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Sammanfattning 

Klimatförändringar med en framtida temperaturökning som följd kommer sannolikt leda till kraftigare 

nederbörd för Sveriges del, vilket i sin tur ökar riskerna för översvämningar. En sådan utveckling skulle 

bli särskilt problematisk för infrastruktur och bebyggelse i anslutning till vatten. Samtidigt som 

översvämningsriskerna förväntas öka i Sveriges uppfattas ändå boende med närhet till vatten som 

attraktivt och eftersträvansvärt vilket leder många kommuner till att vilja göra satsningar på 

nybyggnationer inom sådana områden. Karlstad är en av de svenska städer som bedöms komma att 

drabbas hårt av översvämningar till följd av klimatförändringarna men samtidigt också en av de städer 

där inriktningen på att bygga och utveckla områden vid vatten är tydlig. I Sverige har varje kommun, 

enligt plan- och bygglagen (2010:911), ansvaret för den fysiska planeringen och stadsutvecklingen. För 

att kunna leva upp till lagstadgade krav på hållbar utveckling är hänsyn till de hot och risker samhället 

står inför en central del. Hållbar utveckling kan förstås som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och består av 

tre dimensioner: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska dimensionen. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka kommunala bedömningsgrunder för att uppnå hållbar 

utveckling i relation till översvämningsrisker och stadsutveckling i vattennära områden. Studien har 

utformats som en fallstudie med Karlstads kommun som exempel där lagstiftning och kommunala 

dokument med relevans för ämnet har granskats. Granskningen av materialet har skett genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har visat att även om kommunen har hållbar utveckling som 

uttryckt ideal för stadsplaneringen och att hänsyn tas till översvämningsrisker, är det ekonomiska 

hänsynstaganden som hamnar i förgrunden. Balansen mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling 

tycks saknas men brist på tydligt redovisade avvägningsgrunder har försvårat bedömningen. En ökad 

tydlighet skulle således kunna leda till mer transparenta och legitima beslut om att exploatera vattennära 

områden. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, översvämningsrisker, riskhantering, stadsplanering.  

  



Abstract  

Climate change and a future temperature increase as consequence will likely lead to more precipitation 

in Sweden; this in turn increases the risk of flooding. Such a development would be particularly 

problematic for infrastructure and buildings adjacent to water. Although flood risks in Sweden will 

increase, living close to water is perceived as desirable. This leads many municipalities to develop such 

areas. Karlstad is in addition to one of the cities in Sweden deemed to be most affected by floods in the 

future due to climate change, also one of the cities that focus on waterfront developments. In Sweden 

each municipality, according to the planning and building Act (2010: 911), is responsible for spatial 

planning and urban development. In order to meet the statutory requirement of sustainable development 

it is necessary to take adequate consideration to the hazards and risks facing society. Sustainable 

development can be understood as "a development that meets today's needs without compromising the 

ability of future generations to satisfy their needs" and is composed of three dimensions: ecological, 

social and economic.  

The aim for this study has been to investigate municipal assessment criteria in order to achieve 

sustainable development in relation to flood risks and urban development in waterfront areas. The study 

has been designed as a case study, with Karlstad municipality as an example. Relevant laws and 

municipal documents have been studied trough a qualitative content analysis. The results have shown 

that although the municipality has sustainable development as an expressed ideal of urban planning and 

takes flood risks into account, the economic considerations function as focal point. The balance between 

the three dimensions of sustainable development appears to be missing but the lack of distinct 

assessment criteria has made the study harder. A greater precision could therefore lead to more 

transparent and legitimate decisions to develop waterfront areas.  

Keywords: Sustainable development, flood risks, risk management, urban planning. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
FN:s klimatpanel, EU och den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen har konstaterat att 

pågående och kommande klimatförändringar runt om i världen och i Sverige kommer leda till 

ökade problem med bland annat översvämningar (IPPC, 2007; Europarlamentet och Rådet, 

2007; SOU 2007:60). I Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) konstaterades att 

en framtida temperaturökning sannolikt kommer leda till kraftigare nederbörd för Sveriges 

del, vilket i sin tur ökar riskerna för översvämningar. Den översvämning som inträffade till 

följd av höga vattennivåer i Vänern under år 2000/2001 lyfts upp som ett exempel. 

Utredningen slår fast att en framtid där liknande händelser blir allt vanligare skulle bli särskilt 

problematisk för infrastruktur och bebyggelse i anslutning till vatten.  

Klimat- och sårbarhetsutredningen pekade i sitt delbetänkande (SOU 2006:94) ut Karlstad 

som en av de städer runt Vänern som troligtvis kommer drabbas hårdast av en framtida 

klimatförändring. Vänerns nuvarande 100-årsnivå (den högsta vattennivån under en 100-

årsperiod) förväntas återkomma med 20 års mellanrum inom 100 år, vilket skulle få 

förödande konsekvenser för staden. Tillsammans med höga vattenflöden i Klarälven kan detta 

leda till ett scenario där stora delar av Karlstad helt täcks av vatten. Även med mindre 

ökningar av vattenståndet än det värsta tänkbara scenariot skulle leda till ökade 

översvämningsrisker för staden.  

Som ett led i att minska översvämningsriskerna sänktes Vänerns vattenstånd år 2008 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2008). Det skulle också kunna minska förväntade 

negativa effekter på bebyggelse och infrastruktur. Åtgärden har dock visat sig leda till andra 

problem, då lägre vattenstånd tillsammans med mindre variationer i vattennivå bidrar till 

igenväxning av stränderna runt Vänern. Ökad växtlighet längs med stränderna påverkar såväl 

växt- och djurlivet som framkomligheten och tillgängligheten runt sjön (Finsberg & Paltto, 

2010).   

Enligt EU:s översvämningsdirektiv kan inte översvämningar helt förhindras men det 

konstateras att vissa mänskliga verksamheter ökar sannolikheten för att de ska inträffa och att 

de ska leda till negativa konsekvenser. Bebyggelse i översvämningsplan samt 

markanvändning som leder till minskad vattenhållningsförmåga är några exempel som nämns 

(Europaparlamentet och Rådet, 2007). 

I Sverige har varje kommun, enligt plan- och bygglagen (2010:911), ansvaret för den fysiska 

planeringen och stadsutvecklingen. Samtidigt som översvämningsriskerna förväntas öka för 

Sveriges del uppfattas ändå boende med närhet till vatten som attraktivt och eftersträvansvärt 

vilket leder många kommuner till att vilja göra satsningar på nybyggnationer inom sådana 

områden. Det handlar ofta om gammal industrimark och hamnområden som ligger lågt och 

därmed redan från början är känsliga för översvämningar (Länsstyrelserna i Västra Götalands 

och Värmlands län, 2011). Karlstad är utöver en av de städer som bedöms drabbas hårdast av 

klimatförändringarna också en av de städer inriktningen på att bygga och utveckla områden 

vid vatten är tydlig (Karlstads kommun, 2012). 

I stark anknytning till översvämningsrisker och klimathot finns frågan om hållbar utveckling 

som är en överordnad princip fastslagen inom ramarna för FN:s arbete såväl som inom den 

svenska politiken (Regeringen, 2012). Utan tillräcklig hänsyn till de hot och risker samhället 

står inför är hållbarhet i utvecklingen en omöjlighet. Hållbar utveckling kan förstås som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen utarbetades av den så kallade 
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Brundtland-kommissionen 1987 (World Commission on Environment and Development 

[WCED], 1987). Enligt rapporten är en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt 

omöjlig att uppnå om naturresurser överexploateras och miljön förstörs, utvecklingen måste 

ske på miljöns villkor. En sammantaget hållbar utveckling består således av tre dimensioner 

som samspelar och stödjer varandra, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska 

dimensionen. Tillsammans utgör de grunden för principen om hållbar utveckling (Svenska 

FN-förbundet, 2012; WCED, 1987). FN återaktualiserade frågan under Rio-konferensen år 

1992 där Agenda 21-programmet antogs och senast år 2012 genom en ny Riokonferens. I 

relation till hållbar utveckling lyftes då vikten av hållbara städer upp, där integrerad planering 

och utveckling ses som en viktig del i att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara 

städer (FN, 2012 art. 134-137).  

I stadsbyggandet har konceptet hållbar utveckling möjlighet att få sin konkreta innebörd och 

knytas ihop med frågan om klimathot och översvämningsrisker. Genom att i planeringen och 

utvecklingen av staden identifiera och ta hänsyn till de risker, sårbarheter och hot som 

föreligger samt integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling, kan stadsplaneringen 

fungera som en viktig nyckel i skapandet av det långsiktigt hållbara samhället.  

1.2 Problembeskrivning 
Ett förändrat klimat leder onekligen till stora utmaningar, speciellt på platser där 

översvämningsriskerna är överhängande. Bebyggelse i vattennära områden ökar 

sannolikheten för negativa effekter av översvämningar, samtidigt som intresset för att 

utveckla just dessa områden också ökar. Däri finns en uppenbar motsägelse som också har en 

nära koppling till idén om hållbar utveckling. En utveckling som ska vara ekologiskt hållbar 

genom att bidra så lite som möjligt till utsläpp och klimatförändringar och samtidigt motverka 

klimathot i form av översvämningar. Den ska vara socialt hållbar genom att motverka stora 

socioekonomiska skillnader och ska främja såväl jämställdhet och jämlikhet som rättvisa och 

demokrati. Slutligen ska den också vara ekonomiskt hållbar, genom att främja en positiv 

ekonomisk utveckling. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan kommuner tjäna på att utveckla områden vid vatten 

eftersom det uppfattas som ett attraktivt läge där många vill bo och vistas, vilket kan locka 

människor och investeringar till kommunen. Samtidigt kan bristande hänsyn till riskerna leda 

till stora ekonomiska förluster och även förlust av liv. En social aspekt på hållbarheten 

handlar om den samhällsutveckling som främjas, om vilka samhällsgrupper satsningarna 

riktar sig till och vilka som eventuellt förbises. I det blir frågor om demokrati och 

medbestämmande samt den allmänna tillgången till gemensamma ytor viktiga. Slutligen 

kommer också det ekologiska/miljömässiga perspektivet in genom hur växt- och djurlivet och 

miljön i övrigt påverkas när vattennära områden exploateras.  

I och med att kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen och stadsutvecklingen blir 

bedömningarna på kommunal nivå av central betydelse för hållbarheten. Den kommunala 

stadsplaneringen blir själva navet för att göra komplexa avvägningar mellan de tre 

dimensionerna av hållbarhet och översvämningsrisker. De avvägningarna blir i sin tur 

avgörande för hur hållbar utveckling kan gå från abstrakt princip till konkret handlande på 

kommunal nivå. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund i problembeskrivningen är syftet med den här studien att undersöka 

kommunala bedömningsgrunder för beslut om exploatering av vattennära områden, i 

förhållande till översvämningsrisker och krav på hållbar utveckling.  
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Som ett led i att uppnå syftet behöver ett antal frågeställningar besvaras. En första 

övergripande del handlar om vilka avvägningar mellan olika faktorer som görs och hur de går 

till. I det är hur hållbar utveckling kan/bör förstås en viktig fråga. Vidare måste frågan om 

vilka de befintliga riskerna är redas ut. De juridiska förutsättningarnas roll är också en central 

del för bedömningarna. Alla delarna ska sedan vävas samman till en förståelse för de 

hänsynstaganden som utgör kommunala bedömningsgrunder för bebyggelse i vattennära 

områden avseende hållbar utveckling och översvämningsrisker.  

Karlstad är en av de svenska kommuner som kan komma att stå inför störst utmaningar i 

framtiden och har därför valts ut som exempel. Valet av en kommun ger, inom uppsatsens 

tids- och utrymmesmässiga ramar, bättre förutsättningar att kunna ta hänsyn till komplexiteten 

i de hänsynstaganden och avvägningar studien syftar till att undersöka, än vad en studie av 

många kommuner skulle kunna ge.  

1.4 Avgränsningar 
En första avgränsning handlar om val av geografiskt undersökningsområde, där Karlstads 

kommun har fått utgöra exempel utifrån läget, riskbilden och den pågående stadsutvecklingen. 

Tidsaspekten är ytterligare en avgränsning, för den här uppsatsen har de mest aktuella 

dokumenten valts för att ge en bild av det nuvarande läget. Ämnet för uppsatsen innebär 

slutligen också en avgränsning, där riskhantering står i centrum men andra ämnesområden 

såsom stadsplanering och klimatförändringar också berörs. Det sker dock endast i den mån 

det ansetts vara relevant för syftet med uppsatsen.   
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2. Metod och material 

2.1 Inledning 
För genomförandet av uppsatsen har flera olika metodiker använts. Det har gjorts en 

uppdelning mellan den övergripande metoden som är en fallstudie och mellan metod för 

datainsamling och analys. De olika metoderna beskrivs närmare under detta kapitel, 

tillsammans med en redovisning av det använda materialet samt hur urvalet gått till. 

2.2 Fallstudie  
En fallstudie kan definieras som en undersökning av ett avgränsat system som på något sätt 

kan vara representativt för en större helhet (Merriam, 1994). I uppsatsen utgör Karlstads 

kommuns hantering av hållbar utveckling och översvämningsrisker i förhållande till 

stadsplanering det avgränsade systemet. Karlstad är en av de kommuner som står inför 

utmaningarna med ett förändrat klimat och växande översvämningsrisker, vilket gör 

kommunen till ett viktigt och intressant exempel. Enligt Bryman (2011) är en sådan 

exemplifiering lämplig när ett specifikt fall kan vara representativt för en kategori av fall eller 

kan utgöra en representativ kontext för de forskningsfrågor som ska besvaras. De utmaningar 

Karlstad står inför är inte unika för kommunen utan kan sägas gälla för ett flertal kommuner 

runt Vänern och utökat även på andra platser i Sverige och runt om i världen. Därmed blir 

fallet Karlstads kommun intressant som förståelsegrund även i ett vidare perspektiv. 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 
Inom ramen för en fallstudie är det viktigt att göra en bredare litteraturgenomgång, för att få 

en bild av vilken forskning som finns på det valda området och vilka centrala begrepp och 

teorier det innehåller. En litteraturgenomgång bör integrera relevant tidigare forskning, 

tillsammans med relevanta teorier och metodologier (Merriam, 1994). Litteraturgenomgången 

som genomförts i den här uppsatsen har utformats på ett narrativt sätt, som enligt Bryman 

(2011) är tänkt att ge en initial bild av ett specifikt ämne, utan förutbestämda kriterier. 

Genomgången inleddes med sökningar på nyckelbegrepp såsom ”hållbar utveckling”, 

”översvämningsrisker” och ”stadsplanering/utveckling” på såväl svenska som engelska, 

kombinerade i olika sammansättningar. Sökningarna genomfördes i huvudsak i databaser 

såsom Google Scholar, ScienceDirect och Scopus. Ur databassökningarna valdes det material 

som bedömdes vara relevant ut.  

Vidare utgörs grunden i fallstudien av kommunala dokument. Eftersom ämnet för uppsatsen 

är att studera hänsyntaganden till översvämningsrisker och de olika dimensionerna av hållbar 

utveckling i stadsbyggnadsfrågor, har dokument som kan avspegla de aspekterna valts ut (se 

även kap. 2.3). Enligt Merriam (1994) kan dokument ge en empirisk grund för den kontext 

inom vilken problemet konstrueras. Att planera hur en stad ska byggas och utvecklas är en 

fråga som ligger på kommunal nivå, vilket gör att de dokument som ligger till grund för 

besluten blir avgörande för utvecklingens hållbarhet. Hur och ifall Karlstads kommun, som 

exemplifierande fall, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i förhållande till 

översvämningsrisker genom särskilda styrdokument blir därmed en viktig fråga.   

2.2.2 Analysmetod 
Fallstudien tar sin utgångspunkt i kommunala dokument som måste genomgå en analys. 

Uppsatsens analys har utformats som en kvalitativ innehållsanalys, där sökandet efter 

bakomliggande teman i materialet är centralt (Bryman, 2011). Som ett led i att skapa 

transparens i analysprocessen har en deskriptiv framställning av de utvalda dokumenten tagits 

med i uppsatsen, där de mest centrala delarna beskrivs. Som ett komplement till dokumenten 

finns också en framställning av den viktigaste lagstiftningen på området som utgör en ram för 

det kommunala arbetet, både genom att ställa vissa krav men också genom att sätta 
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begränsningar för handlandet. De framställningarna har sedan legat till grund för själva 

analysen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det alltid kommer finnas ett visst mått av 

subjektiv tolkning i bedömningen av vilka dokument som är relevanta men även vilka delar 

av dem som är av betydelse. Det gäller också tolkningen av materialet som sker i och med 

själva innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Dokumenten har inledningsvis lästs 

i sin helhet och därefter har relevanta delar plockats ut genom att materialet har kodats utifrån 

förutbestämda kriterier. Kriterierna har sin grund i de teoretiska utgångspunkterna som 

presenteras i kap. 3 och kodningen har skett genom de tematiska indelningarna, med särskild 

hänsyn till de frågeställningar som redovisas i analysverktyget i kap 3.5. 

Kriterierna har kunnat identifieras i inledningskapitlet där tre huvudsakliga teman framträtt. 

De har sedan legat till grund för urvalet av lagstiftning och dokument samt urvalet som skett 

inom det aktuella materialet och i nästa led för analysen. De tre temana är: Hållbar utveckling, 

Risker/sårbarhet/hot och Stadsplanering. Eftersom innehållsanalysen är av kvalitativ art syftar 

den inte till att räkna hur många gånger olika begrepp uttrycks i dokumenten utan om att göra 

en bedömning och tolkning av vad som kommer till uttryck och på vilket sätt detta sker 

(Bryman, 2011).  Analysen syftar till att undersöka vilka hänsynstaganden, avvägningar och 

bedömningar de kommunala dokumenten innehåller i förhållande till de tre tematiken. Som en 

bakgrund till hur varje tema kan tolkas och förstås beskrivs de närmare under huvudrubriken 

”teoretiska utgångspunkter” (se kap. 3).  

2.3 Material 
För litteraturgenomgången har i huvudsak vetenskapliga artiklar använts. Den övervägande 

delen av dem har funnits inom ämnesområdena riskhantering i förhållande till 

översvämningar och klimathot samt inom stadsplanering. Där finns frågor om hållbar 

utveckling och sårbarhet också representerade. För ämnet relevant lagstiftning ingår också i 

uppsatsen. Vidare har användbara rapporter och myndighetspublikationer funnits, främst 

gällande klimatförändringar och hot. Dokument från Karlstads kommun där urvalet baserats 

på en bedömning av vilka som kan antas vara mest relevanta för uppsatsens ämne och syfte, 

har också använts. De dokument från Karlstad kommun som valts är inledningsvis 

översvämningsprogrammet. Det anger riktlinjerna för hela kommunens arbete och bestämmer 

därmed förutsättningarna för det vidare arbetet med översvämningshantering och relaterade 

risker. Vidare ger översiktsplanen en bild av vilka visioner kommunen har för mark- och 

vattenanvändningen och bestämmer därmed inriktningen för den vidare detaljplaneringen av 

specifika områden. Slutligen ger detaljplanerna en mer konkret bild av hur specifika mark- 

och vattenområden ska användas samt vilka effekter och konsekvenser användningen får. De 

ställningstagandena blir sedan avgörande för utvecklingen under lång tid framåt. Materialet 

bidrar till att belysa kommunens bedömningsgrunder från olika perspektiv, sett både utifrån 

den juridiska ramen och vad som ligger inom kommunens eget handlingsutrymme. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Inledning 
För att kunna genomföra analysen är det inledningsvis viktigt att ha en förståelse för de 

centrala teorier och begrepp som finns inom ämnet för uppsatsen. De har samlats under tre 

huvudsakliga teman; Hållbar utveckling; Risk, sårbarhet och hot samt Stadplanering.  

Hänsyn till risker, sårbarheter och hot är en förutsättning för en hållbar utveckling och är på 

samma gång stora utmaningar som måste hanteras, inte minst inom kommunerna. 

Stadsplaneringen är i sin tur ett av kommunernas mest handfasta verktyg för att uppnå en 

hållbar utveckling där relevant hänsyn tas till risker, sårbarheter och hot. Alla tre teman är 

således kopplade till varandra genom att de var och en påverkar och påverkas av varandra och 

kan därför inte helt och hållet särskiljas. De beskrivs ändå i det följande som tre separata 

delar, inte minst för tydlighetens skull. För varje tema presenteras ett antal frågeställningar 

som ska utgöra stöd för innehållanalysen och förtydliga hur materialet har bearbetats, det 

analysverktyget återfinns i tabellformat (tabell 1) under kapitlets sista del. 

3.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling började användas som ett begrepp inom politiken efter den så kallade 

Brundtlandrapporten 1987. Den kan sägas vara den första i sitt slag som tog hänsyn till ett 

ekonomiskt, socialt och politiskt perspektiv på miljön. I rapporten slås fast att hållbar 

utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Redclift, 2005; WCED, 

1987).  

Därefter har hållbar utveckling använts på en mängd olika sätt inom akademin, politiken, 

miljörörelsen och av företag. Redclift (2005) menar att begreppet vid en första anblick kan 

tyckas vara relativt lättöverskådligt vilket har lett till konsensus över vad hållbar utveckling 

innebär och hur begreppet kan användas. Begreppet i sig innebär dock något av en 

självmotsägelse i och med att utveckling kan förstås som förbättring i betydelsen tillväxt, 

särskilt vad gäller ekonomiska tillgångar och ökat materiellt välstånd. En sådan utveckling är 

per definition inte hållbar ur ett långsiktigt perspektiv eftersom den kräver ett ökat utnyttjande 

av jordens resurser, vilket är vad konceptet från början växte fram som en protest mot 

(Redclift, 2005; WCED, 1987). 

Giddings et al. (2002) menar att de tre olika aspekterna av hållbar utveckling i praktiken ges 

olika stort utrymme beroende på vilken verklighet som beskrivs och av vem, trots att de enligt 

definitionen ska ha en jämbördig betydelse och ser att ekonomiska faktorer ofta fått väga 

tyngst.   

Olika tolkningar och fokus leder till att hållbar utveckling som begrepp blir relativt 

komplicerat och kan därför kräva mer tydlighet och en mer konkretiserad innebörd. Ett försök 

att åstadkomma mätbarhet och mer tydlighet återfinns i BBC-modellen (Birkmann, 2006). 

BBC-modellen tillkom ur en diskussion om hur sårbarhet, säkerhet och hållbar utveckling 

kunde länkas ihop samt ur vad utvecklarna såg som ett behov av helhetsperspektiv inom 

riskvärdering tillsammans med behovet av tydligare ramar för att mäta hållbar utveckling. 

Beteckningen BBC syftar på Bogardi, Birkmann och Cordona som är de ansvariga 

utvecklarna (Birkmann, 2006).  Genom BBC-modellen länkas konceptet hållbar utveckling 

ihop med sårbarhetsanalyser, som en dynamisk process där sårbarhet, hanteringsförmåga och 

verktyg för att reducera sårbarhet förenas. Hänsyn måste tas till de hot som samhället står 

inför och som har förmåga att påverka ekonomi, miljö och sociala förhållanden. 

Sårbarhetsanalysen väver således samman miljömässiga hänsynstaganden med 
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organisatoriska och institutionella aspekter samt fysisk sårbarhet i en och samma analysram, 

där tre centrala teman är ekonomi, miljö och sociala förhållanden (Birkmann, 2006).  

Ett sätt att ytterligare konkretisera hållbar utveckling som koncept handlar om att göra det 

mätbart, utifrån den tanken har MDST utvecklats. MDST står för the Matrix Decision Support 

Tool och är utvecklat av Sveriges Geotekniska Institut (SGI). Verktyget är tänkt som ett stöd 

för utveckling av hållbara samhällen i planeringsprocesser och beslutsfattande och syftar till 

att möjliggöra en jämförelse av de förväntade effekterna av olika åtgärder (Andersson-Sköld, 

2012). Genom att ta hänsyn till tidsperspektivet, konsekvenserna på lokal, regional och global 

nivå samt olika åtgärders flexibilitet är tanken att verktyget ska ge möjlighet att i ett tidigt 

skede ge en bild av olika besluts påverkan på miljön, människors hälsa, sociala och 

ekonomiska aspekter både direkt och på längre sikt (Andersson-Sköld, Helgesson, Enell, Suer 

& Bergman, 2011).  

3.3 Risk, sårbarhet och hot 
Ett vanligt förekommande sätt att beskriva begreppet risk är som kombinationen av 

sannolikheten för att ett visst hot (t.ex. en översvämning) ska inträffa och de negativa 

konsekvenserna av detsamma (Breakwell, 2007; 2007/60/EG; Karlstads kommun, 2010). Ett 

annat synsätt beskriver risk som kombinationen av sårbarhet och hot, vilket kan illustreras 

genom följande ekvation:                           (Wisner et al., 2004; Birkmann 

(red.), 2006). Sårbarhet kan sägas innebära att vara mottaglig för skada och påverkas av en 

rad olika faktorer, däribland ekonomi, social status och hälsa (Wisner et al., 2004). Där 

Wisner et al. (2004) använder begreppet sårbarhet exklusivt för människor används det på 

andra håll mer extensivt och kan då även innefatta ekonomi, miljö, samhällsstrukturer och 

hela samhällen (Birkmann (red), 2006). Den senare användningen är också utgångspunkten 

för den här uppsatsen.  

Birkmann (2006) menar att det finns ett stort behov av att flytta fokus från att kartlägga hot 

till att istället kartlägga och anlysera sårbarhet. Ett sådant flyttat fokus skulle, enligt Birkmann 

(2006) kunna tydliggöra kopplingen mellan potentiella hot såsom översvämningar och 

sårbarheter i samhället, vilket i sin tur skulle skapa förutsättningar för en mer hållbar 

riskreduktion och katastrofhantering. Det är också en central utgångspunkt för BBC-modellen 

(se kap. 3.2).  

Sårbarhet är således en central faktor när det gäller översvämningsrisker och kan förstås som 

en förutsättning för att negativa konsekvenser ska inträffa och för att, i förlängningen, en risk 

ska uppstå. Det är också en konkret faktor som kan förändras på kommunal nivå, där 

stadsplaneringen kommer in som ett viktigt verktyg.  

3.4 Stadsplanering  
Det finns olika idéer om hur den goda staden ska byggas och de bakomliggande värderingarna 

ligger sedan till grund för utformandet av själva stadsmiljön och dess funktion. Att planera 

och bygga en stad är därmed en politisk handling (Campbell & Fainstein (red.), 1998). En av 

utmaningarna för de ansvariga på kommunal nivå ligger i att skapa balans i stadsplaneringen 

mellan effektivitet och demokratisk legitimitet, där två motpoler kan sägas vara att bygga en 

stad med fokus på en resursstark elit som kan generera inkomster för regionen respektive att 

bygga en stad där alla medborgare står i fokus (Granberg, 2008).   

Davoudi (2000) menar att det skett en utveckling där stadsplaneringen har fått en tydligare 

inriktning mot de bakomliggande idéerna om säkerhetssamhället, med fokus på att identifiera 

och planera runt risker och ser att det skulle ge potential för ett mer hållbart 

samhällsbyggande. En nödvändig faktor i att skapa en hållbar stad är utöver att förebygga 
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nuvarande och kommande risker också att hantera sårbarheter i samhället, vilket enligt 

Jabareen (2012) leder till ytterligare en viktig utmaning i stadsplaneringen. 

I strävan efter hållbar utveckling är planeringen av staden därmed viktig, där finns 

möjligheten att ta miljöhänsyn, social hänsyn och ekonomisk hänsyn samtidigt som det 

planeras för hur risker, sårbarhet och hot ska hanteras och reduceras.  

3.5 Analysverktyg 
Utifrån varje tema i de teoretiska utgångspunkterna i föregående kapitel har särskilda aspekter 

åskådliggjorts. Dessa har formulerats till frågeställningar som sedan utgjort grund för 

genomförandet av innehållsanalysen av föreliggande lagstiftning och kommunala dokument. 

Frågeställningarna redovisas i samlad form genom tabell 1. 

Tabell 1: Sammanställning av frågeställningar som verktyg för analysen. 

Tema Frågeställningar 

 

 

Hållbar utveckling 

Hur förstås konceptet hållbar utveckling inom ramen 

för kommunens arbete?  

Vilka avvägningar görs mellan de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling? 

Används någon metod för att mäta hållbarhet eller 

värdera åtgärders påverkan, utifrån idéerna bakom 

BBC-modellen och MDST? 

 

 

Risker, sårbarhet och hot 

Hur beskrivs de tre olika aspekterna risker, sårbarhet 

och hot?  

Vilken hänsyn tas till risker, sårbarhet och hot? 

Vilka åtgärder presenteras för att reducera dem? 

 

 

Stadsplanering 

Hur använder kommunen stadsplaneringen för att 

uppnå hållbar utveckling?  

Vilket fokus finns på att hantera sårbarhet och 
förebygga risker?  

Vilka idéer om den goda staden finns representerade 

och hur kommer de till uttryck? 
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4. Rättsliga ramar 

4.1 Inledning 
För att förstå vilka förutsättningar kommunerna har att förhålla sig till vad gäller 

översvämningsrisker och hållbar utveckling inom stadsplaneringen är den lagstiftning som 

utgör en ram för kommunens handlande en central del. Samtidigt är det också viktigt att göra 

en bedömning av hur de tre aspekterna av hållbar utveckling kommer till uttryck i 

lagstiftningen eftersom den i sin tur också utgör bedömningsgrund för kommunernas 

hantering av frågor om hållbar utveckling, översvämningsrisker och stadsplanering. Därmed 

fyller det här kapitlet en dubbel roll, både genom att skapa förståelse för vilket ramverk 

kommunen har att agera inom och genom att utgöra grund för analysen tillsammans med de 

kommunala dokumenten i nästa kapitel (se kap. 5).  

En bestämmelse om hållbar utveckling finns redan på grundlagsnivå i regeringsformen (SFS 

1974:152) 1 kap. 2 §. Av betydelse för kommuners arbete med riskhantering är också Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och under höjd beredskap. Lagen föreskriver att varje kommun ska upprätta en risk- 

och sårbarhetsanalys för att ha beredskap för händelser ”som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting” (1 

Kap. 4 §). Vidare är också Lag (2003:778) om skydd mot olyckor relevant för området. I 

lagen finns krav på nödvändiga och effektiva räddningsinsatser vid olycka eller överhängande 

risk för olycka (1 kap. 2 och 3 § §). Lagen ställer också krav på kommunens förebyggande 

arbete och för det syftet ska en handlingsplan upprättas (3 kap. 1 och 3 § §). De nu nämnda 

regleringarna är ramar av mer övergripande natur som anger inriktningen för hela samhällets 

utveckling och endast till viss del också innehåller riktlinjer för det kommunala arbetet. Den 

mer konkreta innebörden överlåts dock till kommunerna att själva utforma och därför kommer 

de regleringarna inte beskrivas närmare under detta kapitel.  

Bestämmelser av mer konkret grad som ger tydligare vägledning för hur hållbar utveckling 

och stadsplanering ska utformas i kommunerna finns däremot i annan lagstiftning. De mest 

centrala lagarna på området är miljöbalken (SFS 1998:808) och plan- och bygglagen (SFS 

2010:900), vilka kommer beskrivas mer ingående i det följande. 

4.2 Miljöbalken 
Syftet med miljöbalken beskrivs enligt 1 kap. 1 § vara att främja en hållbar utveckling som 

tillförsäkrar nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam miljö. Detta 

konkretiseras vidare i fem punkter som sammanfattningsvis innebär att människors hälsa och 

miljön ska skyddas, värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas, den 

biologiska mångfalden ska bevaras och att material, råvaror och energi ska återanvändas, 

återvinnas och hushållas med. De tre dimensionerna av hållbar utveckling återfinns i 1 kap. 1 

§ 4 p. som fastslår att mark, vatten och annan fysisk miljö ska användas så att god hushållning 

tryggas ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. 

I propositionen med lagförslag till miljöbalken (1997/98:45) finns ett stort fokus på 

kommande generationer och den framtida världen men det påpekas också att naturen inte 

endast utgör livsmiljö för människan utan även har ett skyddsvärde i sig. Den ekologiska 

hållbarheten blir därmed en viktig fråga som föranleder skydd för miljön både ur perspektivet 

att hindra miljöförstöring men även genom att långsiktigt använda naturresurserna sparsamt. 

Det erkänns att hushållning med resurser kan innebära att motstridiga ekologiska, sociala och 

samhällsekonomiska intressen måste vägas mot varandra. Ytterst handlar det om att 

markanvändningen och samhällsbyggandet kommer med ett förvaltaransvar och därför måste 
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utformas på ett sådant sätt att miljön bevaras och den materiella välfärden garanteras även för 

kommande generationer (Prop. 1997/98:45).  

Miljöbalkens bestämmelser ska ses som ett medel för att styra samhället mot en mer hållbar 

utveckling och ska tillämpas på ett sådant sätt att den ur det perspektivet får den bästa 

effekten. Detta ska ske med stöd av annan lagstiftning och vid tveksamheter om vilket beslut 

som är det bästa ska den riktning som sannolikt bedöms ge den mest hållbara lösningen väljas 

(Prop. 1997/98:45). 

I miljöbalkens 3 kap. finns mer konkreta bestämmelser om mark- och vattenanvändning där 

det i 1 § fastslås att mark och vattenområden ska användas för sådana ändamål de är mest 

lämpade för. Användning som främjar en, ur allmän synpunkt, god hushållning ska ges 

företräde. För denna bedömning måste en avvägning göras mellan intresset av att bevara 

området för framtiden och intresset av att ta det i anspråk för olika ändamål. Miljöbalkens 

syfte bör utgöra ett stöd för bedömningen där hållbar utveckling ska vara det främsta målet 

(Prop. 1997/98:45). 

Vidare fastslås i 3 kap. 3-4 §§ att områden som är särskilt känsliga ur ekologisk synvinkel 

tillsammans med områden av betydelse för natur- och kulturvärden samt friluftslivet så långt 

som möjligt ska skyddas mot skadliga åtgärder. Behovet av grönområden i och i närheten av 

tätorter framhålls också särskilt. Uttrycket "så långt möjligt" syftar till att ge utrymme för 

hänsyn till samhällsekonomiska och enskilda intressen. Dock krävs ändå att en avvägning 

mellan olika intressen görs och att hänsyn tas till praktiska och ekonomiska konsekvenser av 

åtgärder. Enbart ekonomiska hänsynstaganden kan därmed inte utgöra grund för åtgärder som 

kan vara skadliga, såtillvida de inte genom en samlad bedömning skulle visa sig vara det mest 

hållbara alternativet (Prop. 1997/98:45).  

Enligt 4 kap. skyddas vissa utvalda områden särskilt från exploatering och ingrepp, däribland 

Vänern med öar och vattenområden. Dock görs undantag för sådan expolatering som krävs 

för utveckling av tätorter eller det lokala näringslivet, enligt 4 kap. 1 §. I de fall åtgärder eller 

verksamheter kan ge påverkan på miljö eller hälsa ska en miljökonsekvensbeskrivning eller 

miljökonsekvensbedömning göras enligt 6 kap. 

Av betydelse är också bestämmelser i miljöbalken 7 kap. 13-18 h §§ om strandskyddsområde. 

Syftet med strandskyddet är att tillgodose allemansrättslig tillgång till strandområden samt att 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i både vatten och på land. Ett 

strandskyddområde utgörs av land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt 

vattenstånd och kan utvidgas till 300 meter vid särskilda behov. Inom ett strandskyddsområde 

får inte nya byggnader uppföras eller befintliga byggnader ändras så att de hindrar 

allmänhetens tillgång till området. Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 

eller växtarter får inte heller vidtas. Det finns dock vissa undantag från förbuden mot att 

uppföra bebyggelse, bland annat för sådana byggnader som behövs för jordbruket, fisket, 

skogsbruket eller renskötseln. Vidare får också länsstyrelsen besluta om undantag från 

strandskyddet i enskilda fall, till exempel för områden som omfattas av en detaljplan enligt 

plan- och bygglagen, där ett särskilt intresse väger tyngre än strandskyddsintresset.  Även 

kommunen har möjlighet att upphäva strandskyddet i en detaljplan. Genom en ändring i 

miljöbalken 2009 fick kommunerna ökad beslutsrätt i strandskyddfrågor och har nu också 

möjlighet att utfärda dispenser enligt 7 kap 18 b §, om det finns särskilda skäl. Med särskilda 

skäl avses bland annat de fall där området behövs för att tillgodose ett allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området. Även frågor om landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

kan aktualisera upphävande eller dispens från strandskyddet. Ett av de områdena av betydelse 

för landsbygdsutvecklingen anges vara vid Vänern i den mån det råder stor efterfrågan på 

bostäder, enligt 18 e §. 
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Enligt 18 f § ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta ett 

område som behövs för att säkerställa allmänhetens tillgång mellan byggnaderna och stranden 

samt goda livsvillkor för djur och växter. Även här finns dock ett undantag i att detta inte 

gäller i den mån de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion omöjliggör ett 

sådant användande.  

4.3 Plan- och bygglagen 
En ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte därmed den tidigare lagen 

(1987:10). Syftet med den nya lagen var att förenkla plan- och byggprocessen samtidigt som 

kontrollen av byggandet skulle skärpas samt att miljö- och klimataspekter tydligare skulle 

beaktas vid byggande (Prop. 2009/10:170). 

Lagens 1 kap 1 § innebär en syftesförklaring där nuvarande och kommande generationers 

levnadsförhållanden ska vara goda och jämlika med en livsmiljö som ska vara långsiktigt 

hållbar. Detta utvecklas vidare i 2 kap. 3 § som föreskriver att planläggning enligt lagen ska 

främja en god livsmiljö ur social synpunkt som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper; en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 

goda miljöförhållanden i övrigt och slutligen en god ekonomisk tillväxt och en effektiv 

konkurrens. Enligt författningskommentarerna till lagförslaget (Prop. 2009/10:170) är syftet 

med denna bestämmelse att lyfta fram de tre dimensionerna av hållbar utveckling och att 

kommunerna ska redovisa vilka motstående intressen som föreligger samt vilka avvägningar 

som behöver göras inom ramen för en helhetssyn. Bestämmelserna i miljöbalken 3 och 4 kap. 

om mark- och vattenområden ska tillämpas. 

I lagens 2 kap. 5 § ställs vidare krav på den mark där bebyggelse ska uppföras. Den ska vara 

lämpad för ändamålet med hänsyn till fem faktorer, bland annat människors hälsa och 

säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion. För att kunna följa 

bestämmelserna enligt lagen krävs att varje kommun, enligt 3 kap., upprättar en översiktsplan 

som ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i hela 

kommunen.  

Enligt 3 kap. 7-10 §§ krävs vissa åtgärder innan en översiktsplan kan antas. Den måste först 

ha genomförts på ett sätt som stämmer överens med de krav som i lagen ställs på utformandet 

och hänsynstaganden. Vidare måste kommunen också samråda med länsstyrelsen, andra 

berörda myndigheter och aktörer samt med kommunmedborgarna innan planen antas. 

Länsstyrelsen ska särskilt verka för att relevanta intressen tillgodoses samt att bebyggelse och 

byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande vilket däremot detaljplaner är. Med en detaljplan 

ska kommunen pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 

byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning. En detaljplan krävs enligt plan- 

och bygglagen 4 kap. 2 §, bland annat vid nybebyggelse av större omfattning samt vid 

bebyggelse som bedöms få betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor 

efterfrågan på att bygga inom området. Kommunen får också med en detaljplan bestämma 

byggandets omfattning, byggnaders användning, skyddsåtgärder för att motverka 

markförorening, olyckor översvämning och erosion samt besluta om att strandskyddet ska 

upphävas. 

I lagen ställs krav på att detaljplanen ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt, den ska 

innehålla en karta över området (plankarta) samt en beskrivning av hur detaljplanen ska 

förstås och genomföras (planbeskrivning). Av planbeskrivningen ska det framgå vilka 

förutsättningarna för planeringen har varit, vilket som är planens syfte och vilka 

överväganden som legat till grund för planen med redovisning av motstående intressen och 
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konsekvenser av planen.  Om en detaljplan kan antas få en betydande miljöpåverkan ska det 

enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § upprättas en miljökonsekvensbeskrivning utifrån 

bestämmelser i miljöbalkens 6 kap. 

Som ett stöd för kommunerna att tolka lagstiftningen och leva upp till de aktuella 

bestämmelserna ger Boverket ut föreskrifter och allmänna råd och Länsstyrelsen bidrar med 

råd och information. Boverket har även gett ut rapporten Klimatanpassning i planering och 

byggande- analys, åtgärder och exempel (Boverket, 2011). Sveriges Länsstyrelser har 

gemensamt tagit fram skriften Klimatanpassning i den fysiska planeringen medan 

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län tagit fram handboken Stigande vatten 

som ett stöd för kommuners fysiska planering i översvämningshotade områden 

(Länsstyrelserna, 2011; Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011). 
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5. Kommunala dokument 

5.1 Inledning 
För att få en bred bild av hur kommunen hanterar frågor om hållbar utveckling, risker och 

sårbarhet i planeringen av staden består det här kapitlet av en beskrivning av ett flertal olika 

kommunala dokument med koppling till de frågorna. Som ett stöd för kommunens arbete 

finns en strategisk plan som beskriver riktlinjer och visioner för Karlstad (Karlstads kommun, 

2011). Den strategiska planen beskrivs här inte i sin helhet då den är av mer övergripande 

natur, men i den finns några viktiga förutsättningar med relevans för de övriga dokumenten. 

Den strategiska planen ska vara ett stöd i att uppnå visionen för Karlstad, Livskvalitet 

Karlstad 100 000, som innebär ett mål för att kommunen ska växa till 100 000 invånare. I 

dagsläget bor ca 86 900 invånare i kommunen (Karlstads kommun, 2013c). Den strategiska 

planen presenterar tre ”hållbarhetsstrategier” som grundas på de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling- tolkade som tillväxt, folkhälsa samt miljö och klimat. Utifrån 

hållbarhetsstrategierna finns vidare ett antal målområden formulerade: Tillväxt, Attraktiv stad, 

Utbildning och kunskap, En stad för alla samt Den goda gröna staden.  All kommunens 

verksamhet, från kommunledningen till nämnder och styrelser, ska baseras på den samlade 

strategin, vilket gör den till en ledstjärna för de övriga dokumenten (Karlstads kommun, 

2011).  

Det första kommunala dokument som beskrivs närmare i det här kapitlet är det 

översvämningsprogram som antogs 2010 (Karlstads kommun, 2010). Programmet kan sägas 

bestämma förutsättningarna för fysisk planering inom kommunen och är därför ett centralt 

dokument i sammanhanget. Vidare beskrivs den senast antagna översiktsplanen för Karlstad 

kommun från 2012 (Karlstads kommun, 2012). En översiktsplan ska, enligt plan-och 

bygglagen, ange den långsiktiga inriktningen för den fysiska planeringen inom varje kommun. 

Slutligen beskrivs två detaljplaner för områden där kommunen planerar omfattande 

förändringar i stadsmiljön vid vattennära lägen, Kanoten och Katrineberg (Karlstads kommun, 

2013a; Karlstads kommun, 2013b). 

5.2 Översvämningsprogram 

Översvämningsprogrammet (Karlstads kommun, 2010) inleds med en beskrivning av 

Karlstads läge vid Klarälven och Vänern som en viktig förutsättning för stadens utveckling. 

Det stora intresset för vattennära boende ses som ett stöd för att läget inbegriper betydande 

kvalitéer. Samtidigt påpekas att läget innebär att centrala Karlstad och stadsdelarna längs 

Klarälven är utsatta för översvämningsrisker, vilka blev tydliga under översvämningen i 

Karlstad 2001. Då krävde de höga vattenstånden i Vänern omfattande motverkande åtgärder 

samtidigt som ett stort antal fastigheter drabbades av fuktskador. De översvämningar som 

inträffat sägs ha gett kunskap och erfarenhet för att hantera översvämningsfrågan i 

stadplaneringen.  Samtidigt som målet för Karlstads kommun är att växa (visionen 

Livskvalitet Karlstad 100 000), påpekas också att arbetet måste anpassas för att kunna hantera 

översvämningsriskerna på såväl kort som lång sikt. Målet är att det ska kunna ske inom ramen 

för en miljömässigt hållbar tillväxt. 

Målet med översvämningsprogrammet beskrivs enligt följande: Karlstads kommun ska på 

kort och lång sikt ha beredskap för att möta översvämningar och för att minimera de skador 

som uppstår när en översvämning inträffar (Karlstads kommun, 2010 s. 7). För att målet ska 

uppnås bedöms ett arbete på bred front, med allt från kunskapsuppbyggnad till tekniska 

anpassningsåtgärder och välgrundade riskbedömningar, vara nödvändigt. 

Som stöd för bedömningarna av de klimathot som föreligger och bidrar till 

översvämningsriskerna i Karlstad används FN:s klimatpanels rapport (IPPC, 2007) och 
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Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande och slutbetänkande (SOU 2006:94; SOU 

2007:60). Ett ytterligare stöd för översvämningsprogrammet utgörs av Karlstadsregionens 

räddningstjänstförbunds risk- och sårbarhetsanalys som upprättats enligt lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser samt den 

handlingsplan som är en fortsättning på räddningstjänstens analys. Handlingsplanens 

bedömnings beskrivs vara att Karlstad har ett utsatt läge, dels utifrån den geografiska 

placeringen men även utifrån infrastrukturens karaktär och även till viss del bristande förmåga 

att hantera aktuella risker. De största riskerna bedöms vara översvämning, långvarigt 

elbortfall och risker i samband med vattenförsörjningen. 

I översvämningsprogrammet används begreppet risk som en sammanvägning av sannolikhet 

och konsekvenser, där sannolikhet beskrivs som återkomsttider för olika vattennivåer och 

flöden och där konsekvenserna är beroende av vad som sker när dessa inträffar. Sannolikheten 

bedöms inte som något påverkbart på lokal nivå men däremot kan konsekvenserna hanteras 

genom anpassningsåtgärder. Klimat- och sårbarhetsutredningens bedömningar ligger också 

till grund för sannolikhetsbedömningen av översvämningshoten gällande Karlstad utifrån 

Vänern och Klarälven. Även Höljesdammen redovisas som ett hot då stora mängder vatten 

magasineras där och utsläpp påverkar flödet i Klarälven nedströms.  

Enligt översvämningsprogrammet utgör Vänern i dagsläget inte ett allvarligt hot för Karlstad 

men vid en klimatförändring kan detta komma att ändras, särskilt om den överenskomna 

tappningsstrategin (se kap. 1.1) inte tillämpas i förhållande till det förändrade klimatet. 

Eftersom tappningsstrategin sker på frivillig basis genom en överenskommelse mellan 

kommunen och Vattenfall kan den inte ses som tillräckligt långsiktig för de perspektiv om 

minst 50 år som bör gälla för fysisk planering, och ska därför enligt 

översvämningsprogrammet inte tas med i beräkningen av riskerna. 

Trots att översvämningshoten från Klarälven bedöms vara större än för Vänern skulle en 

översvämning i Vänern pågå under så lång tid att det ställer stora krav på motståndskraft hos 

såväl människor som organisationer och material, vilket föranleder viktiga 

anpassningsåtgärder. Dessa är, enligt översvämningsprogrammet, stärkt operativ förmåga i 

beredskapen att hantera översvämningar, tekniska anpassningsåtgärder och planeringsmässiga 

anpassningsåtgärder genom att fortsätta utbyggnaden av Karlstad på ett hållbart sätt. En viktig 

del i det beskrivs vara att de tekniska systemens funktion vid en översvämning utreds men 

också att planer och bygglov tydligt och konsekvent ska behandla översvämningsfrågan. 

Tillsammans med de olika anpassningsåtgärderna lyfts också förbättrad information och 

kommunikation som en nödvändighet. 

Genom översvämningsprogrammet fastställs vissa riktlinjer för planläggning och byggande 

med hänsyn till de återkomstider för flöden och nivåer som kan förväntas. För särskilt 

samhällsviktiga funktioner måste återkomsttiden vara längre än 1000 år. För vanliga bostäder 

och liknande funktioner är en återkomsttid om 200 år acceptabel, medan mindre känslig 

bebyggelse kan vara acceptabel vid kortare återkomsttider. Utgångspunkten för riktlinjerna 

beskrivs vara att bostaden ska vara beboelig samtidigt som vatten, el och värme ska fungera. 

Vägen till och från bostaden ska också vara framkomlig. Den beräknade 200-årsnivån i med 

pålagd marginal för vind och klimat är +46,75 m, vilket är den nivå bostäder och byggnation 

med liknade funktion ska klara av. Samma nivå gäller enligt riktlinjerna för samhällsviktiga 

funktioner. Riktlinjerna gäller för nybyggnationer medan för befintlig byggnation ska de ses 

som mål. För Klarälven har riktlinjerna också utformats så att ny bebyggelse ska klara ett 

200-årsflöde. Vissa områden ligger enligt beräkningar under den rekommenderade nivån, och 

flera byggnader lever inte upp till funktionskravet som inte ställts tidigare. 
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I de fall där riktlinjerna inte kommer att kunna följas ska en riskanalys göras. Denna ska bland 

annat innehålla en identifiering, uppskattning och värdering av riskerna tillsammans med 

förslag på riskreducerande åtgärder samt en verifiering av att de föreslagna åtgärderna medför 

en riskreducerande effekt. En värdering av om de risker som identifierats är acceptabla eller 

inte ska också göras. Vidare ska det också tydligt framgå vilka riskreducerande åtgärder som 

måste genomföras och vilka åtgärder som bör genomföras. Vid kommunens arbete med 

planer och bygglov ska en översvämningsanalys alltid ingå med undantag för de fall där det 

uppenbart saknas behov. 

5.3 Översiktsplan 2012 
Den senaste översiktsplanen från Karlstads kommun antogs år 2012 (Karlstads kommun, 

2011). Den ersatte då den tidigare planen från 2006. 

Planen inleds med en beskrivning av syfte och förutsättningar för planering samt vilka 

skillnader som kunnat ses över tid i planerna. Översiktsplanen från 1997 togs fram under en 

lågkonjunktur vilket ledde till en mer försiktig hållning till Karlstads utveckling, medan 

planen från 2006 präglades av högkonjunktur och fick en mer tillväxtorienterad utformning. 

Exploateringsintresset bedöms ha förskjutits från de norra och östra delarna som tidigare 

planer fokuserat på, till de centrala delarna och vattennära områden. Utvecklingen förklaras 

med den ökade efterfrågan på strandnära boende och att flertalet industrier vid vattennära 

lägen lagts ner.  

Syftet med den nuvarande planen är att visa hur marken och vattenområden bör användas för 

att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 och syftet ska därmed bedömas vara uppnått 

samtidigt som visionen är uppnådd.  Livskvalitet Karlstad 100 000 är en vidareutveckling av 

den vision som formulerades år 1998 och då kallades Karlstad 100 000. Den ändrades till den 

nuvarande lydelsen 2007 i syftet att tydliggöra ”att det är kommuninvånarna som är grunden 

för tillväxten och välfärden i kommunen” (Karlstads kommun, 2011 s. 8 ). Det viktigaste 

målet sägs vara att öka kommuninvånarnas trivsel och stolthet över staden. Utöver det ligger 

fokus för kommunens tillväxtarbete på tre målgrupper: Studenter, personer med 

konkurrenskraftig kompetens samt besökare. Sammantaget ska målen och arbetet ligga inom 

ramen för de tre ”hållbarhetsstrategierna” som läggs fram i den strategiska planen (se kap. 

5.1).  

Karlstad ska enligt planen vara en miljömässigt hållbar stad och bedöms ligga i framkant 

inom den utvecklingen. Det stora utbudet av gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till 

vattennära upplevelser lyfts upp, tillsammans med Karlstads strävan att främja tillväxt och 

mångfald. 

Att Karlstads kommun ska växa ses som en viktig del i tillväxtstrategin, som går ut på att 

locka fler människor genom ökad livskvalitet och attraktiva livsmiljöer, som i sin tur skapar 

förutsättningar för fler företag som kan generera tillväxt. Kommunen beskrivs ur den aspekten 

som en ”regional tillväxtmotor” för Värmland med det övergripande målet att öka 

attraktionskraften. Studenter och personer med konkurrenskraftig kompetens lyfts upp som 

särskilt viktiga grupper att attrahera till kommunen, för vilka Karlstads vattennära läge ses 

inneha en särskild attraktionskraft. 

Översiktsplanen ska bidra med förankring och vägledning för den långsiktiga utvecklingen i 

kommunen och har en planeringshorisont på mellan 20 till 25 år, när visionen om 100 000 

invånare bedöms vara uppnådd. Då planen ska aktualiseras under varje mandatperiod påpekas 

dock att inriktningen sannolikt kommer förändras under den tiden i takt med att preferenser 

och kunskaper ändras. 

Ett av de övergripande målen är enligt översiktsplanen att öka Karlstads kontakt med Vänern 

och Klarälven. Samtidigt framförs att det föreligger en paradox i att förena det målet med de 
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överhängande klimathoten och översvämningsriskerna. Det är främst tillgängligheten till 

Vänern som ska ökas då Klarälven redan i dagsläget sägs ha god koppling till staden men 

även där ska tillgängligheten öka ytterligare. Översvämningsproblematiken ska dock inte 

förvärras på grund av det. Det av kommunen framtagna översvämningsprogrammet ska ligga 

till grund för den utvecklingen, vilket leder till ställningstagandet att i vissa planerade 

utvecklingsområden måste först tillfredsställande förebyggande åtgärder vidtas och att 

detaljplaner ska föregås av riskanalyser. Några av de områden som pekas ut som viktiga 

utvecklingspunkter är Inre hamnen och Västkust (se vidare kap. 5.4). Utvecklingen och 

utbyggnaden av staden ska dock inte ske på bekostnad av tillgången till grönområden och ska 

inte heller leda till ökade transportbehov och bilresor. Med rätt medel bedöms en förtätning av 

staden kunna bidra till en hållbar utveckling. 

När det gäller planeringen av bostäder identifieras vissa centrala riktlinjer, däribland följande:  

 Förekomsten av olika mötesplatser för demokratiska samtal samt kulturell och fysisk 

aktivitet ska tillgodoses och stimuleras. 

 Närheten mellan naturen och boendemiljön ska bibehållas och utvecklas. 

 Vid markupplåtelse ska kommunen ställa krav på energieffektivitet, fjärrvärme eller 

annan miljömässigt hållbar uppvärmning. 

 Alla medborgare ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i bostadsplaneringen. 

Barn och äldres behov ska särskilt uppmärksammas. 

Naturvård och friluftsliv lyfts upp som angelägna delar för den fysiska planeringen och 

översiktsplanen hänvisar till Karlstads kommuns naturvårdsprograms mål från 1995 som 

riktlinje. Målet är att områden med dokumenterat höga naturvärden ska undvikas vid 

lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och annan exploatering. De få kvarvarande 

vildmarksområdena bedöms vara viktiga att bevara. Naturvärdena ska redovisas och skyddas 

på detaljplaneringsnivå samtidigt som hänsyn måste tas till att det kan finnas hittills 

oupptäckta värden, vilket också föranleder närmare inventering och analys inför exploatering. 

Inriktningen för den fysiska planeringen sammanfattas slutligen i punktform:  

• Områden med höga rekreationsvärden ska beaktas och värnas i den fysiska planeringen. 

• De områden som pekas ut i översiktsplanen betraktas som allmänt intressanta för friluftslivet 

och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. 

• Riktlinjerna för förtätning med hänsyn till grönområden beaktas i fysisk planering och 

lovgivning. 

• Alla kommuninvånare ska ha tillgång till bostadsnära natur och ska till fots eller med cykel 

enkelt kunna ta sig till närströvområden med höga friluftsvärden. 

• Gröna stråk ska binda samman bostadsområden med rekreationsområden. 

• Allmänhetens tillgänglighet till stränder bibehålls och utvecklas. 

• Tillgängligheten till Vänerskärgården och Klarälven ska förbättras. 

• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten. 

• Stadslandskapets grönska ska värnas och förbättras. På platser med brist på stadsgrönska 

eftersträvas nya ”luckparker”. 

5.4 Detaljplaner 

5.4.1 Kanoten 
Detaljplanen för Kvarteret Kanoten med omgivande kvarter antogs under våren 2013 

(Karlstads kommun, 2013a). Det detaljplanerade området är en del av Inre hamnen som ligger 
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i stadsdelen Vikens sydöstra del, mellan Vänerns strand, Stadsträdgården och centrum (se 

bilaga 1). Området som berörs av detaljplanen består till stora delar av mark som skapats 

genom utfyllnader i Tullholmsviken i mitten av 1800-talet och på 1960-talet. Planen för 

området är att det ska bli en mångfunktionell stadsdel med en hållbar och levande miljö och 

ingår som ett led i att utvidga Karlstads centrum mot Vänern. 

Bebyggelsen i området ska bestå av verksamheter i form av handel, service och kontor med 

inslag av bostäder. De kommersiella verksamheterna ska enligt förslaget förläggas i 

bottenplan på husen medan kontor och bostäder ska finnas på de övre våningsplanen. 

Lägenheterna ska utformas i olika storlekar med varierande äganderätt.  

I dagsläget omfattas området inte av strandskydd men det ska, i enlighet med miljöbalken, 

inträda när den nya detaljplanen ersätter den gamla och därför måste ett beslut om 

upphävande först prövas. De skäl som anges är att delar av området redan har tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, i enlighet med 

miljöbalken 7 kap. 18c § 1 p samt att området behövs för att tillgodose ett mycket angeläget 

intresse, som är en grund för upphävande enligt miljöbalken 7 kap 18c § 5 p.  

Området sägs kunna täcka flera års utbyggnadsbehov för centralt belägna fastigheter och 

verksamheter, där hållbarhetsperspektivet lyfts upp som ett särskilt viktigt inslag. Som stöd 

för bedömningen lyfts den strategiska planens målområden Tillväxt, Attraktiv stad och Den 

goda gröna staden fram (se även kap. 5.1) som sägs bidra till en hållbar stadsutveckling. 

Stadens utveckling och tillväxt skapar behovet av nya bostäder, lokaler för arbetsplatser och 

utökad service. För att den tillväxten ska vara miljömässigt hållbar och samtidigt infria 

visionen om den attraktiva staden anses det angeläget att nya områden har tillgång till 

kollektivtrafik, att det har nära till viktiga samhällsfunktioner och att läget är attraktivt. 

Genom att bygga inom den befintliga staden sägs miljöpåverkan bli mindre än vid en 

nyexploatering och Kanoten bedöms i det avseendet ha unika kvalitéer. 

Vidare lyfts det offentliga rummet upp som en viktig del i detaljplanen. För att tillgängligöra 

området för allmänheten planeras torg, gångpromenader vid och på vattnet, cykel- och 

rekreationsstråk som ska vara tillgängliga för alla. Det påpekas att det är viktigt att 

stadsstrukturen når ända ner till vattenbrynet. 

Eftersom planen kunnat antas medföra en betydande miljöpåverkan har en miljöbedömning 

och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i enlighet med plan- och bygglagens 5 kap. 18 

§ respektive miljöbalken 6 kap. 11 §. De konsekvenser som beskrivs tar sin utgångspunkt i de 

16, av riksdagen fastställda, miljökvalitetsmålen. Biltrafik, markföroreningar, påverkan på 

växt- och djurliv och bebyggelse som bidrar till en god och hälsosam miljö är några 

målområden som lyfts upp som relevanta. Även översvämningsriskerna har bedömts vara 

särskilt viktiga att ta hänsyn till.  

Områdets centrala läge bedöms främja gång- och cykeltrafik vilket tillsammans med 

förbättrad kollektivtrafik sammantaget relativt sett bör kunna begränsa biltrafiken och därmed 

skapas förutsättningar för mindre luftföroreningar. Trots detta förväntas området ändå leda till 

en ökning av antalet passerande fordon per dag. Vidare har undersökningar visat att 

planområdet är förorenat av diesel och bly. Marken ska därför saneras vilket enligt 

detaljplanen kommer innebära en förbättring gentemot tidigare situation. Angående målet om 

en god och hälsosam miljö förväntas byggande på ett område som ligger i ett attraktivt läge 

vid vatten och med hanterbara störningar från vägtrafik vara att föredra framför en 

exploatering på jungfrulig mark med sämre kommunikationsläge i stadens periferi. Den 

föreslagna exploateringen av strandkanten och grunda strandområden i Tullholmsviken 

bedöms kunna medföra en begränsad påverkan på reproduktionsmöjligheten för tre fiskarter, 

vilket skulle kunna motverka målet om ett rikt växt- och djurliv. För att begränsa påverkan 

planeras ett motsvarande ersättningsområde på andra sidan viken. 
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Som ett led i miljökonsekvensbeskrivningen har också en bedömning gjorts av planens 

konsekvenser utifrån flera andra aspekter. Sammantaget är det en positiv bild som målas upp 

av den planerade utvecklingen av området. Bland annat benämns det i nuläget vara ett 

förstadsområde som istället ska utvecklas till en mer integrerad del av det centrala Karlstad, 

vilket bedöms ge en positiv utveckling av stadsbilden. Planen bedöms också leda till positiva 

ekonomiska konsekvenser genom den lönsamhet det innebär att komplettera en redan 

befintlig stadsdel. Ytterligare en positiv konsekvens lyfts upp i och med de ökade 

möjligheterna för människor att mötas i de offentliga rummen. De förväntade sociala 

konsekvenserna av detaljplaneringen tas också upp och området bedöms leda till positiva 

aspekter för det sociala livet, i och med att många människor kommer befinna sig på platsen. 

Den blandade bebyggelsen med lägenheter, verksamheter, kontor och service förväntas också 

kunna leda till positiva effekter ur integrations- och mångfaldsperspektiv. Tanken sägs vara 

att skapa bostäder med olika upplåtelseformer, prisnivåer och storlekar och på så sätt skapa 

förutsättningar för människor med olika etnicitet, ekonomiska förutsättningar och i olika 

åldrar att kunna bosätta sig i stadsdelen. Det påpekas också att områdets planerade utformning 

har goda möjligheter att skapa trygga miljöer, vilket också sägs vara viktigt ur ett 

jämställdhetsperspektiv. I och med planeringen av området noteras att det nuvarande öppna 

landskapet inom planområdet kommer att försvinna till förmån för bebyggelse, endast en 

begränsad del av strandzonen längs med viken kommer bevaras.  

Angående översvämningsriskerna ligger planområdet på en nivå mellan +45,50 m och +46,50 

m, alltså under den i översvämningsprogrammet föreslagna lägstanivån på +46,75 m (se kap. 

5.2). Med anledning av detta har en översvämningsstudie genomförts för området Kanoten i 

syfte att redovisa de risker och konsekvenser som kan komma att uppstå samt för att ge 

förslag på nödvändiga skyddsåtgärder för byggnader, vägar och avloppssystem. Enligt 

detaljplanen skulle stora delar av området översvämmas redan vid en 100-årsnivå för Vänern 

(+ 46,2 m) och strax under 200-årsnivån skulle hela området svämmas över med undantag för 

de högt liggande bilvägarna. En sådan händelse skulle få stora konsekvenser för dagvatten 

och avlopp men även för energiförsörjningen. För att motverka det scenariot tog 

översvämningsutredningen fram två alternativa lösningar där den ena, landskapsanpassade 

inströmningsskydd utmed vattenområdet i Inre hamnen och Pråmkanalen, framstod som 

ogenomförbart. Det alternativ som i detaljplanen lyfts upp som det mest lämpliga är därmed 

det andra förslaget, avskärmning av Inre hamnen och Pråmkanalen. Förslaget innebär att Inre 

hamnen stängs av vid extremt höga vattennivåer, att en slussport/sättare anläggs samt att 

befintliga slussportar rustats upp och nivåanpassas. Slutligen ska också enligt förslaget en ny 

dagvattenpumpstation anläggas. 

För att ytterligare minska de negativa konsekvenserna vid en översvämning ska särskilt 

känsliga installationer, exempelvis anordningar för mediaförsörjning, antingen placeras på 

höga nivåer eller säkras genom skyddsanordningar. Sådana anordningar ska konstrueras för 

en livslängd på minst 100 år. Enligt planen bör en krishanteringsorganisation ha ansvar för att 

fatta beslut när skyddsåtgärder ska vidtas och för eventuell evakuering från området. 

Enligt bedömningen i detaljplanen leder utvecklandet av redan exploaterade områden som 

Kanoten till att staden kan växa inom sina gränser och bidrar till skapandet av nya intressanta 

stadsdelar, vilket ses som en viktig pusselbit i konkurrensen mellan städerna om bland annat 

arbetsplatser och arbetskraft. Omvandlingen av Kanoten anses vidare vara helt i linje med 

kommunens vision ”Karlstad livskvalitet 100 000”.  Att fler bostäder kommer byggas och fler 

arbetsplatser kommer skapas i ett attraktivt läge bedöms kunna möjliggöra befolkningstillväxt 

och ökad attraktivitet för Karlstad. 
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5.4.2 Katrineberg 
Detaljplaneringen för området Katrineberg är i dagsläget på samrådsstadiet (Karlstads 

kommun, 2013b). Detaljplanens syfte beskrivs vara att skapa attraktiva bostadslägen nära 

vattnet samt att på sikt länka ihop Karlstads stadsbebyggelse med Vänern i väst samt att 

tillgängliggöra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad. Den övergripande 

visionen är att genom detaljplaneringen skapa en hållbar stadsdel med miljö- och naturprofil. 

Katrineberg ingår som en första etapp i att utveckla den nya stadsdelen Grundviken som i sig 

är en del av det större planerade utvecklingsområdet Västkust. För hela området Västkust sägs 

syftet vara att integrera stadsbyggnad med transportfrågor genom att skapa en väl utbyggd 

kollektivtrafik tillsammans med god tillgång till gång- och cykelvägar, för att på så sätt 

minska behovet av biltrafik och parkeringsplatser. Området Västkust är ett av de särskilt 

viktiga utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen och som bedöms kunna öka 

konkurrensfördelen för Karlstad ytterligare i och med det vattennära läget. Området ses också 

som en viktig möjlighet i att öka tillgängligheten till Vänern ytterligare. Även den strategiska 

planens hållbarhetsstrategier för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhets lyfts upp (se 

även kap. 5.1). 

Det för detaljplanen aktuella området Katrineberg omfattas av utökat strandskydd om 300 

meten enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Hela området Vänern med öar är enligt miljöbalken 4 

kap. 2 § ett riksintresse som ska skyddas vid exploatering, vilket är något planen måste ta i 

beaktande. Dock är det särskilda skyddet inte något hinder för utveckling av redan befintliga 

tätorter (se även kap. 4.2). Enligt detaljplanen ska området utformas så att ”parkområden, 

gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska bidra till upplevelsen av ett grönskande 

område och en biologisk mångfald” (Karlstads kommun 2012, s. 5), trots att exploateringen 

innebär att nuvarande naturområden tas i anspråk. Vidare ska också Vänerns strand göras 

tillgänglig för allmänheten och möjliggöra ett vattenanknutet friluftsliv. 

Planen för området är att det ska innehålla i huvudsak bostäder, totalt ca 500 st. Inom 

bostadsområdet ska det finnas möjlighet till handel i bottenplan medan naturområdet vid 

vattnet ska innehålla publika verksamheter som lockar besökare.  

I nuläget beskrivs området till stora delar bestå av skogsmark med en damm, en bäck, 

våtmarker och områden med berg. Det aktuella skogområdet bedöms ha generellt höga 

naturvärden, flera av skogspartierna har ovanliga karaktärer och strukturer som innehåller ett 

flertal rödlistade arter. Inom området finns flera nyckelbiotoper- områden av särskild 

betydelse för växt- och djurliv. Med hänsyn till de speciella naturkvalitéer området innehåller 

är avsikten att de flesta grönstrukturer ska bevaras, men innehålla inslag av bland annat 

motionsspår och spänger. Området längst ut på udden mot Vänern ska dock enligt förslaget 

också innefatta anläggningar för friluftslivet, till exempel bad- och grillplats samt 

cykelparkering. En av nyckelbiotoperna inom området kommer däremot innehålla bebyggelse 

vilket ställer särskilda krav på utformningen, bland annat genom lägre exploateringsgrad. För 

de andra nyckelbiotoperna föreslås att naturreservat eller så kallat biotopskydd bildas för ett 

långsiktigt juridiskt skydd mot skadlig påverkan. För den skogsdamm som ligger mitt i 

området gäller därtill generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap. 11 §. Det finns också 

vissa kulturhistoriska lämningar i området som ska bevaras och synliggöras. 

Inom vattenområdet finns i nuläget pirar och detaljplanen föreslår att användningsområdet ska 

utvidgas till en småbåtshamn, då det bedöms råda brist på båtplatser i Karlstad. Vid vattnet 

ska det också finnas bryggor med olika användningsområden, fågeltorn och spänger. 

Planförslaget innebär att det utökade strandskyddet om 300 m behöver upphävas med motivet 

att området ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området” samt att anläggningen ”för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området”, enligt miljöbalken 7 kap. 18c § 3 och 5 pp.  
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Det angelägna allmänna intresset anges vara att skapa attraktiva bostadslägen vid Vänern, där 

översiktsplanens mål att locka fler människor att vilja bo i Karlstad får utgöra stöd (se även 

kap. 5.3). Exploateringen sägs också bidra till ekonomiska möjligheter att tillgängliggöra 

området för det allmänna friluftslivet, både på land och på vatten. Ingen bostadsbebyggelse 

planeras inom 100 m från stranden, vilket är det generella strandskyddet. Inom det området 

kommer däremot andra anläggningar att finnas, till exempel café, restaurang och kaj med 

småbåtshamn, som bidrar till att området öppnas upp för allmänheten. Hamnen och de 

planerade bryggorna tillsammans med exempelvis kallbadhus är anläggningar som för sin 

funktion måste ligga vid vatten vilket ytterligare sägs motivera upphävandet av strandskyddet. 

Enligt förslaget finns det flera andra områden som har samma kvalitéer som Katrineberg, men 

då dessa redan är föremål för exploateringsplaner kan de inte ses som alternativ till det 

aktuella området.  

Planområdets högsta punkt ligger på ca + 57 m medan den lägsta nivån är + 44 m. med 

hänsyn till översvämningsrisken bedöms att särskilda åtgärder i form av utfyllnader behöver 

vidtas. Enligt översvämningsprogrammets riktlinjer finns ett funktionskrav på bebyggelse och 

infrastruktur som innebär att en nivå på + 46,75 m måste klaras (se även kap. 5.2). Det 

innebär att delar av planområdet ligger i riskzonen vilket föranleder nogsam planering av 

olika funktioners placering. Enligt förslaget ska därför alla allmänna gator inom området ligga 

på en höjd om minst + 46,75 m vilket också gäller huvudbyggnader inom kvartersmark. Inom 

vissa områden får enligt planen inte heller källare uppföras. 

Eftersom det i och med detaljplaneringen bedöms finnas en risk för betydande miljöpåverkan 

har en miljöbedömning gjorts enligt plan- och bygglagen och därefter har en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättats i enlighet med miljöbalken (se även kap. 4.2 och 4.3). 

I planförslaget lyfts de förväntade miljökonsekvenserna upp med fokus på möjlighet till 

friluftsliv och attraktiva boendemiljöer tillsammans med bevarandet av grönstrukturer. Det 

bedöms dock vara svårt att bevara alla naturvärden och samtidigt genomföra en lönsam 

exploatering. I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen lyfts även planförslagets 

positiva påverkan på möjligheterna till friluftsliv upp men det bedöms samtidigt ha negativ 

påverkan på växt- och djurlivet.  

Området bedöms enligt detaljplanen alstra mer trafik och därmed bidra till ökade utsläpp och 

mer buller. De sociala konsekvenser som lyfts upp är att det i området skapas möjligheter till 

flertalet mötesplatser och besöksmål. Det bedöms också att området bidrar till en blandad 

befolkningssammansättning då det ska finnas tillgång till blandade bostadsformer som till viss 

del kompletteras av arbetsplatser. Ett av de huvudsakliga syftena har varit att tillgängliggöra 

Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad men så länge det inte finns någon 

sammanhållen bebyggelse som binder ihop området med övriga staden kan det till en början 

upplevas som en separat del. Där lyfts trygghets- och säkerhetsaspekten upp i och med att de 

långa avstånden genom skog och natur kan upplevas som otrygga. Enligt planen finns det en 

risk att området blir en segregerad del av staden om de övriga expolateringsetapperna skulle 

dröja eller avstanna. 

Slutligen bedöms de ekonomiska konsekvenserna av planen vara att belastningen för 

kommunen blir relativt hög med tanke på alla de omfattande investeringar som måste göras i 

bland annat allmänna gator och vattenledningar samt genom kostnaden för 

översvämningssäkring. För att exploateringen ska vara möjlig med tanke på kostnaden 

bedöms en hög exploateringsgrad därför vara nödvändig. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 
I analysen ska de tre teman som presenterats under teoretiska utgångspunkter ligga till grund 

för tolkningen av dokumentens och lagstiftningens innehåll. Analysen ska ge en samlad bild 

av hur dokumenten förhåller sig till varje tema men även hur det föreliggande rättsliga 

ramverket finns representerat och kan förstås i kontexten. Det är, med uppsatsens syfte i 

åtanke, de kommunala bedömningsgrunder för att uppnå hållbar utveckling i relation till 

översvämningsrisker och stadsutveckling i vattennära områden som är föremål för analysen.  

Hållbar utveckling är en överordnad princip inom FN och inom den svenska politiken och kan 

därmed förstås som det övergripande målet för samhällsutvecklingen. Analysen av det temat 

kommer därmed först.  Det andra temat, Risker, sårbarhet och hot kan ses som potentiella 

hinder för utvecklingen och är därför stora utmaningar som måste hanteras inom ramen för 

politiken och samhällsutvecklingen, inte minst på kommunal nivå där ansvaret för 

stadsplanering ligger. Det sista temat, Stadsplaneringen kan därmed ses som ett av de 

viktigaste verktygen för att hantera de aktuella riskerna, sårbarheten och hoten för att uppnå 

hållbarhet i utvecklingen på såväl lokal som nationell nivå. I början av varje tema finns de 

frågeställningar som utgjort stöd för analysen redovisade. Slutligen presenteras det tidigare 

redovisade analysverktyget i tabellformat, med tillägg av kortfattade svar på 

frågeställningarna som ses som en schematisk översikt av det mest centrala innehållet (tabell 

2).   

6.2 Hållbar utveckling 
Hur förstås konceptet hållbar utveckling inom ramen för kommunens arbete? Vilka 

avvägningar görs mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling? Används någon metod 

för att mäta hållbarhet eller värdera åtgärders påverkan, utifrån idéerna bakom BBC-

modellen och MDST? 

Syftet med såväl miljöbalken och plan- och bygglagen sägs vara att främja en hållbar 

utveckling där nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en god och hälsosam 

miljö. Miljöbalken kan ses som en mer övergripande lagstiftning medan plan- och bygglagen i 

högre grad detaljreglerar kommunernas planerings- och byggprocess. De är dock nära 

sammankopplade, inte minst genom ett stort antal korshänvisningar mellan dem.  

De tre dimensionerna av hållbar utveckling kommer till uttryck på ett flertal ställen men 

speciellt explicit i plan- och bygglagen 2 kap. 3 §. Den sociala dimensionen representeras av 

att all planläggning ska främja en ur social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 

användbar för alla samhällsgrupper. Planläggningen ska också främja en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och energi och råvaror samt i övrigt goda miljöförhållanden, 

vilket ger uttryck för den ekologiska/miljömässiga dimensionen. Slutligen ska planläggningen 

bidra till god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens vilket ger uttryck för den 

ekonomiska dimensionen. Miljöbalken utgår ifrån att även naturen har ett skyddsvärde i sig, 

och inte bara i egenskap av livsmiljö för människan. Därmed ställs långtgående krav på att 

förvalta naturen, inte bara för kommande generationer människor utan även för att naturen har 

ett egenvärde. I och med de undantag och lättnader lagstiftningen tillåter för bl.a. 

stadsutveckling kan de till synes hårda bestämmelserna dock i praktiken bli relativt 

uppluckrade.  

I användandet av mark- och vattenområden medges, enligt förarbetena till miljöbalken, att 

avvägningar ibland måste göras mellan motstående intressen och vid osäkerhet ska den 

sannolikt mest hållbara lösningen ges företräde. Hur avvägningarna ska gå till eller hur det 

ska vara möjligt att göra den långsiktiga bedömningen preciseras inte närmare, utan lämnas 
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därmed till de ansvariga på kommunal nivå. Enligt plan- och bygglagen ska sådana 

ställningstaganden och avvägningar inledningsvis ske i en översiktsplan, där den långsiktiga 

inriktningen för den fysiska miljön i kommunen ska redovisas. Ytterligare krav på att redovisa 

avvägningar och motstående intressen finns i bestämmelser om detaljplanering. 

Hållbar utveckling kommer till uttryck i alla de granskade dokumenten och de tre 

dimensionerna av hållbarhet relateras i stor utsträckning till varandra. Tillväxtstrategin utgör 

dock grunden för hela Karlstads kommuns arbete, där det övergripande målet är 100 000 

invånare uttryckt genom visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. Det tydliggörs i att 

översiktsplanen har som uttryckligt syfte att visa hur marken och vattenområden bör användas 

för att uppnå visionen om 100 000 invånare och bedöms ha uppnått sitt syfte när visionen är 

uppnådd. Den visionen återkommer också i alla de andra dokumenten, inklusive 

översvämningsprogrammet. Att tillväxtstrategin utgör en grundförutsättning i 

översiktsplaneringen kan ses som en viss förskjutning av målet, som enligt plan- och 

bygglagen är att redovisa den långsiktiga mark- och vattenanvändningen med särskild hänsyn 

till kraven på hållbar utveckling. Samtidigt är dock ekonomisk tillväxt och god konkurrens en 

av de tre lagreglerade förutsättningarna för hållbar utveckling. Visionen om 100 000 invånare 

ska dock inte uppnås på bekostnad av de andra dimensionerna vilket begreppet livskvalitet ska 

representera. Definitionen av livskvalitet blir därmed mycket viktig då begreppet ska innefatta 

såväl ekologiskt som socialt hållbar utveckling.   

I de olika dokumenten finns ett stort fokus på attraktiva livsmiljöer vilka enligt 

översiktsplanen ska bidra till tillväxten. Miljön blir på så sätt i sig också en konkurrens- och 

tillväxtfaktor, det är de attraktiva miljöerna som ska bidra till att locka fler invånare till 

kommunen. Den miljömässigt hållbara tillväxten tolkas i stor utsträckning som just skapandet 

av attraktiva miljöer. Den tolkningen sätter endast miljön i relation till människor och missar 

principen om naturens egenvärde. Tankesättet framkommer särskilt tydligt i detaljplanen för 

Katrineberg och kan illustreras genom följande:  

”En exploatering innebär att naturområden behöver tas i anspråk, men 

parkområden, gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska bidra till 

upplevelsen av ett grönskande område och en biologisk mångfald.” (Karlstads 

kommun, 2013b s. 5).  

Det är upplevelsen av området som grönskande och med en biologisk mångfald som står i 

centrum snarare än de faktiska förhållandena för växt- och djurlivet och miljön i övrigt. Fokus 

läggs därmed på livsmiljö snarare än ekologi. Det illustreras vidare i översiktsplanen genom 

att Karlstad sägs ligga i framkant vad gäller hållbar utveckling, där utbudet av ”gröna oaser, 

blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern.” 

utgör exempel på den ”goda gröna staden” (Karlstads kommun, 2012 s.8). Den miljömässigt 

hållbara utvecklingen får således till stor del sin förklaring och sitt berättigande genom att 

attraktiva miljöer bidrar till att locka fler människor till kommunen och på så sätt genererar 

tillväxt. Det är också det som är det genomgående syftet med att utveckla de vattennära 

områdena. Karlstads läge vid Vänern och Klarälven beskrivs som en viktig förutsättning för 

att skapa en god ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer inom kommunen. Det är till stor 

del på det sättet begreppet livskvalitet kommer till uttryck. Kraven på goda livsmiljöer för 

djur- och växtliv hamnar därmed i skymundan, vilket även de inneboende problemen med 

vattennära boende gör. Tillväxten, där attraktiva miljöer vid vatten utgör en stimulerande 

faktor får genom dokumenten en framträdande roll och får således överordnad betydelse. 

Det finns dock även ett flertal exempel på miljöhänsyn ur ett annat perspektiv där ekologi står 

i fokus. De planerade utvecklingsområdena och kommunen som helhet ska bidra till så lite 

miljöpåverkan som möjligt genom att det ställs krav på energieffektivitet och att behovet av 

väl utvecklad kollektivtrafik lyfts upp. En del finns också i det uttryckta behovet av att minska 
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bilanvändandet samt att öka-gång- och cykeltrafiken, vilket är ett genomgående tema i 

dokumenten. Det finns samtidigt också exempel på problematisering av vattennära boende, 

främst i och med översvämningsriskerna som måste hanteras. Problemen och riskerna lyfts 

dock typiskt sett upp efter de stora fördelarna som handlar om efterfrågan, attraktivitet och 

tillväxtmöjligheter.  

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling finns också representerad. Den uttrycks 

inledningsvis som ett folkhälsoperspektiv, där minskade utsläpp och ökad gång- och 

cykeltrafik ses som viktiga delar. Vidare finns det också en social dimension i att de planerade 

bostadsområdenas i Kanoten och Katrineberg ska ha varierade utformning avseende 

upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Det ska främja en blandad sammansättning av 

människor och kan sägas syfta till att minska segregationen inom områdena.  

Att översiktsplanen identifierar särskilt viktiga satsningsgrupper, där personer med 

konkurrenskraftig kompetens framstår som den mest angelägna att locka med vattennära 

områden, talar till viss del emot satsningarnas bredd.  Plan- och bygglagen föreskriver att de 

goda livsmiljöerna ska vara tillgängliga och användbara för alla samhällsgrupper. 

Allmänhetens tillgång till mötesplatser såväl som till de attraktiva livsmiljöerna lyfts dock 

också upp och friluftslivets betydelse påpekas särskilt. Där kommer också det 

allemansrättsligt viktiga strandskyddet in. De kommande exploateringarna i både Katrineberg 

och inom Kanoten innebär ett upphävande av strandskyddet vilket skulle kunna leda till 

försämringar både ur social och ur miljömässig synpunkt. Med tillräckliga kompensationer 

kan dock områden som tidigare varit otillgängliga i själva verket tillgängliggöras för 

allmänheten i och med områdesutvecklingarna och upphävandet av strandskyddet. Den 

påverkan för växt- och djurlivet som upphävandet får kan dock vara svårare att förutse även 

om det finns förslag på kompensationsåtgärder.  

Hänsyn till de tre olika dimensionerna av hållbar utveckling ställer krav på avvägningar och 

enligt plan- och bygglagen ska de framgå särskilt i detaljplaner. I vissa fall krävs också att 

miljökonsekvensbeskrivningar ska göras. I detaljplanerna redovisas konsekvenser av olika 

slag men utformningen av dessa skiljer sig åt mellan de två planerna. Detaljplanen för 

Kanoten är mer odelat positivt utformad medan den för Katrineberg tar upp flera tänkbara 

negativa konsekvenser. Det är visserligen tänkbart att det för Kanoten faktiskt till stor del 

saknas negativa konsekvenser men det motsägs något av att den punkt som eventuellt skulle 

kunna tolkas negativt, att landskapsbilden kommer förändras, beskrivs värderingsfritt.  Det 

finns ändå en slags helhetssyn som BBC-modellen förespråkar där sociala, ekonomiska, 

miljö- och hälsomässiga samt institutionella perspektiv framgår. Det framgår dock inte hur 

själva avvägningarna har gått till och utifrån vilka grunder de gjorts. Det saknas därmed 

tydliga sätt att mäta hållbar utveckling eller åtgärders påverkan på det sätt som förespråkas 

enligt BBC-modellen och som MDST syftar till att göra.  

En viktig del av hållbar utveckling är ett förhållningssätt som främjar en helhetssyn där 

långsiktigheten är central. Den strategiska planen är utgångspunkt för alla dokumenten vilket 

tyder på att arbetet inom kommunen är samordnat. Samtidigt innebär det att den strategiska 

planens mål och visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 utgör en ram för arbetet och 

stadsutvecklingen, vilket leder in på långsiktigheten. Översvämningsprogrammet lyfter upp 

behovet av hållbarhet och långsiktig planering, där ett perspektiv om 50 år bedöms vara 

rimligt. De riktlinjer som föreslås i översvämningsprogrammet om 200-årsnivåer ger 

ytterligare ett längre tidsperspektiv, vilket även gäller angående detaljplanen för Kanoten där 

en teknisk livslängd om 100 år föreslås för vissa anordningar. De tidsperspektiven är betydligt 

mer långsiktiga än den planeringshorisont om 20-25 år som anges i översiktsplanen. Den 

utveckling som beskrivs i översiktsplanen där rådande konjunktur har varit avgörande för den 

bedömda utvecklingen av staden ger bilden av än mer kortsiktiga perspektiv. Det bedöms 
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vidare vara sannolikt att visionen för staden kommer ändras i och med andra preferenser och 

nya kunskaper, och den ska aktualiseras varje mandatperiod. Den stadsutveckling som 

bestäms genom översiktsplanen utifrån den strategiska planens vision har därmed som längst 

en tidshorisont på 25 år framför sig medan effekterna kommer märkas betydligt längre än så. 

Detaljplanerna baseras i sin tur på översiktsplanen men är till skillnad från de senare juridiskt 

bindande och därmed svårare att återkalla. När ett område väl är exploaterat är det därtill svårt 

att ändra inriktning baserat på nya idéer och förändrade ekonomiska förutsättningar. Det visar 

på behovet av långsiktiga perspektiv som kan stå emot förändrade strategier, politiska skiften 

och konjunktursvängningar för en verkligt hållbar utveckling med särskild hänsyn till 

översvämningsrisker. 

6.3 Risk, sårbarhet och hot 
Hur beskrivs de tre olika aspekterna risker, sårbarhet och hot? Vilken hänsyn tas till risker, 

sårbarhet och hot? Vilka åtgärder presenteras för att reducera dem? 

Sammantaget fokuserar alla de granskade dokumenten på främst risker, där 

översvämningsprogrammet ligger till grund för bedömningarna. Sårbarhet som begrepp 

förekommer inte utan det är genomgående begreppet konskevenser som används. Utifrån 

tankarna om att mer fokus på sårbarhet skulle kunna leda till en effektivare riskhantering 

saknas därmed en viktig nyckel. Utvidgat kan ändå sårbarheter finnas identifierade genom 

begreppet konsekvenser som förutsätter en befintlig sårbarhet i bland annat miljö, hälsa eller 

ekonomi.  Utifrån den vidgade innebörden kan lagstiftningen och dokumenten tolkas utifrån 

temats begreppsanvändning utan att det är just de begreppen som används.  

Lagstiftningen ställer krav på riskhänsyn och sårbarhetsbedömningar. Enligt plan- och 

bygglagen ska mark där bebyggelse ska uppföras vara lämplig med hänsyn till risken för 

olyckor, översvämningar och erosion.  Vidare ska enligt miljöbalken särskilt känsliga 

områden skyddas mot skadliga åtgärder. I båda fallen krävs en inledande bedömning och 

analys av de sårbarheter som kan finnas och därtill vilka risker som kan uppstå utifrån de 

föreliggande hoten.  Det är genom detaljplanen de bedömningarna ska framgå.  

Översvämningsprogrammet bedömningar och riktlinjer ligger till grund för såväl 

översiktsplaneringen som detaljplaneringen och målet med programmet är att ha beredskap att 

möta översvämningar samt att minimera skadorna när de inträffar. För att minimera skadorna 

är sårbarhet en central faktor, även om programmet använder sig av definitionen av begreppet 

risk som en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Översvämningsprogrammet i sin 

tur utgår från Klimat- och sårbarhetsutredningens risk- och hotbedömning.  

Sannolikheten för översvämningar (kan omtolkas till översvämningshoten) bedöms inte vara 

något som kan hanteras på lokal nivå. Med tanke på att miljö- och klimatstrategin den 

strategiska planen och de övriga dokumenten utgår ifrån syftar till att minska kommunens 

utsläpp och miljöpåverkan vilket i förlängningen ska leda till minskade klimathot, kan det 

påståendet framstå som relativt kortsiktigt. Konsekvenserna av översvämningar bedöms 

däremot kunna hanteras genom planeringsmässiga och tekniska anpassningsåtgärder, vilket i 

realiteten innebär en sårbarhets- och riskreducering. Den ändrade tappningsstrategin som 

programmet hänvisar till bedöms redan ha minskat översvämningsriskerna men ses inte som 

tillräckligt långsiktig för att kunna ligga till grund för riktlinjerna. Som nämnts i kap. 1.1 har 

dock tappningsstrategin samtidigt lett till annan problematik som ytterligare visar på behovet 

av långsiktiga perspektiv och samlade analyser av åtgärders konsekvenser. Där skulle återigen 

grundtankarna bakom BBC-modellen och MDST kunna belysa sårbarhet och göra effekterna 

av åtgärder mätbara. 

Det uttrycks dock i programmet att staden, utifrån den strategiska planens vision, ska planeras 

utan att översvämningsriskerna förvärras vilket inte tyder på ett aktivt förhållningssätt till att 
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reducera risker eller sårbarhet. Översvämningsprogrammet ställer ändå genom sina riktlinjer 

relativt höga krav. Vid en 200-årsnivå finns ett funktionskrav för bostadsbebyggelse och 

andra viktiga samhällsfunktioner, vilket innebär att utöver att värme, vatten och el ska fungera 

ska även vägen till och från byggnaden vara framkomlig. 

Vissa befintliga områden bedöms i nuläget inte leva upp till kraven vilket torde göra dem 

relativt sårbara för översvämningar. Programmets riktlinjer gäller endast vid ny planering och 

därmed finns heller inga faktiska krav på de redan existerande områdena. De fall där 

programmets riktlinjer av någon anledning inte kan följas måste föregås av en riskanalys med 

förslag på åtgärder. En värdering av om riskerna är acceptabla ska också ingå, vilket innebär 

att det på samma sätt som för hållbar utveckling krävs avvägningar mellan olika intressen. Det 

ges dock ingen vägledning om vilka risker som kan vara acceptabla. Några av de 

utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen bedöms kräva förebyggande åtgärder och 

riskanalyser innan de kan bli aktuella för exploatering, både Kanoten och Katrineberg är 

exempel på områden där så har skett. 

Kanoten är ett speciellt sårbart område då bedömningen gjorts att översvämningsriskerna är 

påtagliga. Redan vid en 100-årsnivå skulle stora delar ha svämmat över, medan 

översvämningsprogrammets riktlinjer har fastställt en 200-årsnivå som utgångspunkt. Vid den 

nivån skulle hela området vara översvämmat. Med hänsyn till Klimat- och 

sårbarhetsutredningens (SOU 2007:60) bedömning att 100-årsnivån kommer återkomma vart 

20:e år inom 100 år skulle området kunna bli mycket utsatt på lång sikt. I detaljplanen sägs 

det vara viktigt att stadstrukturen når ända ner till vattenbrynet vilket ytterligare ökar 

områdets sårbarhet och ger större sannolikhet för negativa konsekvenser. Det är dock inte 

bostadsbebyggelse eller viktiga samhällsfunktioner som ska finnas vid vattenbrynet, vilket gör 

att översvämningsprogrammets riktlinjer inte är applicerbara.  

Översvämningsriskerna har med tanke på områdets struktur ansetts vara särskilt viktiga att ta 

hänsyn till och det finns förslag på risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder. Avstängning av 

Inre hamnen vid höga vattennivåer, nya slussar och en ny dagvattenpumpstation tillsammans 

med placerings- eller skyddsanordningskrav för särskilt känsliga installationer är de 

föreslagna åtgärderna. Enligt förslaget ska en krishanteringsorganisation ansvara för hela 

systemets funktion, vilket kan ses som en bättre garanti för att det kommer upprätthållas och 

därigenom minskas sårbarheten ytterligare. Samtidigt ställs långtgående krav på samhällets 

organisation som sträcker sig långt fram i tiden vilket också skulle kunna ge en ökad 

sårbarhet. Ett system som är beroende av många olika delar och funktioner kan också vara 

sårbart i den mån systemets skyddsfunktion är beroende av att varje enskild del fungerar som 

den ska.  

Översvämningsriskerna är också aktuella för Katrineberg men de minskas genom 

sårbarhetsreducerande åtgärder såsom placeringskrav och utfyllnader som höjer området. 

Katrineberg står däremot inför andra risker i och med att området bedöms besitta särskilt 

viktiga kvalitéer ur ekologisk synvinkel. Området kräver därför särskilt skydd enligt 

miljöbalken. Riskerna kan reduceras genom att stora delarna av grönområdena bevaras och att 

exploateringen begränsas inom särskilda nyckelbiotoper samt ytterligare genom att skapa ett 

långsiktigt juridiskt skydd för områdets bevarande. Även ett visst mått av social sårbarhet 

pekas ut i detaljplanen för Katrineberg i och med bedömningen att området skulle kunna bli 

en segregerad del av staden om den övriga planeringen drar ut på tiden eller avstannar helt.  

Vidare finns också hänsyn till ekonomiska perspektiv, där kostnaden för exploateringen lyfts 

upp och problematiseras. Med tanke på den höga kostnaden bedöms exploateringsgraden 

behöva bli relativt hög för att exploateringen ska gå att genomföra. Det i sin tur ökar riskerna 

för att naturvärden kommer gå förlorade. 
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Även i detaljplanen för Kanoten redovisas tänkbara konsekvenser ur olika perspektiv, där 

miljömässiga, sociala och ekonomiska är de mest övergripande. Den enda negativa 

konsekvens som pekas ut är den begränsade påverkan på reproduktionsmöjligheten för tre 

fiskarter som exploateringen kan tänkas leda till. I övrigt lyfts inga negativa konsekvenser 

upp, vilket tyder på att ingen övrig sårbarhet har identifierats. Vad gäller exploateringens 

ekonomiska påverkan görs bedömningen att den kommer ha en positiv effekt för 

tillväxtgraden inom kommunen. Kostnaderna för de risk- och sårbarhetsreducerande 

åtgärderna med tanke på översvämningsriskerna vägs inte in i detaljplanen för Kanoten.  

Detaljplanen för Katrineberg kan därför sägas innehålla mer av en helhetssyn än vad som 

gäller för området Kanoten.  

6.4 Stadsplanering  
Hur använder kommunen stadsplaneringen för att uppnå hållbar utveckling? Vilket fokus 

finns på att hantera sårbarhet och förebygga risker? Vilka idéer om den goda staden finns 

representerade och hur kommer de till uttryck? 

Utifrån lagstiftningen ska stadsplaneringen bidra till att skapa en hållbar utveckling, vilket har 

tagits fasta på i de kommunala dokumenten. Hållbar utveckling finns med som ett 

genomgående tema vilket tyder på att konceptet har blivit en integrerad del av 

stadsplaneringen. Däremot finns det inom själva begreppet utrymme för tolkningar, som 

beskrivits mer ingående i kap. 3.2 samt 6.2. De olika tolkningarna får olika effekter och leder 

även till olika idéer om hur den goda staden skapas.  

Idén om ”den goda staden” blir tydlig i dokumenten från Karlstads kommun, där den 

strategiska planens målområde ”den goda gröna staden” ska ligga till grund för utvecklingen. 

Utifrån den strategiska planens visioner om Karlstad kommun skapas sedan bilden av hur 

staden ska utformas. Idéerna om den goda staden är inte något som skapas enbart genom 

stadsplaneringen som sådan utan baseras på principer på en högre abstraktionsnivå, 

formulerade av den politiska styrningen. Det är därmed tydligt att stadsplaneringen i sig är en 

politiskt styrd funktion. Hur den hållbara utvecklingen sedan ska skapas med hjälp av 

stadsplanering illustreras genom olika planerade satsningar med hänsyn till folkhälsa, 

demokrati, ekonomi och miljö, vilka har beskrivits närmare i kap. 6.2. Den tydligaste 

inriktningen handlar om att skapa en attraktiv kommun, i dubbel bemärkelse, med tätorten 

Karlstad som viktigaste knutpunkt. Attraktiviteten kan tolkas som både attraktiva livsmiljöer 

och som uttryck för att kommunen ska vara ”regional tillväxtmotor” i länet (Karlstads 

kommun, 2012 s.11).  

När tillväxten ställs i centrum sker det ändå inom ramen för lagstiftningen, där plan-och 

bygglagen innehåller ett uttryckligt krav på att planeringen ska främja ekonomisk tillväxt och 

konkurrens. Utifrån tillväxt- och konkurrenskraven har några särskilt viktiga grupper för 

kommunen identifierats där den mest utmärkande är konkurrenskraftig kompetens. Utifrån 

kap. 3.4 går där att se den ena av de två motpolerna i hur stadsplanering kan användas, som 

handlar om att fokusera på en resursstark elit som kan generera tillväxt. Det finns också 

exempel på den andra motpolen, om att bygga en stad för alla medborgare, genom det fokus 

på allmänhetens tillgång till staden som finns men också genom att de två beskrivna 

detaljplanerna lyfter upp vikten av varierad befolkningssammansättning inom områdena. Det 

kan därmed sägas finnas en viss balans mellan ytterligheterna. Det är dock det första 

perspektivet, att locka den konkurrenskraftiga kompetensen, som framstår vara den viktigaste 

anledningen till själva exploateringen. Det är den gruppen som sägs efterfråga möjligheten att 

bo nära vatten. Allmänheten får samtidigt ta del av satsningarna genom att tillgången till 

friluftsliv och attraktiva miljöer ökar, men den delen tycks vara av underordnad betydelse.  
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Sammanfattningsvis målas bilden av den goda staden upp som en attraktiv växande stad med 

hög tillväxt, där hänsyn också tas till frågor om miljö, hälsa, demokrati och mångfald. Det går 

därmed att urskilja ett hierarkiskt förhållningssätt till de olika värdena. Den goda staden är 

också en stad med närhet till vatten där översvämningsriskerna visserligen ses som ett hinder 

för utvecklingen men där paradoxen i att förena de två faktorerna framstår som hanterbar 

inom ramen för stadsplaneringen som verktyg. Stadsplaneringen får därmed en framträdande 

roll i att hantera risker, sårbarheter och hot med det övergripande målet att uppnå en 

långsiktigt hållbar utveckling. 

6.5 Sammanfattning med analysverktyg 
De frågeställningar som utgjort grund för innehållanalysen har tidigare redovisats under kap. 

3.5 i tabell 1 men återfinns även under varje tema i detta kapitel. Som en sammanfattning av 

analysens viktigaste punkter utifrån frågeställningarna, redovisas i tabell 2 samma verktyg 

som i kap. 3.5, med tillägg av kortfattade svar som ska ge en översiktlig bild av 

analysresultatet. 

Tabell 2: Sammanställning av analytiska frågeställningar med svar. 

Tema Frågeställningar Svar 

 

 

Hållbar utveckling 

Hur förstås konceptet hållbar 

utveckling inom ramen för 

kommunens arbete?  

Hållbar utveckling som attraktiva 

miljöer, friluftsliv, ren luft, mångfald och 

tillväxt. Fokus på dagsläge och nära 

framtid. 

Vilka avvägningar görs mellan 

de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling? 

Redovisar konsekvenser utifrån 

dimensionerna, framställs positivt- 
lägger grund för besluten. Tillväxt i 

fokus. 

Används någon metod för att 

mäta hållbarhet eller värdera 

åtgärders påverkan, utifrån 

idéerna bakom BBC-modellen 

och MDST? 

Inte uttryckligen, gör avvägningarna 

svårbedömda. 

 

 

Risker, sårbarhet och hot 

Hur beskrivs de tre olika 
aspekterna risker, sårbarhet och 

hot?  

Risker, sannolikhet och konsekvenser. 
Ger mer passiv bild men alla delar ges 

utrymme. 

Vilken hänsyn tas till risker, 

sårbarhet och hot? 

Risker i fokus, sårbarhet hanteras 

indirekt genom skyddsåtgärder. Mycket 

lite fokus på hot. 

Vilka åtgärder presenteras för 

att reducera dem? 

Minska klimatpåverkan, skyddsåtgärder 

vid utsatta nyexploateringar. 

 

 

Stadsplanering 

Hur använder kommunen 

stadsplaneringen för att uppnå 

hållbar utveckling?  

Skapar förutsättningar för kollektivtrafik 

och friluftsliv, bygger vattennära för 

tillväxt. 

Vilket fokus finns på att hantera 

sårbarhet och förebygga risker?  

Hanterar sårbarhet i liten skala, 

skyddsåtgärder vid vattennära 

exploatering. Saknas analys över hela 

stadens riskbild vid utökad kontakt med 

vatten. 

Vilka idéer om den goda staden 

finns representerade och hur 

kommer de till uttryck? 

Attraktiv, växande stad. 

Konkurrenskraftig kompetens skapar 

tillväxt, kräver tillsammans med 

friluftslivet vattennära attraktiva 

områden. 
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7. Diskussion 

7.1 Inledning 
Inledningsvis diskuteras studiens resultat, tillsammans med en redovisning av de slutsatser 

som kunnat dras. Därefter följer en diskussion om den valda metoden och hur resultatet kan 

förstås och ha påverkats i förhållande till den. Kapitlet avslutas med ett kortfattat förslag på 

vidare forskning inom ämnet. 

7.2 Resultat 
I uppsatsen har de teoretiska utgångspunkterna kunnat knytas an med lagstiftning och 

kommunala dokument genom analysen. Syftet har varit att tydliggöra bedömningsgrunder och 

avvägningar för hållbar utveckling och översvämningsrisker i relation till stadsutveckling i 

vattennära områden, med Karlstads kommun som exemplifierande fall. En första del i att 

uppnå syftet har handlat om att undersöka vilka avvägningar som görs inför exploatering i 

vattennära områden och hur de går till. Vidare har frågor om hur hållbar utveckling kan 

förstås samt vilka befintliga risker som identifieras i kommunen besvarats. De juridiska 

förutsättningarnas roll har också utretts. Alla dessa frågor kan ses som beståndsdelar i de 

samlade bedömningsgrunderna för kommunens beslut om att exploatera vattennära områden. 

Det är de delarna som belysts genom uppsatsens teoretiska utgångspunkter, resultat- och 

analysdel. De utgör vidare stöd för att diskutera syftet med uppsatsen och komma fram till en 

slutsats utifrån detta. 

Lagstiftningen utgör en viktig del av de kommunala hänsynstaganden vid stadplaneringen där 

vattennära områden har varit ett särskilt fokus. Genom miljöbalken och plan- och bygglagen 

ställs relativt hårda krav på kommuner att beakta hållbarhetsfrågor i mark- och 

vattenanvändningen som grund för en sammantaget hållbar utveckling. Genom lagstiftningen 

lämnas dock tolkningsutrymme genom vaga formuleringar såsom så långt som möjligt, att 

bebyggelse och byggnadsverk inte ska vara olämpliga samt att åtgärder som väsentligt 

förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv inte får vidtas. Lagstiftningen ger också utrymme 

för undantag där behovet av stadsutveckling har en framträdande plats. Tolkningsutrymmet 

och undantagen leder till att de avvägningar mellan bland annat översvämningsrisker och de 

tre dimensionerna av hållbar utveckling som faktiskt görs på kommunal nivå blir särskilt 

viktiga.  

I resonemanget genom samtliga dokument framträder behovet av stadsutveckling och tillväxt 

som ett överordnat mål, där Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad 100 000 utgör 

kärnan. Inom visionen om 100 000 invånare finns samtidigt kravet på en socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling, men i och med det tydligt uttalade tillväxtmålet kan de 

aspekterna endast förstås i relation till hur kommunen ska kunna växa och blir därmed 

överordnat de andra perspektiven. Det stämmer överens med uppfattningen i kap. 3.2 där 

Giddings et al. (2002) menar att ekonomiska faktorer ofta ges störst utrymme.   Samtidigt som 

dokumentens sammanhängande tema tyder på att arbetet i kommunen är samordnat och 

därmed skulle kunna leda till bättre förutsättningar för risk- och sårbarhetshantering, sätter det 

också till viss del även upp begränsningar som handlar om hur hållbar utveckling kan tolkas. 

Hållbar utveckling är bara möjlig om den leder mot ett uppfyllande av visionen, vars egen 

hållbarhet aldrig ifrågasätts. 

Det är med andra ord med målet om 100 000 invånare i sikte som Karlstads kommun planerar 

stadsutvecklingen, till viss del utgör det exempel på de motstående perspektiv Granberg 

(2008) pekar på (se kap. 3.4). En resursstark elit utmålas som kärnan för stadens möjligheter 

att växa. Inom ramen för den utvecklingen framställs ändå miljö, hälsa, demokrati och 

mångfald som viktiga målområden. Utvecklingen ska gå mot mer energisnåla byggnader, 

utökad gång- cykel- och kollektivtrafik, ökad allmän tillgång till friluftsliv och grönområden 
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samt ökad mångfald inom de planerade områdena. Allt detta är centrala element i konceptet 

hållbar utveckling. Genom en vidareutveckling av miljömålen från minskade föroreningar och 

renare luft finns dock de attraktiva livsmiljöerna med som en framträdande faktor. Det kan i 

själva verket sägas ha skett en förskjutning från fokus på miljön i betydelse av ekologi till ett 

fokus på miljö i betydelsen livsmiljö vilket får betydelse för tolkningen av hur miljömålen ska 

uppnås. Det utgör exempel på de tolkningssvårigheter begreppet innefattar som enligt Redclift  

(2005) och Giddings et al. (2002) ger olika innebörd åt hållbarhet beroende på vem som tolkar 

den (se kap. 3.2).  

De attraktiva livmiljöerna blir i sin tur också en del av strävan efter tillväxt, där de bedöms 

kunna locka konkurrenskraftig kompetens som utmålas som en grupp som särskilt efterfrågar 

möjligheter till vattennära boende. Ett av de viktigaste syftena med stadsplaneringen i 

dagsläget är att öka tillgängligheten till Klarälven och Vänern, där det i området Kanoten även 

anses viktigt att stadsstrukturen når ända ner till vattenbrynet. Behovet av attraktiva 

livsmiljöer och den stora efterfrågan på vattennära boende uppges vara förklaringen. 

Samtidigt som efterfrågan lyfts upp som ett viktigt argument förstärks och reproduceras också 

bilden av vattennära områden som attraktiva lägen genom dokumenten. När närheten till 

vatten konstrueras som en idyll kan det i sin tur leda till ytterligare ökad efterfrågan med 

följden att bebyggelsen flyttar närmare vattnet och att än fler vattennära områden exploateras 

för att möta den. 

Där blir frågan om översvämningsrisker, sårbarhet och hot viktig. Det sägs vara en paradox 

att lyckas förena ökad tillgänglighet till vatten utan att öka översvämningsriskerna och med 

det i sikte har översvämningsprogrammet utformats. Det kan tyckas finnas några 

grundläggande problem med programmet, där konstaterandet att sannolikheten för 

översvämningar är något som inte kan hanteras på lokal nivå är det främsta. Därmed missas 

kopplingen mellan klimatförändringar och översvämningshot som rimligtvis måste vara en 

uppgift som behöver lösas såväl lokal som nationell och global nivå. Vidare uttrycks också att 

stadsutvecklingen inte ska leda till att översvämningsriskerna ökar vilket tyder på ett bristande 

fokus på reducering av riskerna. Trots detta ställs höga krav på översvämningssäkring vid 

nybebyggelse där särskilda anpassningsåtgärder pekas ut som viktiga att genomföra. Att 

översvämningsprogrammet tagits fram tyder på ett ökat fokus på att identifiera och planera 

runt risker, vilket stödjer uppfattningen hos Davoudi (2000) (se kap. 3.4). 

Anpassningsåtgärderna blir tydliga i detaljplanerna, där sårbarhetsreducerande åtgärder har 

varit en förutsättning för att kunna genomföra exploateringarna. Särskilt viktiga blir de för 

området Kanoten som vid den 200-årsnivå översvämningsprogrammet har i sitt funktionskrav, 

i stort sett skulle vara täckt av vatten. De planerade åtgärderna kräver dock ett relativt 

omfattande säkringssystem där bland annat hela Inre hamnen ska stängas av vid höga 

vattennivåer. Det finns också förslag på en särskild krishanteringsorganisation som ska ha 

ansvar för systemet. Omfattningen och organisationen kan på ett sätt innebära en 

sårbarhetsreducering men kan samtidigt innefatta skapandet av nya sårbarheter där det 

långsiktiga perspektivet är en del. Även om åtgärder vidtas för att minska riskerna ställer 

systemet höga krav på funktion och även på samhällets organisering långt fram i tiden, vilket 

kan innebära en stor osäkerhet. Åtgärderna handlar därtill endast om att minska sårbarheten i 

de planerade områdena, i det saknas ett vidare perspektiv för hur hela samhällets sårbarhet ska 

kunna minskas genom ett samlat grepp mot både översvämningshot och risker. Den 

överordnade strategin om att Karlstad ska växa mot Vänern och Klarälven kan i den 

meningen ses som ett problem ur hållbarhetssynpunkt, särskilt med hänsyn till 

översvämningsriskerna. 

Ur hållbarhetssynpunkt är de långsiktiga perspektiven särskilt viktiga och där finns en del 

inneboende problem när det gäller stadsplaneringen. Samhället är föränderligt, där nya 
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politiska idéer såväl som nya kunskaper ger andra preferenser och förhållningssätt, vilket kan 

vara problematiskt ur hållbarhetssynpunkt. Hållbar utveckling som en abstrakt, men ändå 

lagstadgad, princip måste konstrueras inom ramen för politiken som till sin natur är temporär 

och riskerar därför att bli utan konkret praktiskt innehåll.  För att motverka en alltför stor 

temporalitet är en helhetssyn som ser bortom ideologier, alltför kortsiktiga strategier och 

konjunktursvängningar nödvändig, där det förs en diskussion om begreppens innebörd och 

vilka värden som kan rymmas inom dem. Inom ramen för en helhetssyn blir avvägningarna 

mellan ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner såväl som översvämningsrisker av 

stor vikt.  

Lagstiftningen ställer krav på sådana avvägningar och det är tydligt att de görs inom ramen 

för de kommunala dokumenten. Däremot framstår det inte som särskilt tydligt hur 

avvägningarna går till och vilken vikt som läggs vid olika faktorer, förutom att det genom 

detaljplanerna framkommer att vissa områden är godkända för exploatering. I enlighet med 

BBC-modellen och MDST (Birkmann, 2006; Andersson-Sköld, 2012), skulle ett 

tydliggörande av helhetssynen och tydligare kriterier för hur hållbar utveckling ska värderas 

och mätas kunna öka transparensen och ge de politiska besluten ökad legitimitet. Med en 

större mätbarhet skulle det vid stadsutveckling i vattennära områden bättre gå att bedöma om 

besluten verkligen leder till sammantaget hållbar utveckling, där ekonomiska, ekologiska och 

sociala dimensioner ges jämbördig betydelse och där tillräcklig hänsyn tas till frågor om 

översvämningsrisker. I dagsläget tycks de ekonomiska perspektiven, med tillväxt som 

överordnad princip, i hög grad stå i fokus och där finns en risk att strävan efter att möta 

efterfrågan på attraktiva livsmiljöer vid vatten i själva verket skapar nya sårbarheter och ökar 

översvämningsriskerna. Med utgångspunkt i en vision som sträcker sig 20-25 år fram i tiden 

kan det vara något som blir svårt att överblicka. Således är en diskussion om de politiska 

visionernas hållbarhet också nödvändig. 

7.3 Metod 
Den valda metoden med granskning av dokument som underlag för analys innebär, på samma 

sätt som alla metoder, vissa begränsningar. Granskning av dokument ger troligtvis en bra bild 

av de formella kommunala beslutsgrunderna. Däremot kan det tänkas att en innehållsanalys 

av dokument förbiser de informella beslutsgrunderna, där till exempel enskilda tjänstemäns 

uppfattningar och värderingar eller samtal mellan inblandade aktörer också kan ha betydelse 

för vilka beslut som fattas. En fallstudie skulle således lämpligen kunna kompletteras med 

intervjuer, eller en följning av processen med att ta fram detaljplaner för att täcka upp för 

vissa brister i dokumenten.  

Vid intervjuer ställs dock höga krav på samspelet mellan intervjuaren och respondenten såväl 

som på frågornas utformning för att de ska kunna ligga till grund för giltiga resultat (Merriam, 

1994). Dokumenten har där den fördelen att de är mer stabila och för den här studien är det 

också rimligt att anta att ansvariga myndighetspersoner inte skulle vara villiga att ge en annan 

bild än den officiella som framkommer i dokumenten, eftersom det är ansvariga inom 

kommunen som står för framställandet av dem. Även om dokumenten inte i så stor 

utsträckning är beroende av yttre faktorer är det dock viktigt att påpeka att det ändå är en 

förhållandevis subjektiv bild som ges i studien av dem, eftersom all forskning är beroende av 

den som utför den och ingen kan ha en helt objektiv ingångsvinkel (Graneheim & Lundman, 

2004). Även om bedömningen är subjektiv är den baserad på de teoretiska utgångspunkterna i 

kap. 3, som förhoppningsvis bidrar med en öppenhet och transparens i hur bedömningen gått 

till. Det är dessutom viktigt att förhålla sig kritisk till den egna förförståelsen och dess 

påverkan på resultatet samt att vara mottaglig för nya iakttagelser.  

Ett tänkbart lämpligt sätt att utforma en sådan här studie, för att täcka upp för de 

metodologiska bristerna, skulle vara att följa den kommunala processen med att ta fram 
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detaljplaner. Detta skulle ge en bred bild av de kommunala bedömningsgrunderna genom att 

dokumentens eller enskilda aktörers vilja att tillrättalägga verkligheten skulle kunna minska i 

betydelse. Däremot ställer det helt andra krav på tidsresurser och val av lämplig process, 

vilket inte varit rimligt för den här uppsatsen. 

7.4 Fortsatt forskning 
Avslutningsvis har den genomförda studien lett till flera uppslag för vidare studier. Som 

föreslagits skulle en fallstudie där processen vid exploatering av vattennära områden följs 

kunna ge en kompletterande förståelse för kommunala bedömningsgrunder. Vidare skulle en 

jämförelse av flera kommuner kunna ge en djupare förståelse för bedömningsgrunderna och 

vilka eventuella perspektivskillnader som finns mellan kommuner. En vidareutveckling av 

ämnet skulle kunna vara att undersöka redan exploaterade områden och jämföra den faktiska 

situationen med vad detaljplaneringen utlovade avseende hållbarhetsdimensioner och 

översvämningsrisker. Vidare skulle ett annat tidsperspektiv också vara möjligt för att kunna 

jämföra utvecklingen och en eventuell förändring sedd över en viss tidsperiod. Ytterligare ett 

uppslag är slutligen att fokusera på riskperception genom att undersöka skillnader i upplevda 

och faktiska risker, samt vilken betydelse det kan få för riskhanteringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Plankarta Kanoten 

Plankarta med referenspunkter. Tullholmsviken längst ner till vänster. Planområdet markeras av 

streckad linje.  Källa: Karlstads kommun 
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Bilaga 2: Plankarta Katrineberg 

Plankarta med referenspunkter. Vänern till vänster på kartan. Planområdet markeras av 

streckad linje. Källa: Karlstads kommun 


