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SAMHÄLLSPLANERING MED HELHETSSYN FÖR ATT MINSKA 
ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

En mer hållbar samhällsplanering behövs för att minska riskerna för översvämningar. Mark behöver 
användas efter vad den är mest lämpad för och hänsyn behöver tas till hur vattnet rinner. Med allt mer 
hårdgjorda ytor i kombination med kraftigare skyfall riskerar annars städer att dränka sig själva. Något 
måste göras, men hur? 

Ingen har väl missat debatten kring de klimatförändringar vi står inför. I Sverige kommer skyfallen att bli 
allt fler och allt kraftigare. Men faktum är att skyfall redan är ett problem – våra städer är täta och regn 
som faller över städer har inte alltid någonstans att ta vägen. Följden blir att vi drabbas av 
översvämningar som kan stå samhället dyrt. Svenska kommuner behöver alltså förändra hur de hanterar 
skyfall och dagvatten. Man behöver bland annat planera markanvändning på en översiktlig nivå för att 
på ett riskmedvetet sätt undvika att översvämningskänsliga områden bebyggs. För att dessutom få ett 
helhetsperspektiv på planeringen behövs förståelse för hur åtgärder påverkar grannen nedströms och 
uppströms och inte bara inom de egna stadsgränserna. 

Vi har tagit fram förslag på hur det ska bli lättare att få till en riskmedveten och smartare 
samhällsplanering med helhetsperspektiv, genom att göra arbetet mer systematiskt. Planering av 
dagvatten och skyfall måste bli en del av den övriga samhällsplaneringen för att möjliggöra mer hållbara 
städer. För att åstadkomma detta behövs en mer systematisk samordning både inom och mellan 
kommuner. Detta för att få till ett kontinuerligt samarbete mellan tjänstemän med olika expertis, och 
för att främja samarbete mellan kommuner för att planera åtgärder som gynnar alla. Samordning är 
också viktigt för att hantera alla olika intressen som slåss om allt mindre yta i täta städer, för att göra 
det möjligt att en stad som prioriterar att minska översvämningsrisker samtidigt är en attraktiv stad att 
leva och bo i.  

En annan viktig aspekt för att åstadkomma en hållbar vattenhantering är planeringsunderlagen som 
finns till hands. Det är viktigt att ta fram underlag med helhetsperspektiv för att se till att 
samhällsplaneringen innebär att mark används till det den är bäst lämpad för. Det vill säga att bostäder 
inte byggs i de mest översvämningskänsliga områden utan att dessa får värde på annat sätt, till exempel 
som lekparker eller grönområden. I arbetet med att ta fram underlagen är samordningen återigen 
central. Personer med olika kompetens behöver jobba tillsammans för att planera markanvändning och 
presentera åtgärder som vägt in intressen och områdens olika förutsättningar för att se till att 
samhällsplaneringen blir mer effektiv och klimatanpassad. Något totalt skydd mot översvämningar 
kommer det dock aldrig att bli tal om. Med klimatförändringarna i åtanke gäller det för kommunerna 
att anpassa sig och prioritera att skydda de viktigaste verksamheterna.  

Tillsammans kan samordningen, intresseavvägningar och planinstrument resultera i proaktiva fysiska 
strategier för mer hållbara och mindre översvämningskänsliga städer. Med dessa insikter hoppas vi att 
det kommunala dagvatten- och skyfallsarbetet kan bli effektivare både med avseende på 
riskmedvetenhet och hänsyn till vattnets flöde ur ett helhetsperspektiv.  


