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Effekter av tätare städer och klimatförändringar är sv̊ara att kartlägga och kan b̊ada innebära ökad
risk för översvämningar. Dagens beslutsfattare st̊ar därför inför en sv̊ar situation där beslut idag
bör ta hänsyn till hur v̊ara städer och klimatet kan se ut i framtiden. Därför har en analysmetod
tagits fram som tar hänsyn till möjliga framtida effekter vid framtagande av beslutsunderlag.

En kraftig urbanisering r̊ader i världen och år
2050 förväntas drygt 70 procent av jorden be-
folkning leva i städer (SCB och SvD). I Sk̊ane,
där jordbruksmarken är en viktig naturresurs,
förespr̊akas i stor utsträckning att tillgodose de
ökade behoven genom tätare städer (förtätning)
över att expandera städerna genom exploatering
av ny mark (utglesning).

Förtätning innebär dock inte en felfri lösning.
Tätare städer leder, p̊a grund av större andel
asfalterade ytor, till att större mängder vat-
ten ansamlas i staden. Kombinerat med kli-
matförändringar, som förväntas bidra med mer
frekventa och kraftigare skyfall, är risken stor
att vi kommer drabbas av fler översvämningar i
framtiden. Samtidigt är effekterna p̊a ett framti-
da samhälle fr̊an b̊ade förtätning och klimateffek-
ter mycket sv̊ara att sia om. Experter gör kvalifi-
cerade gissningar men det faktiska utfallet förblir
höjt i dunkel. Allts̊a har vi har stora osäkerheter
i v̊ara prognoser av framtiden.

Att förbereda samhället för framtiden in-
nebär därför att vi m̊aste bygga in
översvämningshantering i den fysiska planering-
en, exempelvis genom öppen dagvattenhante-
ring eller utökad kapacitet hos avloppsnätverken.
Detta kräver verktyg för att skapa beslutsunder-
lag kring hur bra dessa åtgärder är för att de
mest fördelaktiga åtgärderna ska kunna väljas.
En s̊adan ansats har gjorts i examensarbetet
genom att ta fram en multikriterieanalys. En
multikriterieanalys är ett verktyg där flera mot-
stridiga kriterier kan utvärderas och som ska
utgöra ett stöd i samt stärka den mänskliga be-
slutsprocessen. Analysen applicerades ocks̊a p̊a
ett studieomr̊ade i Lunds kommun.

För att uppskatta hur bra åtgärderna är
användes allts̊a mätbara kriterier som beskriver
de huvudsakliga samhällsintressena i den fysis-

ka planeringen. Fem s̊adana kriterier utarbetades
därför inom ramen för multikriterieanalysen:

1. Livskvalitet - negativ eller positiv p̊averkan
p̊a människors välbefinnande.

2. Flexibilitet - åtgärdens anpassningsbarhet
om vi har fel.

3. Kostnad - investering och underh̊all för
införandet av åtgärden.

4. Ytanspr̊ak - p̊averkan p̊a förtätnings-
möjligheter.

5. Överskottsvolym - reduktionen av över-
svämningsvolymer.

Eftersom framtiden är osäker är det ocks̊a vik-
tigt att åtgärderna fungerar bra oavsett vad som
sker. Här kommer begreppet robusthet in. En
stor del i examensarbetet har handlat om att de-
finiera vad som utgör en robust åtgärd och hur
denna robusthet kan mätas och jämföras. Den
första egenskapen hos en robust åtgärd ans̊ags
vara att den är bra under flera studerade tro-
liga framtider, s̊a kallade scenarier. Scenarierna
beskrev olika grader av förtätning och klimatef-
fekter som konstruerats för att täcka in en s̊a stor
andel möjliga framtider som möjligt.

Den andra egenskapen hos en robust åtgärd
ans̊ags vara att den uppvisar okänslighet mot oli-
ka metoder för beslut under osäkerhet, s̊a kalla-
de beslutsregler. En beslutsregel är ett struktu-
rerat sätt att ta beslut som speglar en besluts-
fattares inställning till förluster. Exempelvis kan
en beslutsfattare ha stort fokus p̊a att minimera
förluster och bry sig mindre om möjliga vinster.
Denna inställning kan d̊a speglas i form av en
beslutsregel där förluster ges större p̊averkan.

Sammanfattningsvis, utgjordes den mest robusta
åtgärden av den åtgärd som uppfyllde kriterierna
bäst under flest scenarier och beslutsregler.

Ovan är en populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten Robust översvämningshantering under osäkerhet
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