverket (maj 2009), s. 19 
69 Boverket (mars 2009), s. 13 
70 Uppsala kommun (2010-06-18). Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, kap. 4-6, s. 85. 
Hämtad 2010-11-20. 
71 Boverket (mars 2010), s. 13 
72 Ibid., s. 7 
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Vad gäller förebyggande av översvämningar är hanteringen av dagvatten viktig. Grönytor 
kan ha en viktig funktion i att fördröja vattnet och därmed avlasta dagvattenledningarna 
vid häftig och långvarig nederbörd. Öppen dagvattenhantering är exempel på detta, då 
dagvatten får rinna av till öppna diken, som kan kombineras med rekreativa grönområden. 
Problemet med öppen dagvattenhantering är att det är svårt att exakt beräkna 
grönstrukturens förmåga att ta upp och fördröja vatten, vilket kan göra att man hellre 
förlitar sig på tekniska, exakta lösningar.73 
 Boverket ger rekommendationer om hur man kan arbeta med vattenhantering som en 
grönstrukturfråga: 
 

• genom att hitta platser för riskreducerande funktioner i staden 

• uppskatta andelen hårdgjord yta. Vilka hårdgjorda ytor har potential att bli mer 

genomsläppliga? 

• diskutera om balansen är god mellan behov av förtätning och behov av klimat- 

anpassning 

• värdera/uppskatta grönstrukturens förmåga att hantera ökade vattenmängder. Se var 

grönstruktur avlastar mest, behöver förstärkas eller anläggas. 

• identifiera grönstrukturens funktioner och kapacitet att fördröja vatten 

• utgå från platsens förutsättningar för att kunna rymma optimala lösningar 

• ta fram områdesvisa åtgärdsplaner och kärnstrategier74 

 
Vattenfrågan berör flera olika förvaltningar och bolag inom en kommun. Ett framtagande 
av en dagvattenstrategi kan vara ett sätt att få dessa att samarbeta, och nå lösningar utifrån 
en helhetssyn på vattenhantering.75 

 
 
4. EXEMPLET UPPSALA 
 
4.1 Översvämningsrisker 
Som en följd av den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 
2007:60) tog Länsstyrelsen i Uppsala län fram sin rapport – Klimat- och 
sårbarhetsanalys för Uppsala län 2009 - Framtida klimatförändringar och dess 
konsekvenser. Här beskrivs de förväntade regionala klimatförändringarna fram till år 
2100 utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv.76 Dessa är bland annat följande, jämfört 
med referensperioden 1961-1990: 
- Ökad temperatur med 5-7 grader under vintern och 3-5 grader under sommaren. 

 
73 Ibid., s. 37f 
74 Boverket (mars 2010), s. 37 
75 Ibid., s. 37f 
76 Länsstyrelsen Uppsala län (2009). Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2009 – 
Framtida klimatförändringar och dess konsekvenser. Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12, 
s. 6 
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- Ökad nederbörd vintertid med 20-60%, sommartid i stort sett oförändrat. 
- Ökat antal dagar med extrem nederbörd med 5-10%, där extrem nederbörd innebär 

att det regnar med mer än 10 mm/dygn sju dagar i sträck. Framförallt somrarna 
kommer att få korta perioder av extrem nederbörd, tillsammans med längre perioder 
av torka och värme. 

- Ökad vattennivå i Östersjön med upp till en meter, längs med Upplandskusten 
motverkad av landhöjningen med ungefär en halvmeter.77 

I analysen beskrivs vidare vilka konsekvenser dessa klimatförändringar kan få i länet. 
Dessa konsekvenser kan komma att påverka områden som kommunikationer, tekniska 
försörjningssystem, byggelse, areella näringar, turism, naturmiljö och hälsa.78 Uppsala 
län kommer dock inte drabbas lika hårt som många andra län i Sverige, eftersom man 
enligt analysen har en fördelaktig landskapsbild.79 De punkter från analysen jag tar upp 
nedan är: ökad förekomst av översvämningar, häftig nederbörd, samt ras och skred. 

En översvämning definieras av att vatten täcker landytor som normalt ligger utanför 
gränsen för sjö, hav eller vattendrag. Orsaken till detta kan vara allmänt höga 
vattenflöden i vattendrag, på grund av till exempel långvariga regn eller stor 
snösmältning. Orsaken kan även vara häftig och extrem nederbörd.80 Översvämningar 
som en följd av höga flöden har hittills inte varit särskilt vanligt i Uppsala län, men kan 
komma att bli det i och med högre vattenstånd i Mälaren, Dalälven och Fyrisån.81 De 
högre vattenstånden beror i sin tur på den ökade nederbördsmängden, men framförallt 
på det ökade antalet dagar med extrem nederbörd.  Extrema flöden, så kallade 100-
årsflöden (se avsnitt 4.2), kommer eventuellt att minska i omfattning på grund av en 
minskad vårflod, samt en högre avdunstning i och med den ökade temperaturen. Men 
risken för översvämningar kvarstår, på grund av den ökade frekvensen av extrem 
nederbörd i länet.82 Nederbörden kommer inte bara att öka, utan även att omfördelas 
över året, från sommaren till alltmer under höst, vinter och vår. Avdunstningen då är 
lägre än  under sommaren, och marken är mättad på vatten, vilket ökar risken för över- 
svämning.83 

Översvämningar kan påverka människor och samhälle på olika sätt. Förutom 
exempelvis fuktskador på byggnader och försvårad framkomlighet i trafiken, kan de ge 
upphov till erosion, ras och skred och därmed ytterligare påverka bebyggelse och 
infrastruktur. Särskilt strandnära bebyggelse inom 100 meter från karterad strandlinje är 
utsatt. Översvämningar kan även leda till ökad spridning av giftiga ämnen från 
förorenad mark och gamla deponier.84 Häftiga regn kan orsaka översvämning och 
överbelastning i dagvatten- och avloppssystem, och därmed ökad risk för 

 
77 Ibid., s. 18-20 
78 Länsstyrelsen Uppsala län (2009), Sammanfattning 
79 Ibid., s. 39 
80 Ibid., s. 25 
81 Ibid., s. 15 
82 Ibid., s. 25f 
83 Ibid., s. 29 
84 Ibid., s. 40f 
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bakåtströmmande vatten i ledningarna. Detta kan leda till källaröversvämningar, men 
även till bräddning av avloppsvatten, vilket innebär att orenat avloppsvatten läcker ut 
till närmsta recipient. Detta kan innebära en allvarlig hälsorisk om det sker i för stor 
omfattning.85 

 
4.2 Fyrisån 
Fyrisån är det huvudsakliga vattendraget i Uppsala kommun som hotas av 
översvämning, om man bortser från Mälaren. I Klimat- och sårbarhetsanalysen för 
Uppsala län nämns två stora översvämningar som varit, dels en år 1900 då Fyrisån 
svämmades över på grund av ”en stor vårflod som orsakade så höga vattenflöden att 
stora delar av staden norr om Kvarnfallet var helt översvämmade”, dels en i augusti 
1997 då ett kraftigt skyfall bildade extrema vattenmängder i centrala Uppsala. I det 
senare fallet kom 121 mm regn på kort tid, och dagvattensystemet kunde inte hantera 
den stora mängden vatten.86 
 MSB (dåvarande Räddningsverket) har genom SMHI gjort en översiktlig 
översvämningskartering över Fyrisån från 2003, för sträckan från Vattholma till 
utloppet i Mälaren. Översvämningskarteringen är gjord för två nivåer – en för ett flöde 
med 100 års återkomsttid, och en för ett högsta dimensionerat flöde. Återkomsttid 
innebär här ”den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma 
omfattning”, och är ett vanligt mått på översvämningsrisker.87 Ett 100-årsflöde innebär 
att det är 63% risk för översvämning inom en 100-årsperiod, och 39% risk inom en 50-
årsperiod.88 Ett högsta dimensionerat flöde, eller beräknat högsta flöde som det också 
kallas, är en sammanvägning av alla olika kritiska faktorer som samtidigt kan bidra till 
översvämning, nämligen regn, snösmältning, hög markfuktighet, samt högt vattenstånd i 
sjöar och reglerade vattendrag. Ett sådant flöde har en återkomsttid på runt 10 000 år, 
med 1% risk för återkomst inom en 100-årsperiod.89 Ett 100-årsflöde har i dessa 
sammanhang fått beteckna ”stor risk” för översvämning, medan högsta dimensionerat 
flöde betecknar ”viss risk” för översvämning.90 
 Från karteringarna och de simuleringar som gjorts av MSB i anslutning till dessa 
kommer man fram till att inga broar över Fyrisån överströmmas vid ett 100-årsflöde. 
Däremot kommer Ekebydammen och Ulva Kvarndamm att översvämmas, och vid 
Kvarnfallet kommer vattnet nå gatunivå. Vid högsta dimensionerade flöde kommer 
järnvägsbron vid Fyrisskolan, St. Olofsbron samt Islandsbron att överströmmas, och 
vattennivån vid Kvarnfallet kommer att vara drygt en och en halv meter över gatunivå.91 
 

 
85 Ibid., s. 29 
86 Länsstyrelsen Uppsala län (2009), s. 15 
87 Räddningsverket (2003). Översiktlig översvämningskartering längs Fyrisån. Sträckan längs 
Vattholma till utloppet i Mälaren. Rapport 40, s. 4 
88 Intervju med Karin von Sydow 
89 Räddningsverket (2003), s. 4 
90Länsstyrelserna (augusti 2006), Sammanfattning 
91 Räddningsverket (2003), s. 7 



 

Figur 2. Översvämningsrisker längs med Fyrisån. 
Källa: Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, kap. 4-6, s. 97 
 

I rapporten betonar man karteringarnas översiktliga karaktär, vilket gör att de lämpar sig 
som just översiktligt underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering, 
samt för räddningstjänstens verksamhet.92 För detaljplanering krävs mer noggrannare 
beräkningar av höjddata av topografi samt vattenstånd, då höjddatan här har ett medelfel 
på ± 2,5 meter.93 För Uppsala stad, mellan Fyrisvallbron och en halv kilometer nedanför 
Islandsbron, har därför kommunen själva tagit fram mer noggrann höjddata.94 

                                                           
92 Räddningsverket (2003), s. 3 
93 Ibid., s. 5 
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4.3 Riskerna i planeringen 
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2010 en ny översiktplan för Uppsala kommun – 
Översiktsplan 2010.95 I delkapitel 4.10 om Miljö, hälsa och säkerhet kan man läsa att 
kommunens övergripande mål inom detta område inbegriper att ”värna kvaliteterna med 
boende i Uppsala kommun”, och att ”konsekvenserna av översvämning ska 
minimeras”.96 I det senare delavsnittet om Översvämningsrisk konstaterar man att det 
finns risk för översvämning inom kommunen av mark utmed Mälaren samt inom 
Fyrisåns avrinningsområde. Man konstaterar vidare att ett förändrat och eventuellt 
nederbördsrikare framtida klimat kan göra översvämningar allt vanligare och mer 
omfattande, då inte endast utmed Fyrisån utan även i andra strandnära och låglänta 
områden utmed vattendrag i kommunen. Intensiva regn kan göra att även andra 
lågpunktsområden översvämmas, då dagvattensystemet inte har kapacitet att avleda allt 
vatten samtidigt, och att vattnet då söker sig hit. 
 Vad gäller riktlinjer för bebyggelse hänvisar man till Länsstyrelserna i 
Mellansveriges rapport från 2006 om ”Översvämningsrisker i fysisk planering. 
Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse”, och de sammanfattas i 
följande två punkter: 
 

”Områden som kan översvämmas ska inte bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas 

för att hantera och minimera eventuella konsekvenser av översvämning och följder för 

samhället.” 

 

”Marknivån under nivån för 100-årsflödet bör inte bebyggas med undantag för enkla 

byggnader som garage och uthus. Alla viktiga samhällsfunktioner bör förläggas till 

nivåer som inte riskerar att översvämmas, d v s över vattennivån vid högsta 

dimensionerande flöde.”97 
 
Frågor om dagvatten hanteras i delkapitel 4.9 om Teknisk försörjning. Kommunen 
skriver där att dagvattensystemen bör utformas så att både översvämningsrisker och 
föroreningsrisker till yt- och grundvatten ska kunna undvikas vid nybebyggelse. Man 
ska även ta hänsyn till biologiska, estetiska och sociala värden när dessa utformas. 
Naturliga avrinningsvägar och lågpunktsområden ska inte bebyggas, utan bör istället 
användas för vattenavledning från annan bebyggelse. Öppna dagvattenmagasin ska 
byggas där det behövs för att fördröja avrinningen till vattendrag och avlasta 
dagvattensystemet. Man skriver även att man aktivt ska arbeta fram en samlad 
dagvattenstrategi för kommunen.98 Detta poängteras även senare i kapitel 6 om 

 
95 http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Oversiktsplanering/, 
hämtad 2010-12-07 
96 Uppsala kommun (2010-06-18),  s. 91 
97 Ibid., s. 98 
98 Uppsala kommun (2010-06-18), s. 85 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Oversiktsplanering/
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Genomförande och uppföljning av översiktsplanen, där man skriver att en sådan strategi 
”ska ge anvisningar för hur dagvatten ska omhändertas i olika områden och skilda 
situationer med bäring på såväl miljöfrågor och översvämningsrisker som möjligheter 
att tillföra kvaliteter i stads- och tätortsmiljöerna.”99 
 I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som gjorts i anslutning till planen anges 
de miljöaspekter som utifrån planens innehåll samt gällande lagstiftning i 6 kap. 
miljöbalken samt MKB-förordningen anses vara relevanta.100 En av dessa aspekter är 
klimat, som i MKB:n bedöms både utifrån kommunens klimatpåverkan i form av 
utsläpp av klimatpåverkande gaser, samt utifrån dess klimatanpassning till förväntade 
klimatförändringar inom 50-100 år.101 I MKB:n refereras till kommunens mål och 
intentioner inom klimatområdet, vilka dock endast innehåller riktlinjer om minskad 
klimatpåverkan, och inga relaterade till klimatanpassning. Översvämningsrisker, ras och 
skred tas istället upp under en fristående punkt. I MKB:n konstateras att vad gäller 
”samhällets miljöanpassning” står vissa av översiktsplanens utvecklingsområden i 
konflikt med områden som riskerar att översvämmas, bland annat Kungsängen, 
Innerstaden och delar av Nordvästra staden.102 I MKB:n anges under punkten Förslag 
på åtgärder för efterföljande planering förslag angående gäller kommunens 
klimatanpassning. Man skriver att eftersom frågan kommer att behöva hanteras i ett 
stort antal detaljplaner, bör det planeringsunderlag som ansvariga statliga myndigheter 
tar fram kompletteras med mer lokala underlag. Detta gäller dels en mer detaljerad 
översvämningskartering över tätbebyggda områden i kommunen, samt en 
riskobjektsinventering för att kunna förebygga samhälls- och miljöskador som kan 
uppstå vid en översvämning.103 
 Vad gäller dagvatten skriver man att den ökade bebyggelsen i planen, och därmed 
andelen hårdgjord yta, sannolikt kommer att öka mängden dagvatten och trycket på 
kommunens vattenanläggningar. Man anser dock att planens lokalisering av denna 
bebyggelse, inom befintliga tätorter och på redan exploaterad mark, är bättre än ett 
alternativ med mer utspridd bebyggelse. Man anser också att planen ger goda 
förutsättningar för dagvattenanläggningar, både befintliga och nya.104 

 
4.4 Aktualitetsförklaringen 
Inför påbörjandet av arbetet med ÖP 2010 gjordes en aktualitetsförklaring av Uppsalas 
översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 29 september 2010. I den beskriver 
vad man anser att kommunen behöver satsa på i det kommande översiktsplanearbetet, 
och hur man ska gå vidare från ÖP 2002 och ÖP 2006. Man lyfter särskilt fram tre 

 
99 Ibid., s. 110 
100 Uppsala kommun (2010-05-26). Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Uppsala 
kommun 2010, s. 12. Hämtad: 2010-11-20. 
101 Ibid., s. 59 
102 Ibid., s. 62 
103 Ibid., s. 63 
104 Uppsala kommun (2010-05-26), s. 43 
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strategiska utmaningar för kommunen, där Klimatimperativet är en. Klimatimperativet 
innebär bland annat att: 
 

 • Prioritera strukturer som tar ner klimatutsläppen till givna målnivåer 
 • Hantera negativa konsekvenser av klimatförändringar 

 • Uppmärksamma och utnyttja nya möjligheter som följer av klimatförändringarna105 

 
Under mer specifika ställningstaganden om Teknisk försörjning kan man läsa: 

 
”Åtgärder för fördröjning av dagvattenflöden inom främst staden bör uppmärksammas 

ytterligare, inte minst på grund av förväntade klimatförändringar med mer intensiva 

nederbörder. Nya reservat för ersättning av nuvarande avloppsreningsverk och 

kraftvärmeverk bör utredas.”106 

 
 
5. INTERVJUER 
 
Här följer i löpande text resultatet från mina intervjuer. Texten innehåller både fakta och 
åsikter från de intervjuade. Jag har valt att tematisera resultatet utifrån mina 
frågeställningar (se kapitel 1.2). 
 
Hur ser arbetet med klimatanpassning ut i kommunen? 
Min första kontakt i denna studie hade jag med Karin von Sydow, 
Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län, som bland annat tagit 
fram Klimat- och sårbarhetsanalysen för Uppsala län. Hon gav mig många viktiga 
upplysningar om hur arbetet med klimatanpassning ser ut i kommunen och i länet. Hon 
betonar att det framförallt är ett ”riskarbete”, och att det därmed är 
beredskapstjänstemännen i kommunerna som har hand om det. Som klimatanpassnings- 
samordnare är det hennes roll att hjälpa kommunerna identifiera dessa risker och 
sårbarheter. I och med nya PBL tillkommer det att ”hänsyn ska tas till miljö- och 
klimataspekter” vid planläggning. Länsstyrelserna har där ansvar för att ge riktlinjer för 
hur man ska tolka detta på kommunnivå. Man håller i nuläget på att starta upp arbete för 
att utveckla detta, och ett kommande samarbete mellan Länsstyrelserna i Mälardalen är 
planerat. 
 Mats Sundelius, ställföreträdande räddningschef på Brandförsvaret i Uppsala, säger 
att de inte direkt arbetar med klimatanpassning, men att de ”har det i tankarna”. Han 
anser att de jobbar med det mer konkret, som i arbete med höga flöden och 
översvämningar. Sundelius själv arbetar med infrastrukturfrågor och handlingsprogram 
för räddningstjänsten, och samarbetar mycket med beredskaps- samordnaren på 

 
105 Uppsala kommun (2008-09-29). Inför Översiktsplan 2010. Aktualitetsförklaring av Uppsalas  
översiktsplan, s. 5. Hämtad: 2010-12-14 
106 Ibid., s. 13 
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Brandförsvaret. Sundelius säger att frågorna kring klimat- anpassning och 
översvämningar har lyfts på grund av beredskapsplaneringen. Varje kommun måste 
numera ha en beredskapssamordnare. Där har Länsstyrelsen varit aktiv, och sett till att 
kommunerna varit tvungna att planera. 
 Göran Carlén, översiktsplanerare på Uppsala kommun, samt projektledare för ÖP 
2010, säger att klimatanpassning inte är något man prioriterat i översiktsplanearbetet. 
Han råder mig däremot att titta i aktualitetsförklaringen som föregick ÖP 2010. Där står 
klimatanpassning med som en av de punkter man ansåg aktuell att undersöka vidare (se 
avsnitt 4.4). I slutänden hann man dock inte med det. Carlén berättar att de listade 
kanske 50 olika underlagsutredningar som de skulle vilja göra, för att sedan skala ner 
efter hand.  Brist på tid och resurser är en orsak till att man valt att inte arbeta med 
klimatanpassning. En annan är att det aldrig varit någon politisk diskussion kring 
frågan. Kunskapsläget är inte heller så stort, och man har heller inga resurser att göra 
egen forskning. En eventuell klimatanpassningsplan tror han kan bli aktuell först när det 
börjar kännas mer angeläget, antingen genom att det sker en ny kraftig översvämning, 
eller vid ett senare omtag för översiktsplanering, då kunskapsläget är större. Carlén 
säger att den absoluta prioriteringen i ÖP 2010 var transportfrågan, och i relation till 
klimatanpassningsfrågan tycker han de gjorde rätt prioritering. Däremot tänker man 
satsa på framtagandet av en dagvattenstrategi, som ligger som uppdrag i ÖP. 
 Vad gäller översvämningskarteringar funderade man på fördjupa analysen kring 
Fyrisån, men nöjde sig med den som fanns, då man ansåg att det skulle kosta mer än 
vad det skulle ge tillbaka. Däremot ville man genomföra en kartering över Sävjaån, som 
är det andra vattendraget som hotas av översvämningar i kommunen, även om det inte 
är lika mycket bebyggelse där. De lyckades inte med det inför ÖP 2010, men Carlén 
poängterar att det ska göras. Han tror inte heller att nya PBL kommer att göra så stor 
skillnad vad gäller klimatanpassning, men det beror på hur kunskapsläget förändras. 
 
Vilka översvämningshotade områden finns i kommunen? Vilka risker kan 
översvämningar medföra? 
Enligt Karin von Sydow ligger egentligen hela centrala Uppsala inom översvämnings- 
karterat område, det vill säga inom riskområde för 100-årsflöde. Det gäller längs med 
hela Fyrisån, från Sysslomansgatan till Stadshuset. Gågatan är dock förskonad från risk. 
Hon nämner vidare att nya Polishuset, som definitivt är en byggnad av samhällsviktig 
funktion, ligger mitt i karterat område, trots riktlinjer om att undvika detta. Polishuset 
får regelbundet vatten i källaren och har pumpar installerade för att hantera detta. Hon 
nämner också det nya bostadsområdet vid Fyrishov, Bortre Luthagen, som byggdes för 
några år sedan och ligger inom karterat område. 
 Sven Ahlgren på Uppsala vatten betonar att översvämningsrisker inte är något nytt, 
utan har funnits i mannaminne. Förra sekelskiftet hade man stora problem med 
översvämningar i Fyrisån, och det var då också större naturliga variationer än idag – 
apropå dagens debatt om klimatförändringar. Då var smittspridningen ett stort problem, 
och det var också för att hindra denna man först började med vattenledningar och 
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vattenreglering. Ahlgren gör här en koppling till Östersund, som vid tidpunkten för vår 
intervju just har drabbats av förorening i drickvattnet, som följd av att avloppsvatten 
läckt ut. Detta kan mycket väl hända på grund av översvämningar menar han, då 
avloppssystemen kan brädda över.  
 Ahlgren beskriver att översvämningar i staden kan ske enligt två scenarion. Det ena 
är en allmän stor snösmältning eller ihållande regn, som gör att vattendragen svämmar 
över. Detta är långsamma processer, som byggs upp under veckor och månader. Ett 
exempel på en sådan översvämning är 1986, då det regnade intensivt i ett helt dygn, och 
vattendragen som redan var fulla efter en längre regnperiod, svämmade över. Det andra 
scenariot är häftiga skyfall, och ett exempel på detta är översvämningen 1997, som 
orsakades av en häftig åskskur. Då var inte Fyrisån problemet, utan dagvattensystemet, 
som inte hade en rimlig chans att klara av den mängden vatten. Götgatan svämmades 
över helt. Området är så lågt beläget att man måste pumpa upp dagvattnet till Fyrisån, 
och detta system fallerade. 
 Mats Sundelius på Brandförsvaret nämner också bostäderna vid Fyrisvallen. Där 
valde man att flytta husen en bit inåt, samt skrev in regler i detaljplanen om vad som 
fick finnas i källaren. Ultuna har det också varit mycket diskussioner kring. Där har man 
enligt Sundelius planerat för mycket byggande, både bostäder och institutions- 
byggnader, men man tvingades göra avkall på de förra för att få igenom de senare. Det 
handlade dels om stridigheter vad gäller kulturmiljön, men även översvämningsrisker. 
Hovstallängen har också varit aktuellt för byggande, men där är det för stor 
översvämningsrisk. Industristaden, kring reningsverket, är ett område som bebyggs, 
men Sundelius framhåller att det är viktigt att vara medveten om riskerna, och att vara 
noga med regler om källare. 
 Enligt MKB:n för ÖP 2010 ligger vissa av planens utvecklingsområden i konflikt 
med områden som riskerar att översvämmas. Göran Carlén menar att de i regel inte vill 
avråda från bebyggelse, utan att man istället anpassar markhöjden. Vid Kungsängen är 
det dock försent att göra detta, då det är nästan färdigbyggt. Det enda man kan göra där 
är att se till så att inte ”fel saker” hamnar i källaren. I Nordvästra staden däremot finns 
chans att åtgärda planeringen. Överlag anser Carlén att riskerna, förutom på några 
ställen i centrala staden, är rätt beskedliga. 
 Vad gäller Polishuset säger både Sven Ahlgren och Anneli Sundin på 
Stadsbyggnadskontoret, att detta tillkom innan riktlinjerna för översvämningar infördes. 
Huset byggdes år 2001, och det som främst avgjorde placeringen var att Polisen ville 
vara där, bland annat av infrastrukturskäl. Information om riskerna fanns, men de 
drunknade i allt annat. 

 
Har medvetenheten kring översvämningsrisker ökat? Tar man hänsyn till 
klimatförändringar i arbetet med översvämningsrisker? 
Karin von Sydow och andra planhandläggare på Länsstyrelsen granskar kommunernas 
planer så att hänsyn tagits till översvämnings-, ras- och skredrisker, enligt nuvarande 
lagstiftning. Här finns ännu ingen klimataspekt med, men de håller på att starta upp ett 
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arbete där de ska utveckla former för detta, i och med att det blir lagbundet med 
klimathänsyn i nya PBL. Planer har annars ett 100-årsperspektiv, inte längre. De 
översvämningskarteringar som görs och används i länet utgår från dagens klimat. Ett 
undantag är Östhammars kommun, som på eget initiativ beställt klimatprognoser över 
förändrade framtida flöden från SMHI, trots att de inte är lagbundna till det, och att det 
kostar. 
 Mats Sundelius från Brandförsvaret menar att medvetenheten om översvämnings- 
risker har ökat. Han visar hur det som står i ÖP om översvämningsrisker har förändrats 
från 2002 till idag. Det märks att man arbetar in frågorna i planerna, menar han. Vad 
gäller flöden tar man inte hänsyn till klimatförändringar utan endast till 100-årsflöden, 
men Sundelius påpekar att flera 100-årsflöden redan har inträffat på hundra år. Han 
säger också att han märkt hur flödena har förändrats, då man inte längre har den 
klassiska vårfloden, utan högre flöde på både hösten och våren. Han nämner vidare att 
det är viktigt att nå ut med kunskap till markägare utmed ån. De har haft problem med 
en del översvämningar norrut i tillflödet till Fyrisån, då markägare inte skött sina 
dammar, med konsekvensen att andra har börjat öppna sina, vilket ger stora 
konsekvenser. Markägaren har ansvar, men kunskap om helheten måste nå ut.  
 Sven Ahlgren poängterar att diskussionen kring översvämningar inte är ny, men att 
den dök upp igen omkring millennieskiftet. Han menar också att medvetenheten har 
ökat, men att det finns mycket kvar att göra. Översvämnings- direktivet ska 
implementeras, vilket handlar mer om ett förhållningssätt än vad som konkret görs. Det 
ska vara en skyldighet att beakta dessa aspekter. Han anser att det viktiga är att inse att 
det förekommer osäkerheter, ibland stora sådana, och att man därför måste ha större 
marginaler i sin planering. Man måste ställa sig frågorna vad man anser vara en skälig 
marginal, vilka långsiktiga och ekonomiska konsekvenser det ger, och vad som krävs 
för att skydda sig mot riskerna. Ahlgren menar att det behövs en planeringsprocess där 
olika kompetenser finns representerade, och att man lyfter frågorna på rätt nivå. 
 Anneli Sundin på Stadsbyggnadskontoret tycker också att översvämningar 
diskuterats mer de senaste åren. Hon tror dock inte att nya PBL kommer att göra så stor 
skillnad, hon tycker att de redan tar den hänsyn som nämns där. 
 
Vilka är de berörda aktörerna vad gäller översvämningsfrågor/ vattenhantering 
och hur samverkar de med varandra? 
Sven Ahlgren är planeringschef på Uppsala Vatten, och han berättar att de förutom sitt 
dagliga arbete ansvarar för omvärldsbevakning och att genom fakta och modeller 
studera bland annat nederbördsförändringar, och vilka konsekvenser de kan ge. Uppsala 
Vatten deltar i den kommunala planeringen, dels genom att yttra sig över planer, dels 
genom att delta i själva planprocessen. Han tar upp flera exempel på planerade 
bostadsområden som han yttrat sig över, där översvämnings- och dagvattenfrågor inte 
beaktats på lämpligt sätt i planeringen. Ett problem är när estetiska värden krockar med 
säkerheten. I ett fall gick arkitektens vision – om att gatorna i ett område skulle vara 
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riktade med utsikt över slottet – helt emot en lämplig dragning ur översvämnings- 
synpunkt.  
 Mats Sundelius på Brandförsvaret säger att vad gäller översvämningsfrågor och 
risker i den fysiska miljön försöker man planera tillsammans med Uppsala vatten och de 
andra förvaltningarna. De deltar i planprocesser och skriver yttranden, och försöker 
påminna om källar- och dagvattenfrågor. 
 Anneli Sundin säger att de på Stadsbyggnadskontoret först och främst följer 
översiktsplaneringen. Underlag får man i handen av Uppsala vatten eller 
Brandförsvaret. Man sitter överlag inte och slår i dokument och program, utan vänder 
sig istället till de som vet, till exempel Sven Ahlgren på Uppsala vatten. ÖP gäller i 
första hand, annars litar man på experterna, eftersom saker i planen kan ändras och bli  
inaktuella. Vad gäller samarbete med Länsstyrelsen menar hon att de inte har behov av 
sådant, då de redan har tillräckligt med egen kompetens inom kommunen. Hon menar 
att det framförallt är mindre kommuner som har behov av Länsstyrelsens hjälp – ”det är 
inte alla kommuner som har en Sven Ahlgren.” Även Mats Sundelius håller med om 
detta. Han menar att i Uppsala kan man vara lite tuffare mot exempelvis byggbolagen, 
tack vare den kompetens som finns.  
 
Hur förs översvämningsrisker in i den fysiska planeringen? 
Karin von Sydow påpekar att översvämningsrisker måste vara beaktade i planeringen 
enligt PBL, tillsammans med andra hälso- och säkerhetsaspekter. Skillnaden med nya 
PBL blir dock att klimataspekten på dessa tillkommer. Översiktliga översvämnings- 
karteringar görs av MSB, men problemet med dessa är att höjddatan har för stor 
osäkerhetsmarginal. För centrala Uppsala finns det dock karteringar som är mycket 
bättre. Detta kan vara ett problem med karteringar – att det är svårt att få exakt höjddata, 
och att olika myndigheter använder sig av olika höjddatabaser. Även Sven Ahlgren på 
Uppsala Vatten tar upp problematiken med höjddatan. 
 Vad gäller Länsstyrelsernas rekommendationer om markanvändning vid 
nybebyggelse, så tycker Mats Sundelius på Brandförsvaret att dessa är lite väl stränga. 
Det är ett klassiskt bekymmer när centrala myndigheter bestämmer saker menar han, att 
de kan bli svåra att tillämpa. Det mesta är ju redan byggt i staden, och det kan vara svårt 
säga åt folk att de inte får bygga mer än ett uthus, när grannfastigheten står där, eller de 
själva redan har ett hus eller en verksamhet på tomten. Det är en annan sak om man 
etablerar en helt ny stadsdel. Men, framhåller han, det är viktigt att ha med sig tänket, 
och att riskerna skrivs in i planen, så att alla kan få ta del av riskerna, både byggherrar, 
planerare, handläggare, politiker och vanligt folk. Det behöver ju dessutom byggas, 
menar Sundelius. Befolkningen ökar, och dessutom vill man dra till sig folk som kan 
betala skatt, och som vill bo attraktivt – som nära vatten. Attraktiviteten måste vägas 
mot riskfrågorna. Många intressen spelar in, och det kan vara svårt för kommuner att 
säga nej till byggande, särskilt med starka byggbolag. 
 Anneli Sundin på Stadsbyggnadskontoret säger att problemen med över- 
svämningsrisker är ju framförallt ekonomiska, och det är på varje fastighetsägares 
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ansvar att informera sig om riskerna, som ju står inskrivna i planen. Sundin arbetar med 
detaljplanering, och hon berättar om hur nybyggda hus ofta ser ut idag, nämligen med 
garage i källaren, och bostäder ovan som är upphöjda en bit från gatan för att skydda 
mot insyn. Detta är bra ur översvämningssynpunkt, då ”bara” bilar drabbas. I vissa hus 
är det vanligt med olika former av verksamheter i bottenplanet, vilka ofta kräver högre i 
tak. Det brukar man lösa genom att sänka golvet, för att nå ner till gatuhöjd, men det gör 
att översvämningsrisken i sådana hus ökar. Hon poängterar också att man i 
detaljplaneringen inte bara styrs av PBL utan av Boverkets byggregler. Trots det 
kommunala planmonopolet är man alltså ganska begränsade i hur man får bygga. 
 Ahlgren påpekar vidare att Uppsala centrum är ”osmart planerat” från början, det 
vill säga på 1200-talet, men att det inte är så mycket att göra åt det nu. Mats Sundelius 
påpekar också att man nog skulle ha byggt staden annorlunda om man hade gjort om det 
idag. 
 

Hur tänker man kring dagvattenhantering? 
Karin von Sydow nämner att dagvattenrören i staden är gamla, och att de därmed 
kanske inte är rustade för kraftig nederbörd. Sven Ahlgren menar dock att det inte går 
att bygga ett dagvattensystem för alla tänkbara situationer, utan att man måste planera 
bebyggelsen mer robust istället. Uppsala Vatten kan inte göra mer än de redan gör, 
menar han. Han känner till begreppet mångfunktionella ytor, och håller med om att det 
är det tänket som krävs. När det byggs mycket i periferin hårdgör man mycket ytor, och 
eftersom hela trakten lutar in mot Fyrisån så är det dit allt vatten rinner. Dagvatten- 
systemet kan inte hantera en ständig ökning av flöden, utan man åtgärda på andra håll 
också. Han nämner åtgärder som sedumtak på hus, som ger en dämpad avrinning och 
som fungerar bra vid normal nederbörd. Han ställer sig dock frågande till hur 
verksamma dessa är vid extrem nederbörd. Samma sak gäller ökad mängd grönytor, hur 
verksamma är de vid extrema situationer?  
 Ahlgren menar att det inte finns någon patentlösning, utan att man måste pussla 
med många olika medel. Man måste utnyttja de platsspecifika förutsättningarna, och i 
möjligaste mån förlita sig på passiva avrinningssystem. Att förlita sig på endast pumpar 
kan vara riskfyllt, även om det ibland är nödvändigt, som vid Råbyvägen, som går under 
järnvägen. Om Fyrisån svämmar över måste man dock förmodligen ta dit en stor mängd 
externa pumpar. Dessutom finns mycket känslig utrustning där, som skulle slås ut. Här 
har man nog inte tänkt, menar Ahlgren. 
 Även Mats Sundelius nämner Råbyvägen och området kring Polishuset som det 
känsligaste området för framtida översvämningar, och vikten av att pumparna sköts. Ett 
annat exempel han tar upp är kraftledningsgatan till Gränby som håller på att byggas, 
där man i nuläget diskuterar utformning av utjämningsmagasin för dagvattnet. Tanken 
med dessa är att ingen skillnad ska märkas i flöden eller i erosion kring Fyrisån bara för 
att man bygger en ny ledningsgata. Sundelius sammanfattar med att det viktiga är att 
vattnet måste kunna rinna – man får inte bygga för alla lågpunkter. 
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Anneli Sundin på Stadsbyggnadskontoret säger att det är främst i de östra stadsdelarna 
som det kommer byggas mycket i framtiden, och det är där man måste tänka på de 
hårdgjorda ytorna. Allt dagvatten ska ju rinna in till centrum och Fyrisån. Vad gäller 
grönytor och mångfunktionella ytor säger hon att det är klart man aldrig asfalterar mer 
än nödvändigt, men att det nog kan vara ett problem i de östra stadsdelarna, att det är 
ont om grönytor. Hon poängterar dock att det inte går att infiltrera vatten på plats, 
eftersom marken består av lera. Istället får man använda sig av fördröjningsmagasin, för 
att inte överbelasta dagvattensystemet. I de västra stadsdelarna är det mer gott om 
grönytor, och där kan dessutom en del vatten rinna av till Hågaån. 
 Göran Carlén berättar om dagvattenstrategin som är på gång i kommunen, och som 
han ställer sig positiv till. I ÖP 2010 står att ”dagvatten ska utformas så att estetiska, 
biologiska och sociala värden främjas”, och det är här dagvatten- strategin kommer in. 
Arbetet med denna är utformat som ett projekt med Uppsala vatten i ledningen, men där 
alla tekniska kontor ska vara med, som exempelvis fritid och natur. Apropå de åtgärder 
som Boverket föreslår om hur man tar sig an vatten som en grönstrukturfråga (se avsnitt 
3.2), så säger Carlén att dessa är lämpliga att titta på i arbetet med dagvattenstrategin. 
Han tror att det redan nu finns någon slags uppskattning av andel hårdgjord yta i staden, 
men vad gäller ökad genomsläpplighet nämner han också problemet med leran. 
Balansen mellan behov av förtätning och behov av klimatanpassning har man pratat om 
för vissa områden, men det handlar om hur hela ledningssystemet för dagvatten är 
uppbyggt, snarare än bara frågan om genomsläpplighet. I de östra delarna är det dock 
problematiskt menar han. 
 Överlag tror han att ledningsnätet är avgörande för var det riskerar att komma in 
vatten. Han menar att översvämningskarteringarna som görs är tillräckligt bra, och att 
det viktiga istället är att se vilka fastigheter, givet ledningsnätet, som riskerar att drabbas 
vid 100-årsflödena. Detta skulle kunna vara utgångspunkten för den riskobjekts- 
inventering som föreslås i MKB:n till ÖP 2010. 
 
 
6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I denna avslutande del avser jag diskutera mina resultat från den empiriska delen av 
studien, tillsammans med de teorier och de fakta jag presenterat i tidigare delar. Tanken 
är att återknyta till studiens syfte, genom att lyfta fram mina frågeställningar och föra en 
diskussion kring dessa. Då jag i föregående del redan besvarat mina frågeställningar, är 
syftet här främst att lyfta fram delar jag tycker är särskilt intressanta för en diskussion. 
Jag vill även lyfta fram  frågor och teman som skulle kunna lämpa sig för vidare studier, 
särskilt på grund av denna studies explorativa karaktär. 
 
Klimatanpassning och översvämningsrisker i Uppsala 
Min första frågeställning handlar om hur arbetet med klimatanpassning ser ut i 
kommunen. Som framgår av föregående kapitel är frågan inte särskilt prioriterad i 
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kommunen. Orsaker till detta är bland annat brist på tid och resurser, men även ett 
bristande kunskapsläge och en känsla av att det inte är en särskilt aktuell eller akut 
fråga. Inför arbetet med översiktsplan 2010 fanns frågan med, men sållades bort i 
kommunens i övrigt stora arbetsbörda. Från Länsstyrelsens sida pågår dock ett mer 
målmedvetet arbete, där man i och med den nya plan- och bygglagen ämnar hjälpa 
kommunerna i länet med att tolka den nya lagtexten om ”klimathänsyn” i planeringen, 
där klimatanpassning ingår. Länsstyrelsens hjälp verkar dock vara mest aktuell i mindre 
kommuner. I större kommuner som Uppsala, har man redan en etablerad organisation 
och tillräckligt med expertis, åtminstone enligt dem själva. Kanske är det svårare att 
driva in ett nytt ”klimatanpassningsperspektiv” i kommunen just av detta skäl.  
 En fråga man kan ställa sig är om det ens är önskvärt att prioritera en mer 
målmedveten klimatanpassning inom just den fysiska planeringen. Klimat- anpassning 
och översvämningsrisker hanteras i nuläget som en riskhanterings- fråga, och där har 
Brandförsvaret och beredskapsplaneringen en viktig roll. Räcker inte detta? Varför 
komplicera det hela? Denna fråga går att anknyta till idéer om sektorstänkande, eller 
mer specifikt till idéer om att bryta med  ett alltför utpräglat sektorstänkande. Jag tror 
personligen att de stundande klimat- förändringarna kommer att vara komplexa, och att 
även ett klimatanpassnings- arbete kommer att behöva vara det. I denna studie har jag 
fokuserat på översvämningsrisker, men klimatanpassning handlar om så många andra 
områden. Jag tror att en helhetssyn kommer att behövas för att i möjligaste mån vara 
rustade för kommande förändringar. Ett alltför envist sektorstänkande tror jag kan 
förhindra och motverka detta. Vattenfrågor och översvämningsrisker är också 
komplexa, särskilt i urbana miljöer då vattnet på mer eller mindre konstgjorda vägar 
måste knytas i ett kretslopp. Med stora mängder hårdgjord yta bildas stora mängder 
dagvatten som måste ha någonstans att ta vägen, och detta på ett effektivt och säkert 
sätt. Klimatförändringar kommer att påverka mängden vatten som ska hanteras i staden. 
Tidigare översvämningar, som den 1997, är exempel på sår- barheten i 
vattenhanteringen. Att översvämningar kan få allvarliga konsekvenser finns det också 
exempel på, som exempelvis bräddning av avloppsvatten. En ökad risk för 
översvämningar som klimatförändringar kan medföra är därför värd att ta på allvar, och 
det finns anledningar till att därför arbeta mer  tvärsektoriellt. 
 Det som händer  när man beaktar översvämningar som en avskiljd fråga – antingen 
som en riskhanteringsfråga för beredskapsplaneringen, eller som en vattenfråga för 
Uppsala Vatten – är att man blundar för de mer komplexa samband som finns i en stad. 
Sektorer är inte av naturen givna. Mångfunktionella ytor är ett exempel på ett perspektiv 
som uppmärksammar detta. För att göra utformningen av en stad så robust som möjligt 
inför väder och vind är det viktigt att arbeta från många håll samtidigt. Genom ett 
tvärsektoriellt tänkande kan man planera för ytor som både kan vara positiva för att 
förebygga översvämningar, men även för andra klimatrelaterade problem. Att se 
vattenhantering som en grönstrukturfråga är exempel på detta. En övergripande syn på 
kommande klimatförändringar, t ex genom en klimatanpassningsstrategi, tillsammans 
med ett tvärsektoriellt tänkande, skulle därför enligt mig vara ett eftersträvansvärt mål. 
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Kommunens planerade dagvattenstrategi är ändå ett exempel på goda ambitioner i rätt 
riktning. Kommunens mål, att utforma ett dagvattensystem där hänsyn tas till både 
biologiska, estetiska och sociala värden, är ett exempel på mångfunktionellt tänkande. 
Här ska flera av kommunens kontor och förvaltningar medverka. Hur detta faller ut 
återstår att se, och det skulle vara en mycket intressant process att följa.  
 Sven Ahlgren på Uppsala Vatten är den aktör av de jag intervjuat som främst 
betonar vikten av att tänka i större banor. Man måste i utformningen av bebyggelsen ha 
tankar kring vattenhantering med sig. En ständig ökning av hårdgjorda ytor är inte 
hållbart, menar han. Trots detta måste ju staden få växa, för att möta en ökande 
befolkning och ökade behov i samhället. Här har jag i min studie identifierat två viktiga 
konflikter vad gäller klimatanpassning och byggande. Den första är konflikten som 
uppstår är mellan klimatanpassning och förtätning, som båda syftar till att bygga en mer 
hållbar stad. Enligt idén om mångfunktionella ytor behövs ökade grönytor i en stad för 
att öka dess kapacitet att hantera bland annat dagvatten. Idén om förtätning däremot 
förespråkar tätare bebyggelse, då man bland annat vill minska behovet av transporter. 
Vilket ska vägas högst? Att sträva efter att minska transportbehovet och därmed minska 
växthusgasutsläppen, eller att göra den byggda miljön mer robust mot klimat- 
förändringar? Förenklat och hårddraget skulle det här kunna ses som en konflikt mellan 
minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, eller med de engelska termerna mellan 
mitigation och adaptation. Vilket är viktigast? Naturligtvis är inte verkligheten lika 
förenklad, men tanken är intressant. 
 Den andra konflikten är den mellan behovet av klimatanpassning och behovet av 
attraktiv bebyggelse. Kommunen har i sin bebyggelseplanering många olika intressen 
att väga mot varandra. Att bygga attraktiva boenden kan vara viktigt för att locka 
invånare till kommunen, eller ett sätt att få byggbolagen att vilja investera. Det är inte 
heller alltid det finns möjlighet att låta en stad expandera utan att göra avkall på 
översvämningsrisker, då det kan vara andra faktorer som begränsar ny bebyggelse, 
såsom naturreservat eller kulturminnen. Detta är fallet i Uppsala i de västra 
stadsdelarna, där annars översvämningsriskerna är låga och vattenavrinning skulle 
kunna ske till Hågaån. 
 Som jag nämnde innan är det inte bara eventuella intressekonflikter som försvårar, 
utan även att klimatanpassningsproblematiken har så låg prioritet att den inte ens 
kommer upp på agendan. SEI, Stockholm Environment Institute, tar upp denna 
problematik som en av fyra faktorer som hindrar och bromsar klimatanpassningsarbetet 
i Sveriges kommuner (se avsnitt 2.5). De andra är okunskap kring klimatförändringar, 
brist på underlag samt oklara ansvars- förhållanden. 
 Brist på underlag handlar främst om brist på lokala sådana, vilket kan relateras till 
fallet i Uppsala med den stora bristen på noggrannhet i de översiktliga översvämnings- 
karteringar som först gjordes över Fyrisån. Bristande höjddata är ett problem som 
återkommit genom studien, en faktor som klart försvårar tillförlitliga översvämnings- 
karteringar. Problemet är här också att olika myndigheter och instanser har olika system 
som inte är tillämpliga med varandra. Om olika myndigheter och nivåer ska samverka 
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med varandra på ett effektivt sätt krävs att sådana hinder undanröjs. Centrala 
myndigheter har ofta mer resurser och har även via mer samlad kompetens större 
möjligheter att ta fram underlag för framtida klimatförändringar, men det är på lokal 
nivå anpassningen måste ske. SKL menar att staten har ett ansvar att ge mer pengar till 
kommunerna för att genomföra denna anpassning, då detta kan vara mycket 
kostnadskrävande för enskilda kommuner. Detta gäller inte bara för att genomföra 
teknisk anpassning, utan även för att ta fram relevant underlag. 
 Mot detta kan ställas en annan svårighet, nämligen den att implementera nationella 
riktlinjer på lokal nivå. Ett visst missnöje kan uppstå när regler och riktlinjer blir 
orimliga att tillämpa i den lokala miljön. Att förbjuda ny bebyggelse i översvämnings- 
karterade områden, då det redan är till stor del är bebyggt där, kan för en enskild 
markägare framstå som absurt. Då kan det istället vara mer aktuellt att ge riktlinjer om 
hur bebyggelsen ska utformas rent tekniskt, med exempelvis regler för källare. Detta 
verkar också ofta vara fallet i Uppsala, som ju är en stad med centrum i översvämnings- 
karterat område ända sedan staden byggdes, på 1200-talet. 
 
Vidare studier 
Som nämndes i inledningen var mitt syfte med denna studie explorativt. Jag hade först 
ingen större förförståelse för ämnet, utan ville studera hur situationen  Uppsala såg ut 
kring hanteringen av översvämningsrisker och arbetet med klimatanpassning. Vid 
avslutandet av studien står jag nu med en rad nya intressanta problemformuleringar som 
skulle kunna vara lämpliga startpunkter för vidare studier. 
 Ett exempel är dagvattenstrategin som ska genomföras i kommunen. Dels är syftet 
med denna intressant, dels vägen dit, då olika förvaltningar och kontor ska fås att 
samarbeta. Även ett fördjupande i mångfunktionella ytor skulle vara intressant i 
anslutning till detta. 
 Ett annat exempel är att studera vilken effekt införandet av den nya Plan- och 
bygglagen har på kommunens klimathänsyn i planeringen.  
 Ett tredje exempel är att studera hur mindre kommuner förhåller sig till och arbetar 
med klimatanpassning. Dessa har ofta mindre resurser att tillgå och frågan om 
prioriteringar ställs där på sin spets. 
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 

 
Detta är ett urval av de frågor jag använt mig av i mina intervjuer. 
 
Klimatförändringar 
Hur tänker ni kring klimatförändringar? Är fokus på utsläppsminskning eller 
anpassning? 
Hur använder ni er av översvämningskarteringar? Hur ofta uppdateras de? Tar ni hänsyn 
till framtida ökade flöden i karteringarna? 
Vilka områden är ni oroade över ur översvämningssynpunkt? 
Enligt riktlinjer ska man ju inte anlägga bebyggelse av samhällsviktig funktion inom 
översvämningskarterat område, vad anser du om ex. Polishuset? 
 
Dagvatten 
Hur väl fungerar dagvattensystemet i Uppsala? Kan man hantera kraftigt ökade flöden? 
Förtätning av staden i och med ökat bostadstryck – tar man med sårbarhetsfrågan inom 
dagvattensystemet? 
Arbetar man endast sektoriserat kring vattenfrågor, eller kopplas det ihop med övrig 
planering? 
Finns det någon dagvattenplan/dagvattenstrategi hos kommunen? 
 
Samverkan 
Vilka myndigheter samarbetar ni med? 
Hur fungerar samarbetet med länsstyrelsen? 
Nya PBL som träder i laga kraft i maj, känner ni till den? Om att hänsyn ska tas till 
miljö- och klimataspekter? Tror du en lagändring kan göra skillnad? 
Vem ansvarar för underlag till fysisk planering? 
Hur tänker ni kring anläggning av ny bebyggelse / utveckling av befintlig? 
Känner du till översvämningsdirektivet? 
Känner du till klimatanpassningsportalen? 
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