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Abstract 

The effects of climate change and urbanization will increase the risk of flooding in urban areas due to 

increased precipitation and larger amount of impervious surfaces. Svedala, a municipality in southern 

Sweden and its storm water recipient Segeå is one area that will be at greater risks in the future. The aim 

of this study is to compile information about flood risks in Svedala to identify the need for climate 

adaptation measures regarding flooding. My study shows that there is a need for Svedala to implement 

climate adaptation measures within many sectors in the municipality, including infrastructure and 

buildings. Furthermore the storm water sewer system is in great need for adaptation as the storm water 

capacity is undersized with repeated sewer overflows. To identify suitable climate adaptation measures 

to Svedala, climate adaptation plans from other Swedish municipalities and scientific literature were 

reviewed and evaluated. The results show many suitable measures to reduce the risk of flooding in 

Svedala. Some of the measures stands out by its quality to handle multiple risk areas, as: construction 

of green infrastructure and urban wetlands and less impervious surfaces. My conclusion is that the risk 

of flooding in Svedala will decrease if they implement the identified measures from this thesis. 

Furthermore my thesis can be used as a basis for a climate adaptation plan regarding flood risks in 

Svedala.  

 

Key words: “climate adaptation”, “flooding”, “flood measures”, “climate adaptation measures”, 

“climate adaptation plan”. 
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1. Inledning 

Klimatförändringen kommer att leda till en ökad nederbörd i Skåne, både gällande frekvens och 

intensitet (Hall, Lund & Rummukainen, 2015). Det innebär i sin tur att dagvattenavrinningen (nederbörd 

som rinner på hårdgjorda ytor till recipienten) till vattendragen ökar och därmed föreligger en större risk 

för översvämningar (SMHI, 2016), vilket enligt Hoggart et al. (2014) är ett av de största framtida 

klimatrelaterade problemen. Samtidigt kräver den pågående befolkningsökningen att städerna 

expanderar för att tillgodose invånarnas behov av bostäder och arbetsplatser (Aichele & Andresen, 

2013), vilket leder till en större andel hårdgjord yta. Det har gjorts många studier som visar att hårdgjorda 

ytor ökar översvämningsrisken eftersom de bidrar till att vatteninfiltrationen minskar och ytavrinningen 

ökar (Hsu, Chen & Chan, 2000; Aichele & Andresen, 2013; Deak Sjöman & Gill, 2014). Det kan även 

ske översvämningar med avloppsvatten, vilket innefattar både dagvatten och spillvatten (förorenat 

vatten från hushåll och industrier) (Goulding, Horan & Jayasuriya, 2012). Dessa översvämningar kallas 

för bräddningar och sker när ledningsnäten och pumpstationerna blir överbelastade till följd av t.ex. 

kraftigt nederbörd (ibid). Effekterna av både klimatförändringen och befolkningsökningen bidrar till att 

riskerna för översvämningar ökar, varför det är viktigt med en klimatanpassning av samhället för att 

förebygga dessa problem (Hoggart et al., 2014).  En klimatanpassning kan innebära att kommuner 

planerar och genomför åtgärder för att minska riskerna med klimatrelaterade väderhändelser som t.ex. 

översvämningar (Wamsler, 2014).  

En nyligen genomförd kartläggning visade att svenska kommuner har kommit olika långt med 

klimatanpassningsarbetet, där några kommuner är långt framme och några inte har börjat (Roth & Thörn, 

2015). En av kommunerna som enligt kartläggningen inte har börjat med klimatanpassning är Svedala 

kommun, som fick noll poäng av 33 möjliga. Detta trots att kommunen med sin recipient Segeå är sårbar 

för översvämningar, vilket flertalet utredningar och studier har visat (Ekologgruppen, 2010; Svedala 

kommun, 2010; Räddningstjänsten Svedala, 2011; Jensen & Öberg, 2014; Jordbruksverket, 2014; 

SMHI, 2015a). Svedalas mål är enligt översiktsplanen att antalet invånare ska öka från 20 000 till 25 000 

till år 2025 (Svedala kommun, 2010). För att det ska vara möjligt krävs att nya bostäder byggs och det 

ska främst ske i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup genom en förtätning av respektive tätorts 

centrum. Det kommer leda till att tätorterna som redan idag präglas av hårdgjorda ytor kommer att bestå 

av ännu mer hårdgjord yta i framtiden (ibid). Med tanke på klimatförändringens effekter med en ökad 

nederbörd samt Svedala kommuns förväntade befolkningsökning med större andelar hårdgjord yta är 

det viktigt att kommunen påbörjar ett klimatanpassningsarbete för att förebygga problemen med 

översvämningar.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie sammanställa information kring 

översvämningsrisker i Svedala kommun, för att på så sätt identifiera behovet av klimatanpassning samt 

undersöka hur Svedala kommun arbetar med klimatanpassning idag. För att urskilja lämpliga 

klimatanpassningsåtgärder för Svedalas räkning granskas och utvärderas andra kommuners 

klimatanpassningsplaner samt vetenskaplig litteratur. I denna uppsats används begreppet 

”översvämningar” för både översvämningar med dagvatten och avloppsvatten. Det genomförda arbetet 

ska kunna användas som ett underlag för en klimatanpassningsplan gällande översvämningar i Svedala 

kommun. Frågeställningarna som undersöks är: 

 Vilket klimatanpassningsbehov finns i Svedala kommun gällande översvämningar? 

 Vilket strategiskt och operativt arbete med klimatanpassning pågår i Svedala kommun idag? 

 Vilka strategiska och operativa åtgärder med vetenskapligt stöd har andra svenska kommuner 

planerat eller genomfört för att minska problemen med översvämningar, som även kan 

implementeras i Svedala kommun? 

 Vilka ytterligare strategiska och operativa åtgärder med vetenskapligt stöd kan Svedala 

kommun genomföra för att minska problemen med översvämningar? 

1.2. Avgränsningar 

Jag valde att avgränsa studien till att behandla klimatanpassning för ett problemområde 

(översvämningar) i Svedala kommun. Valet av Svedala kommun gjordes eftersom de fick noll poäng i 

kartläggningen över kommuners klimatanpassningsarbete, trots deras sårbarhet för översvämningar. 

Vidare valde jag att enbart behandla översvämningsproblematiken i Svedala kommun med recipienten 

Segeå, för att kunna gå djupare i problemet och skapa ett gediget underlag till klimatanpassningsplan 

gällande detta problem, som dessutom har vetenskapligt stöd. Endast den del av Segeå som rinner genom 

Svedala kommun innefattas i arbetet. Översvämningsproblematiken valdes eftersom det är Svedala 

kommuns största klimatrelaterade problem och utmaning och det valdes i samråd med tjänstemän på 

avdelningen för Bygg och Miljö på Svedala kommun.  

Vidare valde jag att avgränsa min studie till att enbart granska och utvärdera 

klimatanpassningsarbetet hos kommuner som har en antagen klimatanpassningsplan eller likvärdigt 

dokument, av de kommuner som deltog i kartläggningen över kommuners klimatanpassningsarbete. Jag 

valde bort kommunerna som inte deltog i kartläggningen eftersom jag antog att de inte arbetar aktivt 

med klimatanpassning då de valde att inte delta. Jag valde även bort de kommuner som inte har en 

klimatanpassningsplan eller likvärdigt dokument på grund av svårigheterna att granska och utvärdera 

klimatanpassningsarbetet när det inte finns specificerat i ett dokument. Av kommunerna som deltog i 
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kartläggningen över kommuners klimatanpassningsarbete har nio klimatanpassningsplaner eller 

likvärdiga dokument. Dessa kommuner är: Botkyrka, Danderyd, Helsingborg, Kristianstad, Lerum, 

Sundsvall, Trelleborg, Västerås och Växjö. 
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2. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av metoden för uppsatsens genomförande, vilken baseras på 

litteraturstudier. Inledningsvis presenteras uppsatsens objekt: Svedala kommun och Segeå. Därefter ges 

en noggrann beskrivning av genomförandet av litteraturstudien. 

2.1. Objektbeskrivning: Svedala kommun och Segeå 

Svedala kommun ligger i sydvästra Skåne och kommunens yta är 21 897 ha, där 766 ha (3,5%) av den 

totala ytan består av tätort (Svedala kommun, 2010). Svedala kommun har totalt ca 20 000 invånare, där 

majoriteten av invånarna bor i tätorterna: Svedala, Bara och Klågerup (SCB, 2015). Svedala tätort är 

störst med ca 11 000 invånare, därefter kommer Bara med ca 4000 invånare och Klågerup med ca 2000 

invånare (ibid). Alla tre tätorterna består av en stor andel hårdgjorda ytor, vilket bild 1 visar (kommunen 

saknar siffror kring andelen hårdgjord yta i de tre tätorterna). 

Bild 1. Markbeläggningar i Svedala, Bara och Klågerup. 

Andelen gröna, blå och hårdgjorda ytor i de tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. Källa: Modifierad bild från Svedala 

kommun (2010). 
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95% av Svedala kommuns yta ligger inom Segeås avrinningsområde och de resterande 5% av ytan ligger 

inom Höjeås avrinningsområde (Svedala kommun, 2010). De tre stora tätorterna har en avrinning till 

Segeå och det är endast ett litet område öster om Malmö Airport som har en avrinning till Höjeå (bild 

2) (ibid). Det innebär att Segeå är den dominerande recipienten för dagvatten i Svedala kommun. Vidare 

fungerar Segeå som recipient även för två stora avloppsreningsverk: Svedala reningsverk och Sjölunda 

reningsverk i Malmö (Vattenmyndigheten, 2009). Segeå rinner från Börringesjön i sydöstra Svedala och 

har sitt utlopp i Öresund i norra Malmö (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, 2016a).  Segeås 

huvudfåra är ca 4,6 mil och den har tre stora biflöden: Risebergabäcken, Torrebergabäcken och 

Spångholmsbäcken. Huvudfåran rinner genom Svedala, Burlöv, Malmö och Staffanstorp men hela 

avrinningsområdet innefattar de sju kommunerna Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, 

Trelleborg och Vellinge. Största delen av avrinningsområdet (50 %) ligger inom Svedala kommun (bild 

2) (ibid). Dessa sju kommuner bildar tillsammans organisationen Segeåns Vattendragsförbund och 

Vattenråd. Vattenrådets främsta uppgifter är att fungera som rådgivare och informatör, att övervaka ån 

och att planera och genomföra åtgärder (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, 2016b). 

 

Bild 2. Segeås avrinningsområde. 

Segeås avrinningsområde, där Svedala kommun ligger inom den röda markeringen och Segeå är markerat med blå linjer. 

Källa: Modifierad bild från Holmström och Davidsson (2003). 
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2.2. Litteraturstudie 

Metoden för studien grundar sig i en kvalitativ litteraturstudie, vilket innebär att skriftliga källor används 

som datakälla (Denscombe, 2006). Skriftliga källor kan vara i form av böcker, tidskrifter, webbplatser 

och internet men för att öka reliabiliteten (tillförlitligheten) och validiteten (relevansen) används främst 

vetenskapligt granskade källor. Vidare används relevanta dokument i form av olika planer, beslut och 

utredningar från kommuner och andra aktörer. 

Litteraturstudien delades upp i tre faser. I Fas 1 identifierades behovet av klimatanpassning för 

översvämningar i Svedala kommun samt hur de arbetar med det idag, genom att sammanställa 

information från olika typer av planer, beslut och utredningar. I Fas 2 granskades och utvärderades 

klimatanpassningsplaner från Botkyrka, Danderyd, Helsingborg, Kristianstad, Lerum, Sundsvall, 

Trelleborg, Västerås och Växjö, för att identifiera och sammanställa vilka klimatanpassningsrelaterade 

åtgärder gällande översvämningsrisker som dessa kommuner arbetar med. I Fas 2 gjordes även en 

övervägning kring vilka av dessa åtgärder som med sina beskaffenheter även är lämpliga att 

implementera i Svedala kommun. Fas 3 innebar en grundläggande sökning av vetenskaplig litteratur 

kring de åtgärder som valts ut till Svedala kommun, för att undersöka om och i vilken omfattning dessa 

åtgärder har vetenskapligt stöd. I Fas 3 undersöktes även om det fanns ytterligare åtgärder i den 

vetenskapliga litteraturen, som inte återfunnits i kommunernas klimatanpassningsplaner, men som kan 

vara lämpliga att implementera i Svedala kommun. Tillvägagångssättet i de olika faserna av 

litteraturstudien beskrivs mer ingående nedan. 

2.3. Fas 1: Svedala kommuns behov av klimatanpassning 

För att identifiera behovet av klimatanpassning för översvämningar i Svedala kommun samt undersöka 

hur kommunen arbetar med översvämningar idag, sammanställdes information från planer, beslut och 

utredningar gällande översvämningsrisker i kommunen, tillsammans med övergripande information om 

klimatförändringens samt de hårdgjorda ytornas effekter på översvämningsrisken. Genom att granska 

och sammanställa informationen kunde översvämningsrisker inom kommunen identifieras och därmed 

också behovet av klimatanpassningsåtgärder. Sammanställningen av dokumenten bidrog även till 

information kring Svedala kommuns arbete med klimatanpassning idag. De huvudsakliga dokumenten 

som analyserades i Fas 1 var följande: 

 

 ”Svedala översiktsplan 2010” (Svedala kommun, 2010). 

 ”Översvämningar i Segeåns avrinningsområde: kartering och inventering hösten 2009” 

(Ekologgruppen, 2010). 

 ”Identifiering av översvämningsytor längs Sege å” (Jordbruksverket, 2014). 

 ”Svedala kommuns risk- och sårbarhetsanalys” (Räddningstjänsten Svedala, 2011). 
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 ”Skyfallskartering över Svedala kommun” (SMHI, 2015a). 

 ”Bräddavlopp i Segeåns avrinningsområde: en utredning och inventering av bräddavloppens 

frekvens, bräddad volym och föroreningsmängder” (Jensen & Öberg, 2014). 

 ”Slutrapport för LOVA-projektet: utredning kring åtgärder för att förhindra bräddning och 

läckage från nödavlopp till Segeån och dess biflöden” (Salomonsson & Skopal, 2015). 

 ”Segeå-projektet: Etapp 4 – Slutrapport” (Davidsson, 2014). 

 

Svedala kommuns gällande översiktsplan (2010) användes för att sammanställa de planer och beslut 

som inverkar på översvämningsproblematiken, däribland planerad bebyggelse. För att undersöka nutida 

och framtida översvämningsrisker med dagvatten i Svedala kommun användes Ekologgruppens (2010), 

Jordbruksverkets (2014) och SMHI:s (2015a) skyfalls- och översvämningskarteringar över Svedala 

kommun och Segeå tillsammans med Svedala kommuns risk- och sårbarhetsanalys (Räddningstjänsten 

Svedala, 2011). För att undersöka översvämningsriskerna med avloppsvatten användes främst Jensen 

och Öbergs (2014) och Salomonsson och Skopals (2015) utredningar över bräddavloppen i Svedala 

kommun.  

2.4. Fas 2: Granskning av kommuners klimatanpassningsarbete 

För att identifiera och sammanställa andra kommuners klimatanpassningsåtgärder gällande 

översvämningsrisker, granskades och utvärderades klimatanpassningsplaner och likvärdiga dokument 

från nio svenska kommuner: Botkyrka, Danderyd, Helsingborg, Kristianstad, Lerum, Sundsvall, 

Trelleborg, Västerås och Växjö. Dokumenten som granskades var följande: 

 

 ”Klimatstrategi för Botkyrka” (Botkyrka kommun, 2009). 

 ”Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun” (Danderyds kommun, 2013). 

 ”Fördjupnings-PM om Helsingborgs stads klimatanpassning” (Helsingborgs stad, 2012). 

 ”Klimatstrategi för Kristianstads kommun” (Kristianstads kommun, 2011). 

 ”Klimatanpassningsplan för Lerums kommun” (Lerums kommun, 2015). 

 ”Klimatsäkring pågår: Klimatanpassa Sundsvall – Slutrapport” (Sundsvalls kommun, 2011). 

 ”Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun” (Trelleborgs kommun, 2013) samt 

”Nulägesrapport för klimatanpassningsåtgärder i Trelleborgs kommun” (Trelleborgs kommun, 

2014). 

 ”Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås” (Västerås stad, 2016). 

 ”Klimatanpassningsplan för Växjö kommun” (Växjö kommun, 2013). 

 

Inledningsvis gjordes ett urval och en sammanställning över dessa kommuners strategiska och operativa 

klimatanpassningsåtgärder som även är lämpliga att implementera i Svedala kommun. Urvalet av 

åtgärder gjordes genom att använda det identifierade klimatanpassningsbehovet från Fas 1.  

De identifierade strategiska och operativa åtgärderna från de granskade klimatanpassningsplanerna 

delades in med hjälp av Klimat- och sårbarhetsutredningens (SOU 2007:60) kategorier. Dessa kategorier 
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består av övergripande sektorer med tillhörande mindre områden som är sårbara för klimatförändringen. 

Jag valde att använda dessa kategorier eftersom många av klimatanpassningsplanerna var indelade med 

hjälp av dessa. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) använder sex övergripande sektorer, 

vilka är: ”kommunikationer”, ”tekniska försörjningssystem”, ”bebyggelse och byggnader”, ”areella 

näringar och turism”, ”naturmiljön och miljömålen” och ”människors hälsa”. Inom dessa övergripande 

sektorer använder de mindre områden som exempelvis ”vägar”. I denna studie användes dock bara två 

av dessa sektorer: ”kommunikationer” och ”bebyggelse och byggnader” då det endast var dessa sektorer 

i Svedala kommun som identifierats som sårbara för översvämningar i Fas 1. Utöver dessa två sektorer 

skapades ytterligare en sektor: ”övergripande”. Inom sektorn ”kommunikationer” användes de 

tillhörande mindre områdena ”vägar”, ”järnvägar” och ”flyg”. Inom sektorn ”bebyggelse och 

byggnader” användes de tillhörande mindre områdena ”översvämning av strandnära bebyggelse”, 

”dagvattensystem och bräddning av avloppsvatten”, ”byggnadskonstruktioner” och 

”föroreningsspridning vid översvämningar, ras och skred”. Inom den tredje sektorn ”övergripande”, 

presenterades de åtgärder som var av övergripande karaktär, så som att samordna 

klimatanpassningsfrågor inom kommunen. 

För att urskilja strategiska respektive operativa åtgärder utformades en mall. Alla åtgärder som 

innefattade undersökningar, utredningar, inventeringar och andra liknande åtgärder med syfte att få fram 

mer information kring ett område och/eller operativ åtgärd, räknades som strategiska åtgärder. Alla 

åtgärder som innefattade konkreta handlingar och/eller bestämmelser räknades som operativa åtgärder. 

2.5. Fas 3: Vetenskaplig litteratursökning  

De strategiska och operativa åtgärderna som identifierades från de andra kommunerna, som är lämpliga 

att implementera även i Svedala kommun, sammanställdes i tabellform för en god översikt. Utifrån 

sammanställningen identifierades lämpliga sökord som översattes till engelska. Med de identifierade 

sökorden gjordes en grundläggande sökning i LUBSearch på vetenskapligt granskade artiklar, för att 

undersöka om det fanns stöd i den vetenskapliga litteraturen för dessa strategiska och operativa åtgärder. 

De identifierade sökorden användes i kombination med förutbestämda sökord. De förutbestämda 

sökorden var utvalda för att få fram åtgärder som handlade om klimatanpassning för översvämningar. 

Samtliga sökord presenteras i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 



13 

Tabell 1. Sökorden som användes i litteratursökningen.  

 

Förutbestämda sökord Identifierade sökord 

 climate adaptation 

 flood  

 measure  

 flood mitigation   

 culvert 

 bridge 

 drainage 

 ditch 

 construction 

 wetland 

 pond 

 stormwater 

 wastewater 

 sewer  

 pump 

 sewer overflow  

 open drainage systems  

 open stormwater systems 

 multifunctional surfaces 

 green areas  

 green infrastructure  

 ground elevation  

 stormwater storage 

 warning system 

 impervious surface  

 low-lying area 

 embankment  

 information 

 emergency 

plan   

 flood map  

 spatial 

planning  

 coordinate   

 stream   

 
De identifierade sökorden användes en åt gången tillsammans med alla eller några av de förutbestämda 

sökorden. Jag granskade även de funna artiklarnas referenser för att urskilja om det fanns ytterligare 

artiklar av relevans (snöbollsmetoden). Samtliga påträffade artiklars abstrakt lästes för att identifiera 

relevanta artiklar för närmare granskning.  

Efterhand som artiklarna lästes insåg jag att de strategiska åtgärderna inte beskrevs lika frekvent 

som de operativa. Med hjälp av Storbjörk och Ugglas (2015) artikel kunde jag konstatera att de operativa 

åtgärderna förutsätter att de strategiska åtgärderna (utredningar, inventeringar osv.) är genomförda. 

Därför bakas de strategiska och operativa åtgärderna ofta ihop. Därför valde jag att endast läsa artiklar 

som handlade om operativa åtgärder. En operativ åtgärd, t.ex. anläggning av våtmarker, förutsätter att 

strategin bakom denna åtgärd redan är genomförd, dvs. utredningen om var och hur våtmarken ska 

anläggas. Därför antog jag vidare att de operativa åtgärderna som beskrivs i den vetenskapliga 

litteraturen förutsätter att de strategiska åtgärderna, som behandlar samma typ av åtgärd, också bör 

genomföras. Artiklarna som beskrev en viss operativ åtgärd, lades också in som stöd för den strategiska 

åtgärden som handlade om samma typ av åtgärd som för den operativa. 

De operativa åtgärderna beskrivs jämförelsevis mer i den vetenskapliga litteraturen, där 

förhållandevis många av de nio kommunernas åtgärder tas upp. Många av de identifierade åtgärderna i 

den vetenskapliga litteraturen bidrar till att förbättra flera av de olika problemområdena. Vidare är det 

många forskare som beskriver samma typer av åtgärder. Resultaten från Fas 3 slogs samman med 

resultaten från Fas 2. 

2.6. Metodkritik  

Eftersom de framtagna åtgärderna kommer från klimatanpassningsplaner från kommuner med andra 

geografiska och ekologiska förutsättningar jämfört med Svedala kommun, kan det innebära att 

åtgärderna inte är direkt anpassade till Svedala kommuns förutsättningar. Likaså gällande den 

vetenskapliga litteraturen eftersom den behandlar åtgärder i andra länder och städer. Det kan innebära 

att åtgärder som är bra i vissa länder och kommuner inte nödvändigtvis är lika bra i Svedala kommun. 
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3. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från litteraturstudiens tre faser. Inledningsvis beskrivs Svedala 

kommuns behov av klimatanpassning för översvämningar samt hur de arbetar med klimatanpassning 

idag. Därefter framställs de utvalda strategiska och operativa åtgärderna från de nio svenska 

kommunernas klimatanpassningsplaner. Vidare presenteras vilka av de utvalda åtgärderna som har 

vetenskapligt stöd. Avslutningsvis presenteras andra översvämningsåtgärder från den vetenskapliga 

litteraturen som kan implementeras i Svedala kommun. 

3.1. Svedala kommuns behov av klimatanpassning 

I detta avsnitt presenteras resultaten från Fas 1. Inledningsvis beskrivs översvämningsproblematiken 

generellt i Svedala kommun. Därefter framställs översvämningsriskerna med dagvatten respektive 

avloppsvatten. Sedan görs en summering av Svedala kommuns behov av klimatanpassning. Avsnittet 

avslutas med en kort beskrivning av dagens arbete med klimatanpassning i Svedala kommun. 

3.1.1. Översvämningsproblematiken i Svedala kommun 

Flertalet studier och utredningar har visat att Svedala kommun är sårbar för översvämningar och att 

sårbarheten kommer att öka med klimatförändringen och befolkningsökningen (Ekologgruppen, 2010; 

Svedala kommun, 2010; Räddningstjänsten Svedala, 2011; Jensen & Öberg, 2014; Jordbruksverket, 

2014; Salomonsson & Skopal, 2015; SMHI, 2015a). SMHI (2015b) har tagit fram en regional 

klimatanalys över Skåne där de använder utsläppsscenarierna RCP4,5 (en utveckling med begränsade 

utsläpp) och RCP8,5 (en utveckling där utsläppen fortsätter på dagens nivåer). Den regionala 

klimatanalysen visar att klimatförändringen kommer att innebära en ökad nederbörd i Skåne med bland 

annat fler och intensivare skyfall som kan orsaka översvämningar (tabell 2).  
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Tabell 2. Förväntade nederbördsökningar i Skåne. 

De förväntade nederbördsökningarna enligt SMHI:s (2015b) regionala klimatanalys över Skåne. Källa: SMHI (2015b). 

  Ökning enligt RCP4,5 Ökning enligt RCP8,5 

Årsmedelnederbörd 15% 25% 

Medelnederbörd vinter 25% 50% 

Antal dagar med mer än 10mm 

nederbörd 
5 dagar 10 dagar 

Maximal dygnsnederbörd x 20% 

1-årsregn 15% 25% 

10-årsregn 20% 30% 

100-årsregn 22% 35% 

 

SMHI:s (2015b) regionala klimatanalys visar även att tillrinningen till Segeå kommer att öka (tabell 3), 

där ”medeltillrinning” innebär tillrinning till vattendragen med bidrag från andra avrinningsområden 

uppströms och ”lokal medeltillrinning” innebär tillrinning utan bidrag från andra avrinningsområden 

(SMHI, 2015b).  

Tabell 3. Förväntad tillrinningsökning till Segeå. 

De förväntade tillrinningsökningarna till Segeå enligt SMHI:s (2015b) regionala klimatanalys över Skåne. Källa: SMHI 

(2015b). 

  Ökning enligt RCP4,5 Ökning enligt RCP8,5 

Årsmedeltillrinning 8% 10% 

Medeltillrinning vinter 20% 35% 

Medeltillrinning höst 10% 10% 

10-årstillrinning 10% 30% 

100-årstillrinning 15% 35% 

Lokal årsmedeltillrinning 10% 10% 

Lokal medeltillrinning vinter 20% 40% 

Lokal medeltillrinning höst 10% 10% 

 

Segeå är redan idag extra känslig för högre vattenföringar på grund av rätning och dikningsföretag som 

påverkar vattenflödet i ån (Jordbruksverket, 2014). Det visade sig bland annat sommaren år 2007, då 

det enligt C. Strömsholm Trulsson (personlig kommunikation, 12 februari 2016) inträffade omfattande 

översvämningar av Segeå (bild 3).  
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Bild 3. Översvämning av Segeås huvudfåra 2007-06-07. 

Foto: Jan Bergfeldt & Annelie Andersson (2007). 

Segeå var från början en meandrande å men den har genom åren blivit rätad för att ta mindre plats i 

landskapet (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, 2016a), ofta för att göra plats till jordbruk 

(Burandt & Katarzyna, 2011) och numera är Segeå jämförelsevis rak (Segeåns Vattendragsförbund och 

Vattenråd, 2016a). Dränering genomfördes för att marken skulle kunna användas som jordbruksmark 

och det gjordes med hjälp av dikningsföretag, vilka än idag präglar hela Segeå (Davidsson & Baden, 

2014). Både dikningsföretagen och rätningen bidrar till ett ökat flöde i Segeå eftersom ett rakt vattendrag 

har högre vattenflöde än ett meandrande och dikningsföretag ökar avrinningen till vattendraget 

(Länsstyrelsen Skåne, 2016). Klimatförändringens effekter i form av ökad tillrinning till Segeå kommer 

därmed att öka vattenflödet och översvämningsriskerna ytterligare.  

Samtidigt finns att utläsa i Svedala kommuns översiktsplan (2010) att ”eftersom mängden 

hårdgjorda ytor ökar krävs åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten för att inte ytterligare 

belasta ledningar och vattendrag” (Svedala kommun, 2010, s.55). Svedalas tre tätorter präglas redan 

idag av en stor andel hårdgjorda ytor; vilket kan ses på bild 1 (Svedala kommun, 2010). Flera studier 

pekar ut hårdgjorda ytor som en nyckelparameter vad gäller urbaniseringens påverkan på vattendragen 

eftersom dessa ytor påverkar hela vattnets kretslopp, bland annat genom att ytavrinningen ökar (Arnold 

& Gibbons, 1996; Shuster, Bonta, Thurston, Warnemuende & Smith, 2005; Metsäranta, Katola & 
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Nurminen, 2005). Hur mycket av vattnet som infiltreras på naturlig mark beror till stor del på jordartens 

permeabilitet, vilket är ett mått på en jords vattengenomtränglighet (Larsson, 2008). Det har dock 

uppskattats att vid nederbörd på naturlig mark infiltreras ca 50% av vattnet medan ca 40% avdunstar 

och 10% avgår genom ytavrinning (Arnold & Gibbons, 1996). Vid hårdgörande av 35%-50% yta, 

minskar däremot infiltrationen från 50% till 35% och ytavrinningen ökar från 10% till 30% (Arnold & 

Gibbons, 1996). Eftersom de hårdgjorda ytorna leder till ökad ytavrinning innebär det ett ökat 

vattenflöde till vattendragen, i detta fall till Segeå. Det innebär i sin tur en ökad risk för översvämningar 

(Deak Sjöman & Gill, 2014). Det är inte bara översvämningar längs vattendragen som de hårdgjorda 

ytorna kan bidra till. De kan även bidra till bräddningar eftersom avloppsledningsnäten får en större 

belastning till följd av den ökade ytavrinningen (Hsu et al., 2000).  

Svedala kommuns risk- och sårbarhetsanalys beskriver risken med översvämningar som ett av de 

största problem att ta hänsyn till i Svedala kommun, på grund av de omfattande störningarna och 

skadorna det kan medföra på både människa och miljö (Räddningstjänsten Svedala, 2011). Utredningen 

beskriver vidare att översvämningarna beror på skyfall (1-årsregn, 10-årsregn, 100-årsregn) som orsakar 

höga vattenflöden i Segeå. Svedala kommun präglas dessutom av lerjordar, vilka har låg permeabilitet 

(Räddningstjänsten Svedala, 2011). Översvämningarna kring Segeå kan därmed även spridas in till 

tätorterna, framförallt till Svedala tätort, och medföra förödande konsekvenser, vilket risk- och 

sårbarhetsanalysen beskriver på följande sätt: 

”Primärt drabbas de broar som korsar Segeå och dessa blir obrukbara. I ett allvarligt scenario 

drabbas även reningsverket och det industriområde som är beläget strax söder om Svedala station. 

Översvämningen innebär svåra störningar i infrastrukturen, stora egendomsskador och möjligen 

också smittspridning i det stillastående och troligen smutsiga vattnet på grund av backflöde av 

smutsigt vatten till avlopps- och dräneringsnätet” (Räddningstjänsten Svedala, 2011, s.23). 

Vidare beskrivs Svedala kommuns förmåga att hantera översvämningar som ”oklar och i behov av 

utredning” (Räddningstjänsten Svedala, 2011, s.23). Åtgärder framställs som nödvändiga för att minska 

konsekvenserna av översvämningar, där åtgärder för dagvattenhanteringen framhävs. 

Dagvattensystemets kapacitet anses som underdimensionerat i förhållande till den ökande nederbörden 

i kombination med ogenomsläppliga lerjordar och hårdgjorda ytor i tätorterna (ibid). Med hänsyn till 

dessa problem finns i Svedala kommuns översiktsplan (2010) höga visioner om att hantera 

översvämningsriskerna, men det saknas strategier och praktiska åtgärder. 
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3.1.2. Översvämningsrisker med dagvatten 

Svedala kommun är redan idag sårbar för översvämningar med dagvatten (Ekologgruppen, 2010; 

Jordbruksverket, 2014) och sårbarheten kommer att öka i framtiden (SMHI, 2015a). Ekologgruppen 

(2010) utförde översvämningskarteringar över hela Segeås avrinningsområde för att identifiera 

översvämningskänsliga områden genom att kartlägga nuvarande översvämningsområden. De 

identifierade tio översvämningskänsliga områden i Svedala kommun (nummer 1-10, bild 4). 

 

Bild 4. Ekologgruppens (2010) översvämningskartering.  

Ekologgruppens (2010) översvämningskartering över Segeås avrinningsområde. De svarta strecken visar ungefär var 

Svedalas kommungräns går och de identifierade översvämningskänsliga områdena i kommunen är numrerade 1-10. Källa: 

Modifierad bild från Ekologgruppen (2010). 

Jordbruksverket (2014) genomförde en översvämningskartering över hela Segeås huvudfåra för att 

identifiera vilka ytor längs Segeå som kan översvämmas vid ett 100-årsflöde. Den bortser dock från 

dagvattnets inverkan och den tar heller inte med Segeås biflöden. Översvämningskarteringen resulterade 

i ett antal översiktskartor som visar översvämningskänsliga områden längs ån. Dessa kartor är 

sammanfogade till en enskild karta (bild 5) för att lättare identifiera översvämningsriskområden längs 

den del av Segeå-sträckan som rinner i Svedala kommun. De översvämningskänsliga områdena är 

markerade med blå streck och visar i huvudsak fyra områden. 
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Bild 5. Jordbruksverkets (2014) översvämningskartering. 

Sammanfogade kartor från Jordbruksverkets (2014) översvämningskartering över Segeå, som visar översvämningskänsliga 

områden. Källa: Modifierad bild från Jordbruksverket (2014). 

Hela sträckan av Segeå som rinner från Sallerup ner till Toarp, området kring Västra Kärrstorp, ett stort 

område sydväst om Svedala tätort samt ett ännu större område norr om Börringesjön är 

översvämningskänsliga vid ett 100-årsflöde. Det stämmer väl överens med Ekologgruppens (2010) 

översvämningskartering, som indikerar på samma områden. 

I april 2015 genomförde SMHI (2015a) en översvämningskartering över bland annat den sträcka 

av Segeå som rinner genom Svedala tätort, med Svedala kommuns översiktsplan integrerad. 

Översvämningskarteringen visar översvämningsrisker i kombination med planerad bebyggelse (bild 6). 
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Bild 6. SMHI:s (2015a) översvämningskartering. 

SMHI:s (2015a) översvämningskartering över den sträcka av Segeå som rinner genom Svedala tätort med Svedala kommuns 

(2010) översiktsplan integrerad, samt en markering av järnvägen. Källa: Modifierad bild från SMHI (2015a). Kartan är 

hämtad från Svedala kommuns Geosecma för ArcGis, vilken inte är tillgänglig för allmänheten.  

Översvämningskarteringen tar hänsyn till 10-årsflöde, 100-årsflöde och framtida 100-årsflöde. 

Översvämningskarteringen visar att området sydväst om Svedala tätort samt området söder om Svedala 

tätort är översvämningskänsliga (bild 6). Det översvämningskänsliga området söder om Svedala tätort 

planeras enligt Svedala kommuns översiktsplan (2010) som utbyggnadsområde för utbildning och 

idrottsanläggning. En annan viktig aspekt som ovan nämnda översvämningskarteringarna inte tar 

hänsyn till är det faktum att järnvägen går genom den del av Svedala tätort som är översvämningskänslig 

(bild 6). 
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Vidare planerar Svedala kommun en utbyggnad genom att etablera nya bostäder i tätorterna 

(Svedala kommun, 2010). Det innebär att de hårdgjorda ytorna kommer att öka, vilket kan orsaka en 

ökad belastning på både Segeå och reningsverket. En utbyggnad av tätorterna i Svedala kommun kan 

därför innebära att översvämningsriskerna kommer öka då översvämningsriskerna redan idag är 

betydande. Svedala kommuns (2010) planerade utbyggnad vid Svedala tätort visas i bild 7. 

 

Bild 7. Planerad bebyggelse i Svedala tätort. 

Den planerade utbyggnaden av Svedala tätort genom bostadsutökning och förtätning i centrum. Källa: Svedala kommun 

(2010). 

Svedala kommuns (2010) planerade bebyggelse innebär en förtätning av flera områden inom kommunen 

(bild 7 och 8), vilket kommer att medföra en minskad vatteninfiltration. Nya bostäder planeras i områden 

i nära anslutning till översvämningskänsliga områden i Svedala tätort (bild 7). I ”Krågeholm”, ”Söder 

om Ågatan” och ”Åkerbruket” planeras för totalt 1125 nya bostäder. Dessutom planeras en förtätning 

av centrum med 600 nya bostäder (ibid).  Svedala kommuns (2010) planerade utbyggnad vid Bara och 

Klågerup (bild 8) är mindre omfattande än vid Svedala tätort.  
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Bild 8. Planerad bebyggelse i Bara och Klågerup. 

Den planerade utbyggnaden av Bara och Klågerup genom bostadsutökning och förtätning i centrum. Källa: Svedala kommun 

(2010). 

Den planerade bebyggelsen i Bara och Klågerup innebär en förtätning av Bara centrum med 350 nya 

bostäder (Svedala kommun, 2010). Vidare planeras för 500 nya bostäder väster om Bara. I anslutning 

till Klågerup centrum planeras för ca 80 nya bostäder (ibid). 
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3.1.3. Översvämningsrisker med avloppsvatten 

Svedala kommun är även sårbar för bräddningar (Jensen & Öberg, 2014; Salomonsson & Skopal, 2015). 

Det finns 27 bräddavlopp i Svedala kommun (bild 9), vilka kan släppa ut orenat avloppsvatten till Segeå 

vid bräddningar, varav 13 är utrustade med larm och bräddmätare (rosa cirklar i bild 9) (Salomonsson 

och Skopal, 2015). Det innebär att Svedala reningsverk inte kan notera eller dokumentera om det bräddar 

från övriga 14 bräddavlopp (röda cirklar i bild 9). Många av bräddavloppen finns i nära anslutning till 

tätorterna.  

 

Bild 9. De 27 bräddavloppen i Svedala kommun. 

De röda cirklarna visar bräddavlopp utan larm och de rosa cirklarna visar bräddavlopp med larm. Källa: Modifierad bild från 

Salomonsson och Skopal (2015). 

Jensen och Öbergs (2014) utredning visade att det inträffade bräddningar från åtta av de 27 

bräddavloppen i Svedala kommun under perioden 2006-2012 (bild 10). Tre av dessa bräddavlopp ligger 

i nära anslutning till tätorterna (B01, K01 och P01 i bild 10). 
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Bild 10. Bräddavlopp som utfört bräddningar. 

Karta över de bräddavlopp som utfört bräddningar under perioden 2006-2012 i Svedala kommun. Källa: Modifierad karta 

från Länsstyrelsen VISS (2016). 

Jensen och Öbergs (2014) utredning visade vidare att det inträffade bräddningar varje år under åren 

2006-2012, dock i olika omfattning beroende på nederbördsfrekvensen och intensiteten. Tabell 4 visar 

det totala antalet bräddningar och den totala utsläppta mängden avloppsvatten åren 2006-2012, fördelat 

på de åtta bräddpunkterna. 

Tabell 4. Bräddningar under åren 2006-2012. 

Totala antalet bräddningar och total utsläppt mängd avloppsvatten åren 2006-2012. Källa: Modifierad tabell från Jensen och 

Öberg (2014). 

Bräddpunkt Antal bräddningar 2006-2012 Total utsläppsmängd (mᶾ) 2006-2012 

P01 Östra Svenstorp 7 4621 

P02 Tittenté 10 3746 

P03 Börringe Kloster 7 2989 

P05 Sturup 5 9813 

P09 Börringe station 6 8067 

P18 Holmeja 5 1843 

B01 Bara 6 8201 

K01 Klågerup 28 11241 

 

Enligt Jensen och Öberg (2014) inträffade de mest omfattande bräddningarna år 2011, då det släpptes 

ut över 30 000 m³ avloppsvatten. Bräddavloppet vid Klågerup tätort bräddade mest frekvent och släppte 

ut mest avloppsvatten under åren 2006-2012, varför bräddavloppet enligt utredningen borde prioriteras. 

År 2011 släppte bräddavloppet vid Klågerup ut totalt 4575 m³ avloppsvatten fördelat på sju 
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bräddningstillfällen (ibid). Utredningen visade att översvämningsriskerna (bräddningsriskerna) är höga 

och att VA-systemet är underdimensionerat med tanke på bräddningsfrekvenserna.  

Bräddningsproblematiken beskrivs endast flyktigt i Svedala kommuns översiktsplan (2010). I 

beskrivningen av utbyggnadsbehovet av poleringsdammar för att förbättra kväve- och 

partikelavskiljningen, nämns även att poleringsdammarna kan ta hand om bräddningar. I övrigt nämns 

inte bräddningsproblematiken. Den nämns heller inte i Svedala kommuns VA-plan (2013). 

3.1.4. Summering av Svedala kommuns behov av klimatanpassning 

Sammanställningen av materialet ovan visar att det finns ett behov av klimatanpassning i Svedala 

kommun för att minska risken för översvämningar (bild 11). 

 

Bild 11. Samtliga identifierade översvämningsrisker i Svedala kommun. 

De röda markeringarna visar översvämningsriskerna med dagvatten och de rosa markeringarna visar översvämningsrisker 

med avloppsvatten (bräddningar). Källa: Modifierad karta från Länsstyrelsen VISS (2016). 
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Svedala kommun bör genomföra klimatanpassningsåtgärder gällande följande områden: 

 Översvämningskänsliga områden i nära anslutning till Segeås huvudfåra, Segeås biflöden och 

tätorterna. 

 De 8 identifierade bräddavlopp som bräddar, där tre av dem bräddar i nära anslutning till 

tätorterna och ett av dem på flygplatsområdet. 

 Infrastrukturen: vägar, broar samt järnvägen i nära anslutning till sträckan av Segeå som rinner 

genom södra delen av Svedala tätort.  

 Det översvämningskänsliga området som planeras för utbyggnadsområde för utbildning och 

idrottsanläggning. 

 De 14 bräddavlopp som saknar larm och bräddmätare, då det saknas information om ifall dessa 

bräddar. 

 De tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup gällande hårdgjorda ytor och dagvattenlösningar. 

 VA-systemet för ökad nederbörd och bräddningar. 

3.1.5. Dagens arbete med klimatanpassning i Svedala kommun 

Svedala kommun arbetar idag på en låg nivå med strategiska klimatanpassningsåtgärder. De har 

genomfört översvämningskarteringar (Ekologgruppen, 2010; Jordbruksverket, 2014; SMHI, 2015b) och 

utredningar för att identifiera översvämningsrisker i kommunen (Jensen och Öberg, 2014; Salomonsson 

och Skopal, 2015). Dessutom arbetar Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, genom Segeå-

projektet, med olika typer av strategiska och operativa åtgärder (Segeåns Vattendragsförbund och 

Vattenråd, 2016b). De har exempelvis anlagt 61 dammar och våtmarker sedan Segeå-projektets början 

år 2000, varav ca 40 i Svedala kommun (Davidsson, 2014). Även om dessa dammar och våtmarker är 

anlagda med ett annat syfte än att minska översvämningsproblematiken, bidrar de likväl till att den 

minskar. Segeå-projektet arbetar även med utredningar om möjligheter till att återmeandra Segeå (ibid). 

Vidare arbetar Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd med olika informations- och 

utbildningsprojekt till skolor och allmänheten om exempelvis dagvattenfrågor (Segeåns 

Vattendragsförbund och Vattenråd, 2016b). 
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3.2. Klimatanpassningsåtgärder i andra kommuner och i 

vetenskaplig litteratur 

I detta avsnitt presenteras resultaten från Fas 2 och 3. Inledningsvis presenteras de identifierade 

åtgärderna från andra kommuner tillsammans med den vetenskapliga litteraturen som stödjer åtgärderna. 

Därefter presenteras de åtgärder från den vetenskapliga litteraturen som inte återfanns hos andra 

kommuner. Avsnittet avslutas med en summering av åtgärderna till Svedala kommun. 

3.2.1. Klimatanpassningsåtgärder i andra kommuner med vetenskapligt stöd 

Granskningen av klimatanpassningsplanerna visar att de nio kommunerna har tagit fram likartade 

strategiska och operativa åtgärder gällande översvämningar. Vidare genomsyras planerna i större 

utsträckning av åtgärder med strategisk karaktär än åtgärder med operativ karaktär, där de framtagna 

strategiska åtgärderna syftar till att ta fram den information som krävs för att planera och genomföra 

operativa åtgärder. Vidare återfinns både grå och blå/gröna operativa åtgärder i 

klimatanpassningsplanerna. De grå åtgärderna innefattar anordningar som t.ex. pumpstationer och 

betongkonstruktioner som dagvattenmagasin (Voskamp & Van de Ven, 2015). De blå/gröna åtgärderna 

innebär att nytta dras av naturliga förlopp genom anläggningar som t.ex. grönstrukturer och 

dammar/våtmarker (ibid). De flesta åtgärder som identifierats i kommunernas klimatanpassningsplaner 

återfinns i den vetenskapliga litteraturen (tabell 5-7). Samma åtgärd kan dock beskrivas på olika sätt, 

t.ex. kan gröna ytor beskrivas som grönstrukturer, grön infrastruktur etc. 

Kommunikationer 

De områden inom sektorn ”kommunikationer” som berörs av Svedala kommuns 

översvämningsproblematik är ”vägar”, ”järnvägar” och ”flyg”, varför åtgärder inom dessa områden har 

identifierats. De strategiska åtgärderna som identifierats från de nio kommunerna inom dessa områden 

handlar främst om sårbarhetsanalyser och inventeringar av samhällsviktiga anläggningar och funktioner 

med tanke på översvämningsrisker. De operativa åtgärderna handlar främst om ombyggnationer, 

nybyggnationer och anpassningar av dessa samhällsviktiga anläggningar och funktioner. Många av de 

identifierade åtgärderna har planerats och/eller genomförts av flertalet kommuner. De identifierade 

strategiska och operativa åtgärderna presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5. Åtgärder från kommunerna i sektorn kommunikationer. 

De identifierade strategiska och operativa åtgärderna från de nio kommunernas klimatanpassningsplaner vad gäller sektorn 

kommunikationer, samt vetenskapliga artiklar som stödjer åtgärderna. 

KOMMUNIKATIONER KOMMUN LITTERATUR 

VÄGAR   

Strategiska åtgärder    

Inventering av vägtrummors dimensioner, brohöjder, 

avvattning från vägar samt vägars/cykel-

gångbanors/broars höjd över normalvattenstånd. 

Kristianstad, 

Trelleborg, Västerås, 

Växjö 

 Kalantari & Folkeson (2013) 

Utredning/riskanalys/sårbarhetsanalys av 

samhällsviktiga anläggningar för att peka ut viktiga 

områden som ligger i riskzonen för översvämningar, 

samt därefter ta fram operativa åtgärder för att skydda 

och/eller flytta dessa anläggningar. 

Danderyd, 

Helsingborg, Lerum, 

Västerås 

 Haque, Grafakos & Huijsman 

(2012) 

Utredning av tillgänglighetsproblem och/eller 

framkomlighetsproblem för både servicefunktioner 

(räddningstjänst etc.) och allmänheten vid 

översvämningar av vägar/tunnlar, samt därefter utforma 

operativa åtgärder. 

Danderyd, Växjö 

 

 

 Haque et al. (2012) 

Ta fram riktlinjer för hur befintliga hårdgjorda ytors 

markbeläggningar ska förändras, samt för hur nya 

hårdgjorda ytor i kommunen ska utformas med tanke på 

behovet av klimatanpassning av dessa ytor. 

Lerum  Kalantari & Folkeson (2013) 

Operativa åtgärder    

Bygga om, flytta och/eller bygga nya vägar för att 

minska risken för översvämningar.  

Helsingborg, Lerum  Kalantari & Folkeson (2013) 

Beredskapsplan för avstängning av vägar/tunnlar vid 

översvämningar. 

Kristianstad, 

Trelleborg, Västerås 

 Haque et al. (2012) 

Ombyggnad, anpassning och uppdimensionering vad 

gäller vägtrummor, brohöjder och avvattning från vägar 

inför framtida översvämningar. 

Kristianstad, 

Trelleborg 

 Kalantari & Folkeson (2013) 

 Haque et al. (2012) 

Anlägga bättre diken och/eller vägkroppar, samt 

rensning av befintliga diken. 

Trelleborg, Växjö  Voskamp & Van de Ven (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Varningssystem för skyfall. Lerum, Trelleborg  Haque et al. (2012) 

Nybyggnation av samhällsviktiga anläggningar, 

däribland vägar, ska byggas minst 3 meter över 

Mälarens medelvattennivå. 

Botkyrka  Kreibich, Bubeck, Van Vilet & 

De Moel (2015) 

 Zaharia, Ioana-Toroimac, 

Costache & Craciun (2015) 

Broar ska höjas med en fri höjd på minst 0,5 meter över 

högsta högvatten. 

Kristianstad  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

JÄRNVÄGAR    

Strategiska åtgärder    
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Inventering av översvämningsrisker av järnvägsbankar. Kristianstad  Haque et al. (2012) 

FLYG    

Strategiska åtgärder    

Sårbarhetsanalys över flygplatsens känslighet för 

översvämningar. 

Kristianstad, Västerås  Haque et al. (2012) 

Kontroll av dagvattendimensioneringen på flygplatsen. Kristianstad  Yazdanfar & Sharma (2015) 

 

Bebyggelse och byggnader 

De områden inom sektorn ”bebyggelse och byggnader” som berörs av Svedala kommuns 

översvämningsproblematik är ”översvämning av strandnära bebyggelse”, ”dagvattensystem och 

bräddning av avloppsvatten”, ”byggnadskonstruktioner” och ”föroreningsspridning vid 

översvämningar, ras och skred”, varför åtgärder inom dessa områden har identifierats. De strategiska 

åtgärderna som identifierats från de nio kommunerna inom dessa områden handlar främst om 

utredningar av olika typer av översvämningsrisker samt utredningar/inventeringar av VA-systemets 

kapaciteter. Det handlar även om utredningar om hur översvämningsrisker kan minskas och 

dagvattenskapaciteten ökas. De operativa åtgärderna handlar främst om klimatanpassning av 

dagvattenhanteringen i form av t.ex. byggnation av översvämningsytor, dagvattenmagasin, öppna 

dagvattenlösningar och dammar/våtmarker. Många av de identifierade åtgärderna har planerats och/eller 

genomförts av flertalet kommuner. De identifierade strategiska och operativa åtgärderna presenteras i 

tabell 6. 

Tabell 6. Åtgärder från kommunerna i sektorn bebyggelse och byggnader. 

De identifierade strategiska och operativa åtgärderna från de nio kommunernas klimatanpassningsplaner vad gäller sektorn 

bebyggelse och byggnader, samt vetenskapliga artiklar som stödjer åtgärderna. 

BEBYGGELSE OCH 

BYGGNADER 

KOMMUN LITTERATUR 

ÖVERSVÄMNING AV 

STRANDNÄRA BEBYGGELSE 
 

 

Strategiska åtgärder    
Översvämningskarteringar med syfte att kartlägga 

låglänt bebyggelse som ligger i riskzonen samt områden 

som inte bör bebyggas med tanke på 

översvämningsrisken. 

Helsingborg, 

Kristianstad, Lerum, 

Trelleborg,  Västerås, 

Växjö 

 Kreibich et al. (2015) 

Bevakning av de ökade anspråken på invallning 

och/eller reglering av diken och vattendrag som kommer 

ske i takt med att "vanliga" översvämningar blir 

vanligare, för att undvika att åtgärder på en plats bidrar 

till större översvämningsrisk på andra platser. 

Kristianstad, 

Trelleborg 

Artiklar för: 

 Heikkila & 

Huang (2013) 

 Tennekes, 

Driessen, Van 

Rijswick & 

Van Bree 

(2014) 

Artiklar emot: 

 Wenger (2015) 
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Utredning av hur fastighetsägare till strandnära 

bebyggelse ska informeras. 

Danderyd  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Ta fram information till allmänheten om risken med 

hårdgjorda ytor på tomten, samt vägledning om hur 

markbeläggningar och lutningsförhållanden på tomten 

påverkar markens möjligheter att ta emot ett skyfall. 

Lerum  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Undersöka om det finns områden som behöver invallas.  Danderyd Artiklar för: 

 Heikkila & 

Huang (2013) 

 Tennekes et al. 

(2014) 

Artiklar emot: 

 Wenger (2015) 

Undersöka om det finns översvämningsrisker vid 

kulturhistoriskt intressanta miljöer och därefter ta fram 

förslag på åtgärder för att minska risken. 

Lerum  Kreibich et al. (2015) 

I strandzoner ska restriktioner mot bryggor, båthus och 

liknande ökas och strandskyddsdispenser minskas. 

Växjö  Kreibich et al. (2015) 

Operativa åtgärder    

Vid nybyggnationer ska alltid minimigränsen på 2 meter 

över Mälarens medelvattennivå tillämpas, om inte 

översvämningsrisken kan minimeras på annat sätt. 

Botkyrka  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Ny bebyggelse ska klimatanpassas och i låglänta 

områden ska klimatanpassningen innebära att det 

tillfälligt kan ske översvämningar. 

Helsingborg  

I dikningsföretagen som kommunen är medlem i ska det 

ske omprövningar och anpassningar. 

Lerum, Växjö  Heikkila & Huang (2014) 

Översvämningsytor, så som dammar och våtmarker, ska 

byggas utmed tätorterna för att minska 

översvämningsrisken vid strandnära bebyggelse. 

Lerum  Tennekes et al. (2014) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

 Masi, Rizzo, Bresciani & Conte 

(2016) 

Ny bebyggelse får inte planeras där det finns risk för 

högsta beräknade flöde. 

Växjö  Kreibich et al. (2015) 

Restriktioner gällande nybyggnationer i 

översvämningskänsliga områden ska införas. 

Växjö  Kreibich et al. (2015) 

Fastigheter som ligger i riskzonen för översvämningar 

ska få riktad information. 

Växjö  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

DAGVATTENSYSTEM OCH 

BRÄDDNING AV AVLOPPSVATTEN 
 

 

Strategiska åtgärder    
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När nya områden planeras ska det finnas nya rutiner som 

innebär att de hårdgjorda ytorna minimeras och att 

öppna dagvattenlösningar införs. 

Danderyd  Kalantari & Folkeson (2013) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Möjligheten att bygga gröna tak och gröna fasader ska 

utredas. 

Danderyd  Andersson-Sköld et al. (2015) 

 Voskamp & Van de Ven (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Utredning om huruvida gröna tak, fasader och mark kan 

bli en rutin vid nybyggnation. 

Danderyd  Andersson-Sköld et al. (2015) 

 Voskamp & Van de Ven (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Kapaciteten i VA-systemet ska undersökas med tanke på 

ökade nederbördsmängder. 

Danderyd  Haque et al. (2012) 

 Tennekes et al. (2014) 

Ta fram en strategi för kommunens markförvärv med 

klimatanpassningssyfte, då områden som behövs för 

t.ex. översvämningsbara reträttytor ska förvärvas. 

Helsingborg  Zhou, Panduro, Jellesmark 

Thorsen & Arnbjerg-Nielsen 

(2013) 

 Tennekes et al. (2014) 

Holistisk planering av dagvattenhanteringen: från 

fastighet genom grönytor och dagvattenledningar till 

recipient. 

Kristianstad  Yazdanfar & Sharma (2015) 

Se till så att dagvattenpolicy/dagvattenstrategi/VA-plan 

finns och följs, samt utvecklas med tanke på 

klimatanpassningsbehovet.  

Kristianstad, Lerum, 

Sundsvall, Växjö 

 Haque et al. (2012) 

 Tennekes et al. (2014) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Identifiera var det är lämpligt att utforma våtmarker, 

översvämningszoner, nya vattenstråk och skyddszoner 

längs vattendragen. Därefter planera för anläggning. 

Lerum, Trelleborg, 

Växjö 

Våtmarker: 

 Tennekes et al. 

(2014)  

 Yazdanfar & 

Sharma (2015)  

Skyddszoner: 

 Voskamp & 

Van de Ven 

(2015) 

 Zaharia et al. 

(2015) 

Undersöka var vattendrag kan återmeandras. Lerum, Trelleborg  Rosgen (1985) 

 Burandt & Katarzyna (2011) 

 Raj, Sridhar & Chamyal (2015) 

Utreda var öppna dagvattenlösningar kan utformas i 

tätorterna, i form av dammar eller rain-gardens. 

Lerum  Yazdanfar & Sharma (2015) 

En grönblå plan som innefattar strategier för grönblå 

gestaltning ska tas fram. 

Lerum  Ramachandra, Bharath & Uttam 

(2012) 

 Burian, Kalyanapu, Larsen & 

Walsh (2013) 

 Claessens, Schram-Bijkerk, 

Dirven-van Breemen, Otte & van 

Wijnen (2014) 

Utredning om det finns möjlighet för fastighetsägare att 

betala lägre dagvattenstaxa om lägre andel hårdgjorda 

yta finns på tomten. 

Lerum  Kalantari & Folkeson (2013) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Planera för att införa öppna dagvattenlösningar i större 

utsträckning. 

Sundsvall, Växjö  Zhou et al. (2013) 

 Tennekes et al. (2014) 

Möjligheten att anlägga dagvattenmagasin ska 

diskuteras vidare. 

Trelleborg  De Vleeschauwer, Weustenraad, 

Nolf, Wolfs, De Meulder, 

Shannon & Willems (2014) 

 Kreibich et al. (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 
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Utforma en strategi för klimatanpassning av 

dagvattenhanteringen. 

Trelleborg  Ramachandra et al. (2012) 

 Burian et al. (2013) 

 Claessens et al. (2014) 

Utredning av möjligheterna att utforma en 

klimatanpassad förtätning med mångfunktionella ytor i 

staden. 

Lerum, Trelleborg  Ramachandra et al. (2012) 

 Burian et al. (2013) 

 Claessens et al. (2014) 

Investeringsplaner ska tas fram för en klimatanpassad 

dagvattenhantering och förtätning. 

Västerås, Växjö  Ramachandra et al. (2012) 

 Burian et al. (2013) 

 Claessens et al. (2014) 

Utredning av hur kommunala reningsverk kan ta hand 

om ökade vattenmängder. 

Västerås  Haque et al. (2012) 

 Tennekes et al. (2014) 

Inventering av bräddavlopp i tätorterna. Växjö  Isel, Dufresne, Fischer & 

Vazquez (2014) 

Operativa åtgärder    

Vid nybyggnation av dagvattensystem ska det 

dimensioneras utifrån ökad nederbörd (i form av större 

regn än 10-årsregn).  

Botkyrka, Sundsvall, 

Växjö 

 Haque et al. (2012) 

 Tennekes et al. (2014) 

Dagvattensystemet ska ses över i befintliga områden och 

där det behövs ska dagvattenkapaciteten ökas. 

Botkyrka, Helsingborg, 

Kristianstad, Lerum, 

Trelleborg 

 Haque et al. (2012) 

 Tennekes et al. (2014) 

Öppna dagvattenlösningar ska införas i vissa låglänta 

områden. 

Danderyd  Zhou et al. (2013) 

 Tennekes et al. (2014) 

Grönstrukturen ska byggas ut med mångfunktionella 

ytor, så som våtmarker och träd. 

Helsingborg  Ramachandra et al. (2012) 

 Burian et al. (2013) 

 Claessens et al. (2014) 

Utjämningsmagasin och våtmarker ska anläggas. Helsingborg  De Vleeschauwer et al. (2014) 

 Tennekes et al. (2014)  

 Yazdanfar & Sharma (2015)  

Installation av pumpsystem vid vattendrag. Helsingborg  Heikkila & Huang (2014) 

Dag- och dränvatten ska kopplas bort från 

spillvattennäten. 

Trelleborg  Yazdanfar & Sharma (2015) 

Åtgärder ska vidtas för att motverka baktryck i VA-

systemet. 

Trelleborg  Yazdanfar & Sharma (2015) 

Dagvattenmagasin ska anläggas. Trelleborg, Växjö   De Vleeschauwer et al. (2014) 

 Kreibich et al. (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Omhändertagandet av dagvattnet ska optimeras genom 

dagvattenmagasin samt bättre och tätare ledningar. 

Växjö  Yazdanfar & Sharma (2015) 

Spillvattensnäten ska ses över och vid behov repareras. Växjö  Yazdanfar & Sharma (2015) 

Sanering ska utföras av spillvatten i dagvattennätet. Växjö  Yazdanfar & Sharma (2015) 

BYGGNADSKONSTRUKTIONER   

Strategiska åtgärder    
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Undersökning om det behövs förbättringar gällande 

dränering vid både befintliga och nya hus. 

Danderyd  Heikkila & Huang (2014) 

Olika adaptiva och robusta byggriktlinjer behöver tas 

fram. 

Helsingborg  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Utredning om möjligheter att införa bestämmelser i 

detaljplanering gällande t.ex. lägsta golvhöjd vid 

nybyggnationer. 

Lerum  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Riktlinjer för nybyggnation av källare tas fram. Växjö  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Inventering av översvämningsrisk av byggnader/källare 

på grund av dagvatten. 

Växjö  Kreibich et al. (2015) 

 Zaharia et al. (2015) 

Operativa åtgärder    

Vid nybyggnation ska eventuellt markhöjningar göras. Helsingborg  Haque et al. (2012) 

Dräneringsrör ska kontrolleras med några års 

mellanrum. 

Sundsvall  Yazdanfar & Sharma (2015) 

I både nya och befintliga avlopp ska 

återströmningsskydd installeras. 

Växjö  Yazdanfar & Sharma (2015) 

FÖRORENINGSSPRIDNING VID 

ÖVERSVÄMNINGAR, RAS OCH 

SKRED 

 

 

Strategiska åtgärder    

Undersöka om det föreligger översvämningsrisker i 

områden med förorenad mark. 

Danderyd, 

Helsingborg, 

Kristianstad, Lerum, 

Sundsvall, Trelleborg 

 Kreibich et al. (2015) 

 

Undersöka om det föreligger översvämningsrisker i 

områden med miljöfarliga verksamheter, samt 

hanteringen av detta. 

Trelleborg, Västerås, 

Växjö 

 Kreibich et al. (2015) 
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Övergripande 

Det identifierades även fem övergripande strategiska åtgärder som behandlar 

översvämningsproblematiken. Dessa åtgärder behandlar inte specifika områden utan handlar främst om 

samordning inom kommunen vad gäller klimatanpassningsfrågor och/eller översvämningsfrågor. De 

övergripande åtgärderna presenteras i tabell 7. 

Tabell 7. Åtgärder från kommunerna i sektorn övergripande. 

De identifierade övergripande åtgärderna från de nio kommunernas klimatanpassningsplaner, samt vetenskapliga artiklar som 

stödjer åtgärderna. 

ÖVERGRIPANDE KOMMUN LITTERATUR 

Strategiska åtgärder    

En operativ handlingsplan för översvämningar ska tas 

fram. 

Helsingborg  Haque et al. (2012) 

Vattendragsfrågor ska samordnas med berörda 

myndigheter, grannkommuner och vattenråd. 

Lerum  Storbjörk (2007) 

 Storbjörk & Uggla (2015) 

Klimatanpassningsfrågor ska samordnas med de olika 

aktörerna i kommunen. 

Sundsvall  Storbjörk (2007) 

 Storbjörk & Uggla (2015) 

Vid översvämningar ska information till allmänheten 

samordnas. 

Sundsvall  Kreibich et al. (2015) 

 

En kommunikationsplan ska upprättas, för hur 

klimatanpassningsfrågor ska kommuniceras med 

kommuninvånarna. 

Trelleborg  Kreibich et al. (2015) 

 

3.2.2. Ytterligare åtgärder med vetenskapligt stöd 

De åtgärder från den vetenskapliga litteraturen som inte tas upp av kommunerna, men som likväl är 

lämpliga att genomföra i Svedala kommun för att minska risken för översvämningar, presenteras i tabell 

8. 

Tabell 8. Övriga åtgärder från den vetenskapliga litteraturen. 

Övriga identifierade åtgärder från den vetenskapliga litteraturen fördelade på de områden som åtgärderna stödjer och 

förbättrar. 

Åtgärder Litteratur 

Vägar   

Vegetationsbeklädda diken för upptag av dagvatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 

Infiltrations- och transportavlopp för dagvatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 

Porösa markbeläggningar för vatteninfiltration  Voskamp & Van de Ven (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Förbättra väg- och järnvägsbankar  Haque et al. (2012) 

Järnvägar   

Förbättra väg- och järnvägsbankar  Haque et al. (2012) 

Översvämning av strandnära bebyggelse   

Vegetationsbeklädda diken för upptag av dagvatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 

Infiltrations- och transportavlopp för dagvatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 
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Porösa markbeläggningar för vatteninfiltration  Voskamp & Van de Ven (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Förbättra vattendragskanaler  Haque et al. (2012) 

Dagvattensystem och bräddning av 

avloppsvatten 

  

Vegetationsbeklädda diken för upptag av dagvatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 

Infiltrations- och transportavlopp för dagvatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 

Porösa markbeläggningar för vatteninfiltration  Voskamp & Van de Ven (2015)  

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Vattentak för lagring av vatten  Voskamp & Van de Ven (2015) 

 Yazdanfar & Sharma (2015) 

Förbättra vattendragskanaler  Haque et al. (2012) 

Grundvattenmagasin  Voskamp & Van de Ven (2015) 

Larm och bräddmätare vid bräddavlopp  Isel et al.  (2014) 

  

3.2.3. Summering av åtgärder till Svedala kommun 

För att komma till rätta med översvämningsproblematiken som identifierades i Fas 1 (avsnitt 3.1.4.) bör 

Svedala kommun inledningsvis genomföra de övergripande strategiska åtgärderna: ”information till 

allmänheten” samt ”samordna klimatanpassningsfrågor”. Därefter är det nödvändigt för Svedala 

kommun att genomföra resterande strategiska åtgärder som presenterats ovan. Genom att börja med de 

strategiska åtgärderna planeras därmed också för fortsatt arbete med operativa åtgärder. De operativa 

åtgärderna från kommunerna med vetenskapligt stöd, som identifierats som lämpliga för Svedala 

kommun är följande:  

 Gröna ytor som mångfunktionella ytor (grönstrukturer, grön infrastruktur etc.). 

 Dammar och våtmarker. 

 Gröna tak. 

 Diken (bättre diken, rensning etc.). 

 Skyddszoner längs vattendrag. 

 Uppdimensionering och ombyggnad av VA-system. 

 Uppdimensionering och ombyggnad av VA-system med en holistisk syn. 

 Höjning av utsatta vägar. 

 Beredskapsplan för översvämningar 

 Varningssystem för skyfall. 

 Uppdimensionering av vägtrummor. 

 Öppna dagvattenlösningar. 

 Markhöjning i vissa områden. 

 Installation av pumpstationer. 

 Anpassa dränering i vissa områden. 

 Ingen nybyggnation i översvämningskänsliga områden. 

 Utjämningsmagasin/dagvattenmagasin. 

 Riktad information till fastighetsägare i översvämningskänsliga områden. 

 Riktlinjer för nybyggnationers höjd över högsta högvatten. 

 Återmeandring av vattendrag. 
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 Begränsa hårdgjorda ytor. 

 "Rain-gardens". 

 
De åtgärder från den vetenskapliga litteraturen som inte tas upp av kommunerna, men som likväl är 

lämpliga att genomföra i Svedala kommun för att minska risken för översvämningar är följande:  

 Vegetationsbeklädda diken för upptag av dagvatten. 

 Infiltrations- och transportavlopp för dagvatten. 

 Porösa markbeläggningar för vatteninfiltration. 

 Vattentak för lagring av vatten. 

 Förbättra väg- och järnvägsbankar. 

 Förbättra vattendragskanaler. 

 Grundvattenmagasin. 
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4. Diskussion 

Denna studie visar att det föreligger behov för Svedala kommun att genomföra 

klimatanpassningsåtgärder gällande översvämningsrisker för många områden, däribland bebyggelse och 

VA-systemet. Som tidigare nämnts kommer klimatförändringen att innebära en ökad nederbörd med en 

ökad avrinning till Segeå (SMHI, 2015a) och Svedala kommuns mål att växa till 25 000 invånare till år 

2025 kommer innebära en utbyggnad av tätorterna med en större andel hårdgjorda ytor (Svedala 

kommun, 2010). Det innebär en konflikt mellan viljan att växa som stad och viljan att komma tillrätta 

med översvämningsproblematiken eftersom en utbyggnad av tätorterna med hårdgjorda ytor bidrar till 

en ökad översvämningsrisk (Arnold & Gibbons, 1996; Hsu et al., 2000; Aichele & Andresen, 2013). 

Klimatförändringen är ett faktum (IPCC, 2014) som samhället måste förhålla sig till (Wamsler, 2014) 

medan stadsutvecklingen går att påverka. Eftersom klimatförändringen inte är lika påtaglig som 

exempelvis bostadsbristen, finns det risk för att klimatanpassningsåtgärder på lokal nivå underprioriteras 

till förmån för de mer påtagliga samhällsproblemen (Storbjörk, 2007). En utbyggnad av tätorter för att 

komma tillrätta med bostadsbrister och liknande problem väljs därför ofta framför en lokal 

klimatanpassning (ibid). Det visar sig även i Svedala kommuns (2010) översiktsplan som beskriver 

klimatförändringens effekter i form av översvämningar samtidigt som tätorterna planeras för förtätning 

med bostäder. Kombinationen av klimatförändringen och utbyggnaden av tätorterna i Svedala kommun 

är därför ett stort problem med tanke på både dagens och framtidens översvämningsrisker. 

För att komma tillrätta med översvämningsproblematiken krävs både strategiska och operativa 

klimatanpassningsåtgärder (Storbjörk & Uggla, 2015). Strategiska klimatanpassningsåtgärder, i form av 

bland annat utredningar och översvämningskarteringar, är viktiga att genomföra innan planeringen av 

de operativa åtgärderna (ibid). Denna studie visar på att Svedala kommun har genomfört både 

utredningar och karteringar och därmed är i början i arbetet med klimatanpassning, trots att de fick noll 

poäng i kartläggningen över kommuners klimatanpassningsarbete (Roth & Thörn, 2015). Det ger 

utrymme till tolkningen att det finns svårigheter i Svedala kommun att greppa innebörden av ett 

klimatanpassningsarbete, vilket kan innebära att kommunen har svarat nej på frågor i relation till deras 

arbete med denna. Att Svedala kommun har tagit fram översvämningskarteringar är dock ingen garanti 

för att översvämningskänsliga områden undviks i planeringssyfte för nybyggnationer. Flera studier har 

visat att det är vanligt att översvämningskarteringar inte följs (Shrubsole, 2007; Benoît, Forget & 

Rouselle, 2003). Detta verkar vara fallet även i Svedala då den senaste översiktsplanen (Svedala 

kommun, 2010) pekar ut ett utbyggnadsområde för utbildning och idrottsanläggning i ett 

översvämningskänsligt område.  
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Det pågår även i viss omfattning ett arbete med operativa åtgärder i Svedala kommun, dock inte av 

kommunen själv, utan av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd (2016b). De arbetar med åtgärder 

för en bättre vattenkvalitet i Segeå genom t.ex. anläggning av dammar och våtmarker, vilka även bidrar 

till att minska översvämningsriskerna i kommunen. Den övergripande åtgärden ”samordna 

klimatanpassningsfrågor” är därför lämplig för Svedala kommuns fortsatta klimatanpassningsarbete. Att 

samordna klimatanpassningsarbetet med Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd borde vara av stort 

intresse med tanke på deras kunskap och vilja att genomföra operativa åtgärder för både Segeås och 

Svedala kommuns räkning.     

Både strategiska och operativa klimatanpassningsåtgärder från andra svenska kommuner har 

identifierats som lämpliga att implementera i Svedala kommun. De flesta av de identifierade åtgärderna 

från de andra kommunerna hade även stöd i den vetenskapliga litteraturen, även om de ofta beskrevs på 

olika sätt. Åtgärden att begränsa hårdgjorda ytor uttrycktes i klimatanpassningsplanerna på olika sätt, 

t.ex. genom en utredning om möjligheter till minskad dagvattenstaxa genom en minimering av 

hårdgjorda ytor på den privata tomten (Lerums kommun, 2015). I den vetenskapliga litteraturen 

uttrycktes åtgärden i sin helhet som att ”begränsa hårdgjorda ytor”, vilket ger utrymme till egna 

tolkningar om hur det kan genomföras i praktiken (Kalantari & Folkeson, 2013; Yazdanfar & Sharma, 

2015). Det visar på att åtgärder kan uttryckas och genomföras på olika sätt, men likväl ha samma slutmål.  

Den enda åtgärden från klimatanpassningsplanerna som inte hade stöd i den vetenskapliga 

litteraturen var Helsingborgs stads (2012) åtgärd ”Ny bebyggelse ska klimatanpassas och i låglänta 

områden ska klimatanpassningen innebära att det tillfälligt kan ske översvämningar”. I den 

vetenskapliga litteraturen beskrevs istället att låglänta områden som kan riskera att översvämmas ska 

undvikas gällande nybyggnationer (Kreibich et al., 2015). Det bör därmed inte ske några nybyggnationer 

i översvämningskänsliga områden. 

Effekten av vissa åtgärder var dock omtvistad i den vetenskapliga litteraturen, så som anläggandet 

av vallar runt ett problemområde. Trelleborgs kommun (2013)  och Kristianstads kommun (2011) vill 

bevaka anspråken på invallning för att undvika att invallning på en plats försämrar översvämningsrisken 

på en annan plats och Danderyds kommun (2013) vill undersöka om områden behöver invallas. Det 

finns både studier som visar att det är en bra metod (Heikkila & Huang, 2013; Tennekes et al., 2014) 

och studier som visar att det är en mindre bra metod (Wenger, 2015).  Det är därför oklart huruvida det 

är en bra metod eller inte för att minska översvämningsrisker. 

Från de framtagna åtgärderna till Svedala kommun går det att urskilja några åtgärder som utmärker 

sig med tanke på deras möjligheter att minska översvämningsproblemen i flera olika sektorsområden. 

Den första åtgärden som utmärks är gröna ytor då de kan bidra till att minska risken för översvämningar 

på såväl infrastruktur som bebyggelse. Åtgärden är dessutom väl förankrad i den vetenskapliga 

litteraturen (Ramachandra et al., 2012; Burian et al., 2013; Claessens et al., 2014). Gröna ytor som 

anläggs i tätorter avhjälper översvämningsrisker eftersom de bidrar till en bättre dagvattenhantering då 

nederbörden kan infiltreras genom dessa ytor. De gröna ytorna kan ses som en form av öppen 
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dagvattenhantering. Vidare bidrar de gröna ytorna även till att minska andelen hårdgjorda ytor, vilket 

ger en positiv indirekt effekt eftersom det också motverkar översvämningsrisker (ibid). Eftersom 

åtgärden beskrevs mest frekvent i den vetenskapliga litteraturen och att den kan motverka 

översvämningsrisker på många olika områden, är det en åtgärd som borde prioriteras i Svedala kommuns 

framtida klimatanpassningsarbete. Väl placerade gröna ytor kan bidra till att minska problemen med 

översvämningar gällande samtliga problemområden i Svedala kommun.  

En annan åtgärd som utmärks är begränsningen av hårdgjorda ytor, som Kalantari och Folkeson 

(2013) och Yazdanfar och Sharma (2015) beskriver. Åtgärden kan, liksom gröna ytor, bidra till att 

minska översvämningsproblematiken på många områden. De hårdgjorda ytorna bidrar, som tidigare 

nämnts, till att generellt försvåra dagvattenhanteringen i urbana miljöer. Åtgärden är relevant för 

Svedala kommun eftersom de tre tätorterna består av stora andelar hårdgjorda ytor som dessutom 

planeras att utökas. För att minska risken för översvämningar bör det därför också finnas en plan för hur 

de hårdgjorda ytorna kan minimeras i nybyggnationsplaneringen. En kompletterande åtgärd till att 

begränsa de hårdgjorda ytorna är att anlägga porösa markbeläggningar som främjar vatteninfiltrationen, 

istället för traditionella markbeläggningar (Voskamp & Van de Ven, 2015; Yazdanfar & Sharma, 2015). 

På så vis kan hårdgjorda ytor anläggas på ett nytänkande sätt och både tätortsexpansionen och 

dagvattenhanteringen kan främjas.  

En tredje åtgärd som utmärks är anläggning av dammar och våtmarker eftersom åtgärden kan 

minska översvämningsproblematiken gällande många områden. Åtgärden beskrivs dessutom i många 

vetenskapliga artiklar som en samhällskostnadseffektiv åtgärd för att minska översvämningsrisker 

(Tennekes et al., 2014; Andersson-Sköld et al., 2015; Voskamp & Van de Ven, 2015; Yazdanfar & 

Sharma, 2015; Masi et al., 2016). Detta eftersom dammar och våtmarker medför många positiva effekter 

förutom en minskad översvämningsrisk. Dammar och våtmarkers andra positiva effekter är dess 

funktion för rening av näringsämnen, rekreation och habitat som gynnar den biologiska mångfalden. 

Dessutom kan dammar och våtmarker fungera som uppsamlingsmagasin för både dagvatten och 

bräddningar. 

De identifierade åtgärderna präglas både av grå och blå/gröna lösningar. Det kan emellertid 

urskiljas att de blå/gröna åtgärderna kan bidra till att minska översvämningsrisker inom många 

problemområden medan de grå åtgärderna endast bidrar till att minska översvämningsrisker inom det 

specifika område som de anläggs. Grå åtgärder i form av t.ex. olika utjämningsmagasin är inte 

nödvändigtvis de mest gynnsamma lösningarna eftersom de inte medför andra positiva effekter än 

vattenvolymdämpande (Stovin, Moore, Wall & Ashley, 2013). De blå/gröna åtgärderna däremot är mer 

optimala med tanke på dess förmåga att minska översvämningsrisker i många områden samtidigt som 

de medför många indirekta positiva effekter (ibid). Många grå åtgärder kan dock inte undvaras eftersom 

några problem inte kan åtgärdas endast med blå/gröna åtgärder, som t.ex. installation av pumpstationer 

(Heikkila & Huang, 2014) eller uppdimensionering av VA-system (Haque et al., 2012; Tennekes et al., 
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2014). De grå och blå/gröna åtgärderna bör därför vara ett komplement till varandra, men med en 

prioritering av de blå/gröna åtgärderna i de fall båda typerna fungerar (Voskamp & Van de Ven, 2015). 

Svedala kommuns framtagna utredningar och översvämningskarteringar är endast en svag början 

på ett klimatanpassningsarbete, vilken behöver kompletteras med ett mer specifikt planeringsarbete för 

både strategiska och operativa klimatanpassningsåtgärder. Åtgärderna i denna studie som tagits fram till 

Svedala kommun är kvalificerade till att driva Svedala kommuns klimatanpassningsarbete framåt 

eftersom åtgärderna har stöd från både andra svenska kommuner och den vetenskapliga litteraturen. 

Genom att identifiera åtgärder från andra kommuner som har vetenskapligt stöd kan osäkerhetsfaktorn 

kring dessa åtgärders kvalitet minska, eftersom det bedrivits forskning som påvisar dess säkerhet. 

Åtgärderna kan därför ses som en vägledning till vilka åtgärder som kan genomföras för att minska 

problemen med översvämningar i Svedala kommun. 

Det bör emellertid diskuteras huruvida litteraturen som användes för att ta fram åtgärderna till 

Svedala kommun var anpassade efter Svedala kommuns förutsättningar. Klimatanpassningsplanerna 

som granskades tillhör till stor del kommuner med skilda geografiska och ekologiska förutsättningar 

jämfört med Svedala kommun. Även om tre av klimatanpassningsplanerna tillhör skånska kommuner 

(Helsingborg, Kristianstad och Trelleborg) finns det likväl skillnader gentemot Svedala kommun 

eftersom dessa kommuner är kustkommuner och Svedala kommun är en inlandskommun. Likaså med 

åtgärderna som identifierades i den vetenskapliga litteraturen eftersom de genomgångna artiklarna 

behandlar olika länder och städer. Det kan innebära att några av åtgärderna inte är lika lämpliga att 

implementera i Svedala kommun som i andra kommuner. Det kan dock konstateras att många av de 

framtagna åtgärderna är lämpliga att implementera oavsett geografiska och ekologiska förutsättningar, 

som t.ex. de tre utmärkande åtgärderna ”gröna ytor” (Ramachandra et al., 2012; Burian et al., 2013), 

”dammar/våtmarker” (Tennekes et al., 2014; Andersson-Sköld et al., 2015; Voskamp & Van de Ven, 

2015) och ”begränsa hårdgjorda ytor” (Kalantari & Folkeson, 2013; Yazdanfar & Sharma, 2015). Dessa 

åtgärder bidrar till att främja minskade översvämningsrisker oavsett givna omständigheter (ibid). Det 

kan trots detta vara lägligt med ytterligare forskning kring vilka klimatanpassningsåtgärder som är 

lämpliga att implementera i Svedala kommun, där hänsyn tas till Svedala kommuns geografiska och 

ekologiska förutsättningar i förhållande till åtgärderna.  
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5. Slutsats 

Slutsatserna från litteraturstudien beskrivs i punktform genom att frågeställningarna besvaras.  

 Det föreligger ett behov för Svedala kommun att genomföra klimatanpassningsåtgärder för att 

minska översvämningsrisker gällande översvämningskänsliga områden, bräddavlopp, 

infrastruktur, VA-systemet och tätorterna.  

 Svedala kommun arbetar idag på en låg nivå med strategiska klimatanpassningsåtgärder. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar dock med olika typer av strategiska och 

operativa åtgärder, så som anläggning av dammar och våtmarker. 

 De identifierade åtgärderna från andra svenska kommuner med vetenskapligt stöd kan 

implementeras i Svedala kommun för att minska risken för översvämningar. De åtgärder som 

utmärker sig med tanke på dess möjligheter att minska översvämningsproblemen i flera olika 

områden är de blå/gröna åtgärderna; gröna ytor, dammar och våtmarker samt begränsning av 

hårdgjorda ytor. 

 Andra klimatanpassningsåtgärder med vetenskapligt stöd som Svedala kommun kan genomföra 

för att minska risken för översvämningar är både blå/gröna åtgärder, så som 

vegetationsbeklädda diken och förbättra vattendragskanaler, och grå åtgärder, så som porösa 

markbeläggningar och infiltrations- och transportavlopp för dagvatten. 
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