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Abstract 
This thesis aims to investigate how Swedish coastal municipalities can manage rising sea levels 

in their master planning. By simulating sea level rise in geographic information systems (GIS), 

and analyzing literature along with municipal planning documents, a conceptual framework 

was generated. Moreover, this framework consisted of three steps: (1) Climate scenario 

analysis, (2) Planning strategies analysis, and (3) Analysis of the strategies outcome in the local 

municipal context of the two case study areas; Trelleborg and Kristianstad municipality. 

Additionally, these three steps constituted the thesis’ secondary research questions, which in 

turn could answer the primary research question: How can master planning strengthen 

resilience and tackle rising sea levels on a municipal scale? 

 

The results indicated that there are several areas in both municipalities that are possibly subject 

to winding up under water by the year 2100. In accordance with the GIS analysis, the main 

identified areas were located west of Trelleborg’s city center, and around Kristianstad’s city 

center as well as the surrounding area of lake Hammarsjön. This study also attests to that both 

municipalities need to further reconsider the complexity of scenario analysis, and therefore 

plan for different degrees of possible sea level rise. By coding the planning documents of each 

municipality, additional findings regarding their planning strategies were identified. Trelleborg 

municipality focused mainly on combining hard defensive and soft nature-based planning 

strategies, as well as hard offensive planning strategies to a certain extent. Kristianstad 

municipality’s focal point was soft nature-based planning strategies, and hard defensive 

planning strategies when required. Kristianstad municipality also declared retreat as a feasible 

strategy in the future. Finally, it was also possible to conclude that Trelleborg municipality 

have potential to extensively implement soft nature-based strategies on the grounds that the 

majority of the coastline will be affected when sea levels have risen by 1,1-1,3 meters. The 

study also deduced that Kristianstad municipality may need hard defensive planning strategies 

to a larger extent than what the coding initially revealed considering its substantial 

vulnerability. 

 

Key words: Sea level rise, planning strategies, climate adaptation, master planning, coastal 

municipalities, resilience 
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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur svenska kommuner kan tänkas hantera stigande havsnivåer 

i dess översiktliga planering. Med hjälp av geografiska informationssystems-, litteratur-, och 

dokumentanalyser, som tillämpades på fallexemplen Trelleborgs och Kristianstads kommun i 

Skåne, kunde empiri genereras samt analyseras med hjälp av en egen framtagen modell. Denna 

modell, eller konceptuella ramverk, applicerades i tre steg: (1) Scenarieanalys, (2) Analys av 

planeringsstrategier, och (3) Analys av planeringsstrategiernas utfall i den lokala kontexten, 

vilka erhåller varsina frågeställningar i studien. Dessa tre underfrågor utmynnar sedan även i 

besvarandet av studiens huvudsakliga frågeställning: Hur kan resiliensstärkande strategisk 

översiktsplanering mot havsnivåhöjningar utformas på kommunal nivå? 

 

Resultaten visade att det finns flertalet områden i båda kommunerna som riskerar att hamna 

under vatten vid år 2100 vid olika grader av havsnivåhöjningar. De huvudsakliga riskområdena 

är väster om Trelleborgs centralort, samt området kring Kristianstads centralort och i anslutning 

till Hammarsjön. Båda kommunerna kunde i studien påvisas erhålla vissa luckor när det 

kommer till beaktande av flertalet klimatscenarier, och olika grader av havsnivåhöjningar. 

Vidare visade kodningen i studien att Trelleborgs kommun anammar till stor del hårda 

defensiva samt mjuka naturbaserade planeringsstrategier, men även hårda offensiva 

planeringsstrategier. Kodningen indikerade att Kristianstads kommun huvudsakligen anammar 

mjuka naturbaserade planeringsstrategier, samt hårda defensiva planeringsstrategier och reträtt 

i en viss utsträckning. Genom vidare analys kunde slutsatser dras kring att Trelleborgs kommun 

har möjlighet att vidare fokusera på mjuka naturbaserade planeringsstrategier då majoriteten 

av kommunens kustremsa förutspås påverkas först vid havsnivåhöjningar på 1,1-1,3 meter. 

Därtill drogs även slutsatser att Kristianstads kommun kan komma att vara i behov av 

ytterligare hårda defensiva åtgärder, samt vidare utredning kring tillämpningen av en framtida 

planerad reträtt. 

 

Nyckelord: Stigande havsnivåer, planeringsstrategier, klimatanpassning, översiktsplanering, 

kustnära kommuner, resiliens 
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Förkortningar 
DEM – Digitala Markmodeller (eng. Digital Elevation Model) 

 

FÖP – Fördjupad Översiktsplan 

 

GIS – Geografiskt Informationssystem 

 

IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change (Förenta nationernas klimatpanel) 

 

MB – Miljöbalken 

 

PBL – Plan- och bygglagen 

 

RCP – Representative Concentration Pathways (IPCC:s scenarier för växthuseffektens 

utveckling fram till år 2100) 

 

SQL – Structured Query Language 

 

ÖP – Översiktsplan  
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1. Inledning 
Klimatförändringarna är en central såväl nutida som framtida utmaning för världens städer och 

samhällen där problematik kring allt från torka och skogsbränder till stormar samt 

havsnivåhöjningar inbegrips. Vidare är de mest påtagliga konsekvenserna för urbana områden 

till följd av klimatförändringarna relaterade till vatten. Den negativa trenden för de 

vattenrelaterade konsekvenserna förutspås även att fortsätta försämras med tiden i takt med att 

medeltemperaturen stiger ytterligare (Al 2018, s. 1-3). Parisavtalets målsättning på en global 

temperaturökning på högst två grader Celsius, som i dagsläget löper stor risk att inte kunna 

uppnås (Teske 2019, s. 8-9), innebär fortfarande betydande risker samt förändringar för 

specifikt kustnära städer och områden (Al 2018, s. 1-3). Havsnivåhöjningar, små som stora, är 

en central konsekvens som följer de ökade temperaturerna. Stigande havsnivåer kan innebära 

avsevärda effekter på samhällen i nära anslutning till kustmiljöer, däribland riskeras dessa mest 

grundläggande funktioner samt strukturer att äventyras (Seavitt Nordenson et al. 2018, s. 2-3). 

I dagsläget beräknas cirka tio procent av jordens befolkning vara bosatta i en lågt liggande 

kustzon, närmare bestämt landområden som befinner sig mindre än tio meter över havet (IPCC 

2019), vilket gör detta till en högst angelägen planeringsfråga på samtliga skalnivåer, det vill 

säga från lokal, regional och nationell vidare till internationell nivå. 

 

Forskare inom kustresiliens understryker det globala behovet och vikten av att strategiskt 

planera för samt implementera resiliensstärkande åtgärder i den kustnära infrastrukturen – detta 

för att bättre kunna hantera de stundande havsnivåhöjningarna (Seavitt Nordenson et al. 2018, 

s. 5-6). Resiliens kan kort definieras som ett ekosystems förmåga att utstå stressorer eller 

förändringar utan att gå över till ett nytt ”tillstånd”. Med andra ord löper bebyggelse i resilienta 

områden mindre risk att drabbas hårt av exempelvis stigande havsnivåer (MSB 2013). Vidare 

uppnås hållbar kustresiliens genom implementeringen av en kombination av resilienta system, 

parallellt med att nya urbana rum och ytor som tål förändringar skapas. Här spelar förståelsen 

av socio-ekologiska system, alltså hur människan och naturen är intimt kopplade, en central 

roll (Seavitt Nordenson et al. 2018, s. 6). 

 

I en svensk kontext är Skåne den delen av Sverige som löper störst risk att påverkas av 

havsnivåhöjningar, bland annat på grund av den minskade landhöjningen parallellt med 

regionens sårbarhet gentemot kusterosion (SGU 2020). Därigenom lyfts angelägenheten av en 

välutformad strategisk planering i Skåne som främjar samtliga tre hållbarhetsdimensioner: 
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ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet (Region Skåne 2009). Planerare i kustnära 

kommuner står således inför stora prövningar när det kommer till hanteringen av stigande 

havsnivåer. Bland annat upplevs det finnas en problematik i att integrera klimatförändringarna, 

och dess antagna konsekvenser, inom samhällsplaneringsprocessen. Vidare ökar 

komplexiteten, och i sin tur efterfrågan på kunskap, ytterligare i samband med de osäkerheter 

som klimatförändringarna och de prognoser samt scenarier vilka de innebär. Alltså råder det 

ingen klartext i hur planeringen och klimatanpassningen mot stigande havsnivå bör gå till 

(Granberg & Bodland 2019). Med andra ord finns det behov av en bättre förståelse för hur 

kommuner kan utveckla relevanta samt effektiva planeringsstrategier mot de kommande 

havsnivåhöjningarna utifrån dess egna lokala kontext. Vidare inbegriper detta från kunskap 

kring klimatscenarier, samt dess effekter på den kommunala nivån, fram till implementering 

av faktiska åtgärder i praktiken. 

 

Då översiktsplanen är en kommuns långsiktiga handlingsplan för framtida mark- och 

vattenanvändning (Nyström & Tonell 2012, s. 61) blir den essentiell för att i tidigt skede ta 

fram riktlinjer samt potentiella resiliensstärkande åtgärder som är möjliga att implementera för 

flertalet olika scenarier. Genom att specifikt studera kommuners översiktliga planeringsarbete 

mot stigande havsnivåer i förhållande till såväl varandra som till rådande forskning kommer 

intressanta upptäcker genereras. Däribland vilka kunskapsunderlag om den lokala kontexten 

som kommuner bör ha för att hantera de kommande havsnivåhöjningar, och därmed kommer 

studien identifiera samt redogöra för eventuella kunskapsluckor. Bland annat innefattar detta 

avsaknaden av kombinationen av planeringsstrategier samt scenarieanalys inom akademin, 

vilket ses som en central integrering i denna studie. Dessutom bidrar studien med nya teoretiska 

infallsvinklar kring modellering, och dess applicering, av olika former av planeringsstrategier 

mot stigande havsnivåer på kommunal nivå. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap hur svenska kommuner kan hantera 

havsnivåhöjningar i dess översiktliga planering. Vidare uppnås detta genom att ta fram en 

modell i tre steg som kartlägger kommunal kustplanering. Uppsatsen operationaliseras i form 

av en övergripande frågeställning, med tre tillhörande underfrågor, vilka tillsammans ligger till 

grund för studiens modellering. Den konceptuella modellen integrerar de tre underfrågorna, 
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vilka besvaras med hjälp av geografiska informationssystems-, och dokumentanalyser som 

appliceras på fallexemplen Trelleborg och Kristianstad – två kustnära kommuner i Skåne. 

- Hur kan resiliensstärkande strategisk översiktsplanering mot havsnivåhöjningar utformas 

på kommunal nivå? 

• Vilka områden i Trelleborg och Kristianstad kan komma att ligga under vatten vid 

år 2100 enligt olika scenarier för havsnivåhöjningar? 

• Hur arbetar Trelleborg och Kristianstad i dess översiktliga planering för att hantera 

stigande havsnivåer i dessa områden? Finns det likheter eller skillnader mellan 

kommunernas planeringsstrategier? 

• Hur förhåller sig Trelleborgs och Kristianstads översiktsplanering till rådande 

forskning kring planeringsstrategier mot havsnivåhöjningar? 

 
1.2 Avgränsningar 

Flerfallstudien avgränsas inledningsvis till en geografiskt skånsk kontext i form av 

kommunerna Trelleborg och Kristianstad. Dessa två fallexempel är utvalda då båda dels är 

belägna på olika delar av den skånska kustremsan, dels att deras topologiska höjdstruktur 

medför sårbarhet för havsnivåhöjningar. Detta leder i sin tur intresse kring hur kommuners, 

med samma problematik men olika förutsättningar, översiktliga planering mot 

havsnivåhöjningar i dagsläget kan tänkas se ut. Vidare avgränsas studien ytterligare då den 

enkom tittar på kommunernas översiktsplanering som ett strategiskt verktyg mot 

havsnivåhöjningar. Med andra ord undersöks samt analyseras ej icke-översiktsplansdokument 

såsom regionplaner, detaljplaner, EU-relaterade program eller liknande. Medtagandet av dessa 

typer av komplimenterande offentliga dokument skulle inte höja studiens kvalitet då de alltså 

avviker från arbetets huvudsakliga ändamål, vilket är att undersöka kommuners eget framtagna 

planeringsstrategier i samband med de stigande havsnivåerna. Slutligen avgränsas även vilken 

typ av material i form av översiktliga planeringsdokument som samlas in till, i den mån möjlig, 

dokument som vid tidpunkt för studien har vunnit laga kraft. Utöver Trelleborgs kommuns 

tematiska tillägg, som för närvarande besitter statusen samrådshandling, erhålls endast aktuella 

antagandehandlingar. Detta för att huvudsakligen kunna säkerställa empirins aktualitet i en 

sådan stor utsträckning som möjligt. 
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt ämnar redogöra för fallstudieområdenas karaktärsdrag som är relevanta för 

forskningsområdet. Även det svenska planeringssystemet kopplat till klimatanpassningsarbete 

på kommunal nivå behandlas. Syftet med sektionen är att sätta studien i en bred lokal kontext. 

 

2.1 Trelleborgs och Kristianstads kommun 

De kommuner som berörs i denna studie är Trelleborg samt Kristianstad.  Trelleborgs kommun 

är belägen i sydvästra Skåne, och Kristianstads kommun är belägen i östra Skåne, se figur 1. 

Både Trelleborg och Kristianstad är likartade när det kommer till längden på fastlandskust där 

kommunernas kustremsor sträcker sig över cirka 30 kilometer vardera (Trelleborgs kommun 

2021; DHI 2018). Däremot finns det ett betydligt större antal insjöar och vattendrag i 

Kristianstads kommun än i jämförelse med Trelleborgs kommun (SCB 2013). 

 

 
Figur 1: Översiktskarta Skåne i skala 1:650 000 (A4). 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022.  

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
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När det kommer till kommunernas höjduppgifter är det möjligt att utläsa ur figur 2 en 

höjdmodell inom ramen av vardera kommuns administrativa gränser. Kristianstad, erhåller en 

relativt hög höjd över havet i dess nordligaste samt sydligaste delar. Dock befinner sig större 

delen av kommunen runt nollpunkten, varav somliga partier är beläget lägre än noll meter över 

havet. Trelleborgs höjdnivåer liknar de i Kristianstad, det vill säga att stora delar av kommunen 

befinner sig runt origo för antalet meter över havet.  

 

 
Figur 2: Höjdmodell Trelleborg och Kristianstad i skala 1:650 000 (A4). 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022.  

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
 

2.2 Det kommunala planeringsorganet 
Översiktsplanering är ett brett begrepp som inbegriper flertalet olika plan- och 

styrningsdokument, och definieras som följande: 
”I begreppet översiktsplanering inryms regionplanering, kommunomfattande 

planering, planering för orter samt översiktliga studier av mer begränsade områden 

där detaljplan ska upprättas.” (Nyström & Tonell 2012, s. 175). 

Svenska kommuner erhåller eget ansvar för dess fysiska planering, vilket benämns som 

kommuners planmonopol. För att reglera kommunens mark- och vattenanvändning fordras en 

aktuell översiktsplan (ÖP) vars innehåll behandlar hur kommunens byggda miljö ska nyttjas, 

vidareutvecklas samt bibehållas. En ÖP är inte juridiskt bindande, men är ett centralt såväl 
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strategiskt som vägledande plandokument för ett kommunövergripande arbete mot en hållbar 

utveckling (Nyström & Tonell 2012, s. 61-62). Kommunen kan även i efterhand revidera, göra 

tematiska tillägg eller fördjupa dess ÖP. Detta för att exempelvis översiktligt fokusera på ett 

särskilt område eller allmänt intresse, däribland översvämningsrisker eller områden i 

strandnära lägen, som inte behandlas tillräckligt mycket i den aktuella ÖP:n (Boverket 2020).  

 

2.3 Riktlinjer för kommunal klimatanpassning 

Det kommunala planeringsorganet behöver huvudsakligen ansvara för tre centrala 

komponenter när det kommer till klimatanpassningsarbetet. Det första är den fysiska 

planeringens hänsyn till klimatförändringarna, vilket behöver behandlas i kommunens ÖP i 

form av förutsättningar för diverse åtgärder ur såväl ett kortsiktigt som långsiktigt 

tidsperspektiv. Det andra är alternativa skyddsmetoder, där kommunen behöver ta ställning till 

olika möjliga strategier i dess ÖP i förhållande till konsekvenser samt samhällsekonomisk 

kostnad. Det tredje, och sista, är ställningstagande i den översiktliga planeringen gällande vilka 

delar av den befintliga bebyggelsen som ämnas skyddas eller inte skyddas. Sammantaget 

menas dessa tre komponenter lämpa sig bäst att behandlas i den översiktliga planeringen 

(Länsstyrelsen Skåne 2014). 

 

Utöver de riktlinjerna satta av Länsstyrelsen Skåne inbegriper även Plan- och bygglagen (PBL) 

samt Miljöbalken (MB) ett juridiskt ramverk för det kommunala klimatanpassningsarbetet. 

PBL ämnar reglera planläggningen av kommunens mark- och vattenområden genom en 

lämplighetsprövning. Med andra ord att markanvändningen ska nyttjas utifrån den största 

lämpligheten sett till marken och vattnets ändamål. I en kontext av klimatfrågan och stigande 

havsnivåer blir PBL centralt, då lagen yrkar på att bebyggelsens lokalisering ska vara lämplig 

sett till såväl folkhälsan som miljö- och klimataspekter. Om bebyggelse planeras lokaliseras i 

ett område som inbegriper risker för störningar, behöver kommunen i enlighet med PBL 

implementera anpassade skyddsåtgärder (SFS 2010:900). PBL är även intimt kopplat med MB, 

vilket reglerar användandet av huvudsakligen naturmiljöer samt vattenområden. Inom ramen 

för MB inbegrips även klimatanpassningsarbetet, och hur dess realisering samt implementering 

ska se ut. Ytterligare en central komponent inom MB är regler kring prövning av såväl 

verksamheter som åtgärder, däribland klimatanpassningsåtgärder för vattenområden (SFS 

1998:808). 
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3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt ämnar tillhandahålla en överblick över såväl det rådande kunskapsläge inom 

ämnet som det teoretiska ramverk studien tar avstamp i. Avsnittet inleds med redogörelse för 

tidigare forskning på både en nationell och internationell skalnivå, vilket knyter an samt ligger 

till grund för studiens frågeställningar. Därtill introducerar avsnittet även det teoretiska 

ramverk som belyser ur vilka sammanhang studiens både resultat samt analys ska betraktas, 

och därigenom förstås.  

 

3.1 Sammanfattning 

För att applicera samt nyttja det kommande avsnitts teoretiska innehåll en konceptuell modell 

tas fram som i tre steg ska kunna analysera svenska kommuners översiktliga planering samt 

anpassning mot stigande havsnivåer. Därtill utgår modellen kronologiskt i de tre underfrågor 

vilka operationaliserar denna studie, och därigenom kan dessa även besvaras med hjälp av 

modellen. Modellen, som presenteras vidare i slutet av detta avsnitt, beaktar förväntade 

havsnivåhöjningar, vilka responsalternativ som nyttjas i kommunen, och slutligen hur detta 

förhåller sig till rådande forskning samt de lokala förutsättningarna. 

 

Den första komponenten av modellen berör den osäkerhet samt komplexitet som 

prognostiseringen av stigande havsnivåer innebär. Utifrån tidigare forskning understryker den 

rådande forskningen behovet av att beakta flertalet scenarier. Alltså behöver kommunen 

inledningsvis utreda vilka områden som kan komma att hamna under vatten, utifrån ett brett 

intervall av scenarier som innebär havsnivåhöjningar av olika storlek.  Den andra komponenten 

berör analyser av möjliga planeringsstrategier som kommunen antingen har implementerat 

sedan tidigare, eller som ämnas implementeras i kommunens översiktliga planering. Vidare är 

det som undersöks här vilka strategier som används, i vilken utsträckning och varför, samt om 

de används i kombination med varandra för att vinna synergieffekter. Den tredje komponenten 

behandlar analys av potentiella utfall. Detta möjliggör för vidareutveckling av resonemang 

kring strategiernas lämplighet utifrån den lokala kontexten. Med andra ord nyttjas resultaten i 

de två första komponenterna för att undersöka huruvida de passar eller ej till de lokala 

förutsättningarna. Därutöver nyttjas rådande forskning och kunskapsläge för att fastställa 

möjliga svar till dessa frågor.  
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3.2 Klimatförändringar och stigande havsnivåer 
Sedan industrialiseringens start fram tills idag har jordens genomsnittliga temperatur stigit med 

ungefär en grad Celsius. Till följd av den successivt stigande temperaturen, som orsakas av de 

mänskligt, eller antropocent, orsakade växthusgasutsläppen (Siegel 2020), smälter jordens 

glaciärer samt inlandsisar parallellt med en termisk expansion av havsvatten i samband med att 

det värms upp, och på så sätt stiger havsnivåerna. Globalt sett har havsnivåerna stigit med cirka 

21-24 centimeter sedan år 1880. Mellan åren 2006-2015 beräknas den årliga globala ökningen 

av havsnivån ligga på ungefär 3,6 millimeter, vilket var nästintill en tredubblad ökning per år 

i jämförelse med den genomsnittliga årliga ökningen under hela 1900-talet (Lindsey 2020). 

 

Det är även av vikt att ha i åtanke de regionala skillnaderna som kan förstärka komplexiteten i 

arbetet kring havsnivåhöjningar. På grund av de naturliga variationerna som är möjliga att 

identifiera hos vindar och havsströmmar på olika geografiska nivåer, kan prognoser för 

havsnivåhöjningar se olika ut mellan regioner - även inom ett och samma land (IPCC 2013). I 

vilken utsträckning havsnivåerna stiger på en viss geografisk plats förklaras genom en 

summering av tre huvudsakliga komponenter; (1) den globala medelhavsnivåhöjningen, (2) 

regionala meteorologiska samt oceanografiska förhållanden, och (3) vertikala markrörelser 

(Nicholls 2003). Dessa platsberoende variationer påverkar såväl var som hur mycket havet 

lagrar värme i dess djupare lager (Lindsey 2020). 

 

Konsekvenserna av stigande havsnivåer för kustnära städer och samhällen kan vara betydande, 

och essentiella samhällsfunktioner såsom sjukvård, infrastruktur och bostäder riskerar att slås 

ut. Utöver svårare väder- och klimatförhållanden i samband med klimatförändringarna, kan 

stora delar av dessa städer och samhällen hamna helt eller delvis under vatten (IPCC 2014). I 

samband med att kustzonen har en stor grad av mänsklig bebyggelse, exploatering samt 

ekonomisk aktivitet, finns det flertalet betydelsefulla socio-ekonomiska värden som hotas i 

dessa områden. Parallellt medför denna utbredda exploateringsgrad på kustområdens och dess 

system en ökad grad av ”mänskligt orsakad stress” i form av biofysiska samt sociala faktorer. 

Vidare kan kustsystemets sårbarhet för ytterligare påfrestningar öka som resultat utav detta. 

Därigenom blir stigande havsnivåer samt dess konsekvenser en central fråga, då många av de 

socio-ekonomiska värden som finns i kustområdet i samma veva kan bidra till ökad 

mottaglighet för de negativa konsekvenser som klimatförändringarna och havsnivåhöjningarna 

innebär (Nicholls 2003). 
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Problematiken kring de stigande havsnivåerna, och den påtagliga sårbarheten hos kustområden, 

kan belysas ytterligare i form av rådande urbaniseringstrender. Kustnära städer ser än idag en 

snabbt växande befolkning som är betydligt högre än det globala genomsnittet. Följaktligen 

ökar även befolkningstätheten i dessa områden, och genererar fortsatt stress och påfrestning på 

den kustnära zonens funktion samt naturliga ekosystem. Sammantaget inbegrips alltså 

successivt allt fler människor och socio-ekonomiska system inom ramen för de 

klimatförändringsrelaterade hoten i kustområden (Nicholls 2003). 

 

Sammantaget är det alltså av stor vikt att dels ha förståelse för stigande havsnivåers uppkomst, 

dels till dess förväntade storlek utifrån de olika framtagna klimatscenarierna. I samband med 

den ökade befolkningstätheten, samt de stora socio-ekonomiska värdena, blir det en allt större 

utmaning att planera för de kommande havsnivåhöjningarna. Komplexiteten i denna 

planeringsfråga kan således poneras vara stor, och behöver beakta flertalet faktorer såsom 

kustområdets lokala kontext med tillhörande befolkningsutbredning samt infrastruktur. Med 

andra ord finns det ett betydande behov av att undersöka stigande havsnivåer, och hur planerare 

på alla skalnivåer kan tänkas tackla problematiken med hjälp av väl utvalda 

planeringsstrategier, samt kombinationen av dessa. 

 

3.3 Klimatscenarier och osäkerhet inför framtiden 
Framtidens klimat och dess utveckling är högst beroende av förändringen av mängden 

växthusgaser i atmosfären. Inom klimatforskningen används framförallt två så kallade 

”Representative Concentration Pathways”, eller RCP-scenarier, vilket är scenarier framtagna 

av IPCC, som baseras på projektioner sett till koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. 

Totalt finns det fyra scenarier, och de mindre välanvända samt troliga är RCP2,6 samt RCP6, 

medan de mer välanvända är RCP4,5 samt RCP8,5 (SMHI 2015a). I nuläget antas intervallet 

mellan RCP6 och RCP8,5 vara de mest troliga att inträffa (IPCC 2019). Samtliga RCP-

scenarier sammanfattas kort i tabell 1 nedan: 
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Tabell 1: RCP-scenarier utifrån exempel på huvudsakliga karaktärsdrag. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. Källa: SMHI 2021 & IPCC 2019. 

Scenario Karaktärsdrag 1 Karaktärsdrag 2 Karaktärsdrag 3 

RCP2,6 
CO2-utsläppen avtar efter 

år 2020 

Väldigt strikt och aktiv 

miljöpolitik 

Låg energiintensitet samt 

mindre oljeförbrukning 

RCP4,5 
CO2-utsläppen ökar fram till 

år 2040 

Strikt och aktiv 

miljöpolitik 

Omfattande program för 

omplantering av skogar 

RCP6 
CO2-utsläppen ökar fram till 

år 2060 

Delvis aktiv 

miljöpolitik 

Lägre energiintensitet samt 

metanutsläpp 

RCP8,5 
CO2-utsläppen fortsätter att 

öka 

Avsaknad av en aktiv 

miljöpolitik 

Fortfarande stor bundenhet 

till fossila bränslen 

 

Samtliga fyra scenarier skulle i sin tur innebära olika prognoser för hur mycket den globala 

medelhavsnivån kan komma att öka. Genom en internationellt utförd enkätundersökning bland 

klimatforskare och experter kunde en grupp forskare ta fram data för sannolikheten för olika 

globala medelhavsnivåhöjningar inom ramen av två av de fyra RCP-scenarierna (Horton et al. 

2020), vilka redovisas i tabell 2 nedan:  

 
Tabell 2: Uppskattad havsnivåhöjning vid år 2100 utifrån RCP2,6 samt RCP8,5. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. Källa: Horton et al. 2020 

Scenario Global medeltemperatur (°C) Uppskattad havsnivåhöjning (m) 

RCP2,6 + 1 0,30-0,65 

RCP8,5 + 4,5 0,63-1,32 

 
Ytterligare efterforskningar finns tillgängliga kring hur mycket havsnivåerna förväntas att 

stiga. I en svensk kontext förväntas, med hänsyn till de regionala naturliga variationerna, 

Skånes havsnivåer stiga med cirka 0,7 meter i de mest erosionsutsatta områdena (Hieronymus 

& Kalén 2020). I en annan svensk kontext visar figur 3 nedan en karta över förväntade 

havsnivåhöjningar längs de svenska kusterna. Figuren baseras på IPCC:s utvärdering av 

kunskapsläget som genomfördes år 2013. Vidare förväntas här havsnivåerna i Skåne att istället 

stiga mellan 0,8-1,0 meter vid år 2100. Alltså är det möjligt att sammantaget erhålla relativt 

stora intervall kring hur höga havsnivåhöjningarna förutspås att bli, vilket understryker såväl 

komplexiteten som osäkerheten i frågan. 
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Figur 3: Förändrad havsnivå i Sverige år 2100. 

Källa: SMHI 2015b. 

Då det råder osäkerhet kring hur mycket havsnivåerna faktiskt förväntas stiga vid år 2100 

behöver planerare ta flertalet scenarier i beaktning. Vidare är det möjligt att identifiera möjliga 

brister samt utrymme för förbättring i samband med framtagande av strategier, policies samt 

implementering av fysiska åtgärder. Däribland inbegrips, som tidigare nämnt, nyttjandet av 

flertalet klimatscenarier, modelleringar för havsnivåhöjningar på såväl en global som lokal och 

regional nivå (Hall et al. 2019). Anpassningsförberedelser såsom hänsynstagande till 

klimatscenarier, med både låg och hög probabilitet (Gornitz et al. 2020), parallellt med att 

regionalisera förväntade havsnivåhöjningar ökar nyttan och effektiviteten i kustplaneringens 

effekter. Därigenom minskar osäkerheten kring val av anpassningsåtgärder, samt risken för 

översvämningar och andra konsekvenser som följer stigande havsnivåer (Hall et al. 2019). 

 
För att sammanfatta det som kan kallas ”scenarieanalys” för stigande havsnivåer är att det finns 

en betydande osäkerhet, och det som enkom är möjligt att garantera är att havsnivåerna kommer 

att stiga, men inte med hur mycket. Alltså inbegriper scenarieanalys flertalet avgörande 

faktorer som är centrala för att kunna åstadkomma framgångsrika klimatanpassningsåtgärder. 

Däribland, som nämns i föregående delavsnitt, finns bland annat regionala skillnader i 

havsnivåhöjningar som påverkar, samtidigt som det inte är möjligt att förutspå huruvida 

rådande klimatpolitik kan minska graden av stigande havsnivåer. Nyckeln menas således kunna 

bli ”helgarderade” klimatanpassningsåtgärder som klarar att fånga in flertalet möjliga utfall. 

 



Lunds universitet  Martin Alstermark 

19 
 

3.4 Klimatanpassning som planeringsverktyg 
Föregående avsnittens redogörelse för de betydande konsekvenserna av stigande havsnivåer, 

parallellt med kustnära områdens kontinuerligt växande sårbarhet, lyfter behovet av en effektiv 

miljöpolitisk styrning. Alltså blir klimatanpassning ett centralt verktyg för att motarbeta och 

minska klimatförändringarnas effekter, samtidigt som anpassningsåtgärder implementeras 

(IPCC 2014). Figur 4 illustrerar nedan de huvudsakliga relevanta riskerna som förutspås 

uppkomma i samband med klimatfaktorerna ökad nederbörd samt stigande havsnivåer, och 

vilka utmaningar som följer för att kunna anpassa sig utefter dem. Figuren visar hur 

tidsperspektivet spelar en väsentlig roll i hela klimatanpassningsprocessen, då ju tidigare 

åtgärder implementeras desto större chans finns det för att lyckas med anpassningsåtgärderna. 

Exempelvis visar figuren att klimatfaktorernas konsekvenser i Europa kan minskas, eller 

mildras, om en ”hög anpassning” verkställs inom en snar framtid – det vill säga senast fram till 

år 2030-2040. Därtill lyfter figuren tre centrala utmaningar för att få till en hög anpassning, 

vilka är (1) behov av markant vidareutveckling av teknologi för hårda åtgärder samt 

restaurering av våtmarker, (2) höga kostnader för implementering av kustskydd, och (3) 

förhindrande intressekonflikter mellan exploatering och skydd. 

 

 

 
Figur 4: Centrala regionala risker för Europa, och potentialen för att minska dem. 

Källa: IPCC 2014. 

Klimatfaktorerna är även möjliga att dela upp i olika centrala komponenter där 

klimatanpassning, riskhantering samt resiliens inbegrips inom insatser som relateras till 

klimatfaktorernas konsekvenser (Granberg & Bodland 2019). Det som ryms inom 

klimatanpassningsarbetet handlar alltså inte endast att minska växthusgasutsläppen, utan stora 

delar av det innebär även att anpassa samhället samt människans livsstil inför de kommande 

förändringarna och dess medföljande konsekvenser (IPCC 2014). 

  



Lunds universitet  Martin Alstermark 

20 
 

Klimatanpassningsåtgärder kan även kategoriseras utifrån tre generella varianter. Den första 

varianten inbegriper identifiering av klimatfaktorns effekter, utifrån de samtliga tre 

hållbarhetsdimensionernas perspektiv. Därtill inräknas även överväganden för vilka 

klimatrelaterade hot och risker som behöver motverkas. Den andra varianten berör de 

institutionella åtgärder som behöver implementeras för att uppnå ett mer effektivt 

beslutsfattande, vilka bidrar till att det blir enklare att implementera anpassningsåtgärder. Den 

tredje, och sista, varianten behandlar just de faktiska åtgärderna som planeras att appliceras i 

praktiken. Dessa åtgärder kan ta sin skepnad på såväl policy- som projektnivå (Granberg & 

Bodland 2019). Varianterna sammanfattas även med hjälp av tabell 3 nedan: 

 
Tabell 3: Tre varianter av klimatanpassningsåtgärder. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. Källa: Granberg & Bodland 2019. 

Variant Typ av klimatanpassningsåtgärd 

”Identifiering” 
Identifiering av klimatfaktorns effekter utifrån ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet för att kunna prioritera vilka effekter som behöver åtgärdas först 

”Institutionell” 
Breda åtgärder på institutionell nivå som ämnar förbättra processen för 

beslutfattande kring klimatanpassning 

”Implementering” 
Specifika åtgärder som tillslut implementeras i praktiken på policy- eller 

projektnivå 

 

3.5 Klimatanpassning mot stigande havsnivåer i Sverige 

Den senaste internationella trenden inom klimatanpassning är att arbetet till stor del förläggs 

på kommunal/lokal nivå, vilket innebär ett stort ansvar för den kommunala 

samhällsplaneringen både med och utan kommunalt planmonopol. Vidare finns det tendenser 

som indikerar att det många lokala planeringsorgan inte planerar effektivt nog för 

klimatförändringarnas effekter. Exempelvis besitter lokala planeringsorgan kunskap om 

förväntade effekter, men att problematiken ligger i en bristande kapacitet att kunna nyttja 

kunskapen vid applicering av den för geografiskt specifika strategier och planer. Denna 

bristande kapacitet manifesteras i form av bland annat otillräckliga resurser både ekonomiskt 

samt tidsmässigt (Baker et al. 2012). Liknande studier kring klimatanpassning i en svensk 
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kontext understryker liknande utmaningar och barriärer som försvårar arbetet. Däribland 

bristande kunskap i somliga sektorer såsom inom politiken, samt en betydande fragmentering 

bland roller samt ansvar i det svenska planeringsorganet rent generellt (Wihlborg et al. 2019). 

 

En annan svensk studie pekar även den på det institutionella kapacitetsbyggandet som en 

central faktor inom klimatanpassningsarbetet på kommunal nivå. Inom ramen av studien 

identifieras här bristfällig koordinering mellan essentiella sektorer såsom riskhantering, 

planering och miljö. Vidare menas detta försvåras ytterligare av undermålig policyutformning 

kring hanteringen samt regleringen av hanteringen av kusterosion mellan olika skalnivåer 

(Storbjörk & Hedrén 2011). Därtill belyser en fallstudie i Norrköping konflikten mellan skydd 

gentemot exploatering i havsnära lägen. Här uppstår planeringsutmaningar där det finns en 

vilja att, å ena sidan, utveckla områden och dess attraktivitet på marknaden, å andra sidan 

implementera skydd för att utsatta områden bättre ska klara av klimatförändringarna (Storbjörk 

& Hjerpe 2013). 

 

Politiken besitter en central roll när det kommer till såväl klimatanpassningsarbetet som det 

institutionella kapacitetsbyggandet på kommunal nivå i Sverige. Bland annat kan politiken 

medföra svårigheter att implementera viktiga klimatanpassningsåtgärder, särskilt de av större 

storlek, till följd av den osäkerhet klimatfrågan medför. Med andra ord är det en utmaning att 

implementera säkerhets- och skyddsåtgärder för händelser som förväntas, men som inte kan 

garanteras, ske i framtiden. Alltså bidrar osäkerheten i klimatfrågan till en viss passivitet inom 

den kommunala politiken samt planeringen, vilket resulterar i att många utsatta kustområden 

inte klimatanpassas alls, eller i den utsträckning som är nödvändig (Storbjörk 2007). 

 

Utifrån resonemang ovan är det möjligt att sammanställa centrala utmaningar samt möjligheter 

till potential när det kommer till svensk klimatanpassning på kommunal nivå. I tabell 4 på 

följande sida inbegrips dessa identifierbara faktorer utan inbördes ordning, vilka kan ses som 

nödvändiga utgångspunkter för det kommunala arbetet för att identifiera, formulera, och sedan 

implementera, nödvändiga planeringsstrategier mot havsnivåhöjningar. 
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Tabell 4: Identifierade utmaningar för svensk klimatanpassning. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. 

Nummer Utmaning 

1 
Tillhandahållande av kapacitet att nyttja och applicera kunskap kring klimatfrågan på 

en specifik lokal kontext 

2 Tillräcklig kunskap kring klimatanpassning hos politiker 

3 Erhållande av tillräckliga resurser såväl ekonomiskt som tidsmässigt 

4 Effektiv samordning och koordinering mellan sektorer 

5 Konflikt mellan exploatering och skydd i kustnära lägen 

6 
Beaktning av den osäkerhet som finns kring hur mycket havsnivåerna förutspås att 

stiga i samband med implementering av skyddsåtgärder 

 

3.6 Planeringsstrategier mot havsnivåhöjningar 

3.6.1 Responsalternativ enligt IPCC 

IPCC (2019) har kategoriserat flertalet responsalternativ mot havsnivåhöjningar, och hur dessa 

skulle kunna tillämpas i praktiken för specifikt lågt liggande kustnära områden. Dessa bygger 

vidare på de ursprungliga tre rekommendationer på responsalternativ: ackommodation, 

defensiv och retirera. Totalt rekommenderar IPCC numera responsalternativ i form av fem 

huvudsakliga kategorier: defensiv (eng. protection), ackommodation (eng. accommodation), 

retirera (eng. retreat), offensiv (eng. advance), och ekosystembaserad anpassning (eng. 

ecosystem-based adaptation).  

 

Samtliga fem responsalternativ har för- och nackdelar beroende på den lokala kontexten där 

implementeringen sker. Vidare inryms responsalternativen genom hela utvecklingsprocessen 

relaterat till stigande havsnivåer – från start till slut. Val av responsalternativ tar således 

avstamp i frammarschen av havsnivåhöjningar och dess tillhörande lokala samt regionala 

påverkansfaktorer, för att sedan fortsätta till dess effekter, och därefter hinder samt möjligheter 
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för samhället att både motverka och anpassa sig utefter konsekvenserna (IPCC 2019). Det är 

även möjligt att illustrera samtliga ovannämnda responsalternativ, vilket visas nedan i figur 5. 

I figuren inkluderas även scenariot där ingen respons sker gentemot de stigande havsnivåerna. 

 

 
Figur 5: Illustration över de olika responsalternativen. 

Källa: IPCC 2019. 

Det defensiva responsalternativet fokuserar på att blockera eller stoppa havsnivåhöjningarnas 

utbredning mot fastlandet genom fysiska hinder. Exempelvis kan detta uppnås genom att 

implementera hårda åtgärder i form av vallar, vågbrytare eller bommar som delvis eller helt 

förhindrar såväl översvämningar som erosion. Fortsättningsvis finns det mjuka åtgärder inom 

ramen för det defensiva responsalternativet. Däribland inbegrips sedimentbaserade 

skyddsåtgärder såsom sanddynor samt strand- och kustnäring. Det ekosystembaserade 

alternativet kan även samspela med det defensiva genom att exempelvis anlägga skyddsvallar 

som tillåter olika former av habitatbildning. Defensiva åtgärder är vanligast i större 

befolkningstäta städer som befinner sig på en mycket riskfylld låg nivå, och tenderar dessutom 

att implementeras efter betydande naturkatastrofer. Samtidigt som defensiva åtgärder kan 

möjliggöra innovation och tekniska framsteg, kan däremot responsalternativets, i många fall, 

stora ekonomiska kostnader vara en begränsande faktor (IPCC 2019). 

 

Ackommodation är det responsalternativ som innefattar både biofysiska samt institutionella 

åtgärder som ämnar anpassa samhället så det klarar kommande klimatförändringar. För att 

hantera stigande havsnivåer sätts sårbarhet i centrum genom åtgärder som ska skydda 

invånarna samt den bebyggda miljön och dess tillhörande ekosystem. Med ackommodation 

möjliggörs bebyggd miljö i kustnära områden genom att exempelvis förhöja byggnader med 

hjälp av styltor samt implementera översvämningssäkring, vilka är kostnadseffektiva åtgärder 



Lunds universitet  Martin Alstermark 

24 
 

Fortsättningsvis är de huvudsakliga fördelarna med ackommodationsalternativet är att det 

lämpar sig för städer som inte har möjlighet eller nog med utrymme till exempelvis reträtt eller 

defensiva åtgärder. Dessutom ökar detta responsalternativ resiliensen, samtidigt som rivning 

eller omlokalisering av befintlig bebyggelse och infrastruktur alltså undviks. Däremot 

förhindrar ackommodation inte själva översvämningen till följd av havsnivåhöjningar, och 

klarar i de flesta fall inte att vara det enda responsalternativet för ett specifikt område (IPCC 

2019). 

 

Retirera riktar istället in sig på att förflytta befintlig bebyggelse längre från kustområdena för 

att bortgå de stigande havsnivåerna. Reträtten kan genomföras på tre olika vis; (1) permanent 

eller semi-permanent migration av invånare, (2) tvångsförflyttning samt (3) omlokalisering. 

Reträtt kräver i många fall att det finns befintliga goda förutsättningar att förflytta befintlig 

bebyggelse till en ny plats, samt de ekonomiska medlen för att genomföra det. Vidare tenderar 

reträtt vara allt mer förekommande på en global nivå för lågt belägna kustsamhällen. Vid 

lyckad reträtt kan nya möjligheter för ekonomiska aktiviteter skapas då exploatering i större 

utsträckning tillåts tack vare större andel mark med minskad risk för att drabbas av stigande 

havsnivåer. Dock innebär reträtt betydande kostnader inte endast ekonomiskt, utan även 

tidsmässigt (IPCC 2019). 

 

Offensiva responsalternativ nyttjar områdets kustremsa för ny bebyggelse, och skyddar 

därigenom mot havsnivåhöjningar. Bland annat kan ny mark ”anläggas” ovanpå en hård 

skyddsåtgärd beläget över havet, vilket tillåter mindre riskfylld exploatering. Detta 

responsalternativ lämpar sig bäst för kustnära områden som besitter både en hög 

befolkningstäthet samt begränsade marktillgångar. En fördel med offensiva åtgärder är att det 

möjliggör ett intresse rent ekonomiskt i form av investeringar för ny bebyggelse. Däremot kan 

dessa typer av åtgärder försvåra överlevnaden för befintliga ekosystem och habitat, samt leda 

till försaltning av grundvatten (IPCC 2019). 

 

Ekosystembaserad anpassning beblandar fördelarna med både det defensiva samt offensiva 

responsalternativet med hjälp av bevarande samt restaurering av befintliga ekosystem. 

Exempelvis kan detta ske i form av våtmarker, grön infrastruktur eller andra naturbaserade 

lösningar som har förmågan att hindra den stigande havsnivån från att nå den kustnära 

bebyggelsen (IPCC 2019). Med naturbaserade lösningar menas åtgärder som lyfter naturens 

ekosystems förmågor att hantera de stigande havsnivåerna, det vill säga stärka 
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ekosystemtjänsternas roll i klimatanpassningen (Naturvårdsverket 2021). Fortsättningsvis kan 

endast ekosystembaserad anpassning vara aktuellt i områden där befintliga miljöförhållanden 

är lämpliga för ett givet ekosystem. Å andra sidan löper det större osäkerheter huruvida 

responsalternativet medför betydande positiva effekter, bland annat på grund av att alternativet 

är relativt nyintroducerat i forskningsvärlden (IPCC 2019). 

 

3.6.2 Gröna och gråa strategier 

Det är även möjligt att kategorisera responsalternativ, eller planeringsstrategier, mot 

havsnivåhöjningar som gröna och gråa strategier. Med gråa strategier innefattas skyddande 

översvämningsstrukturer som till allra största del är permanenta åtgärder. Dessa typer av 

strategiers huvudsakliga syften är att både kontrollera översvämning samt stigande havsnivåer. 

Med gröna strategier menas åtgärder som nyttjar befintlig miljö och ekosystem, samtidigt som 

de vidareutvecklar habitat och estetiska värden. Gröna strategier är ofta mindre kostsamma än 

de gråa, men löper också större risk att drabbas av erosion (Al 2018, s. 12-13). I en indelning 

sett till responsalternativ med ett huvudsakligt fokus på resiliens av Al (2018), finns fyra 

centrala kategorier; hårda skyddsåtgärder (eng. hard-protect), mjuka skyddsåtgärder (eng. soft-

protect), förvaringsstrategier (eng. store strategies), och reträtt (eng. retreat). Samtliga 

kategorier erhåller fördelar och utmaningar, vilka även kommer beskrivas nedan. 

Fortsättningsvis är inte strategierna ömsesidigt uteslutande, utan kan tillämpas i olika 

kombinationer. 

 

Hårda skyddsåtgärder är historiskt sett den mest sedvanliga gråa strategin för att hantera samt 

kontrollera översvämningsrisker. Strategin inbegriper tydliga fysiska barriärer mellan hav samt 

land, och inkluderar anläggande av exempelvis vallar, murar och diken. Med dessa typer av 

åtgärder kan nyttor dras genom att utveckla användbara utrymmen för allmänheten antingen 

intill eller i symbios med de gråa åtgärderna såsom parker eller andra rekreationsmöjligheter 

(Al 2018, s. 14). Hårda skyddsåtgärder kan i denna kontext antingen ske på land eller utöver 

havet, likt de defensiva respektive offensiva responsalternativen i föregående delavsnitt. Därtill 

behöver detta responsalternativ integreras med befintligt landskap och bebyggelse för att 

generera synergieffekter, och därigenom bli en ekonomiskt försvarbar strategi (Ibid, s. 53). 
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Mjuka skyddsåtgärder hör till de gröna strategierna, och nyttjar naturbaserade lösningar för att 

skydda det kustnära området. Till skillnad från hårda defensiva åtgärder finns här ingen skarp 

eller markant urskiljning mellan hav och land, utan snarare en mjuk övergång däremellan. 

Vidare är det även förekommande att kombinera denna strategi med den hårt skyddande för att 

bättre uppfylla den lokala kontextens behov. Exempel på mjuka defensiva åtgärder är bland 

annat flytande öar, levande kustremsor och sanddynor (Al 2018, s. 14). Detta responsalternativ 

behöver större utrymme än hårda åtgärder, och är även sårbart gentemot människoorsakad 

stress. Däremot gynnar mjuka skyddsåtgärder såväl biodiversitet som habitat för lokala arter 

(Ibid, s. 87). 

 

Förvaringsstrategier riktar, till skillnad från föregående strategier, in sig på åtgärder som kan 

rymma stora mängder vatten. Detta sker bland annat i form av förråd både under samt över 

marknivå, och kan även inkorporeras med parker. Vidare kan ytterligare instanser inbegripa 

nedsänkta och översvämningsbara torgytor agera som en förvaringsstrategi (Al 2018, s. 15). 

Förvaring blir centralt i tätt bebyggda samt befolkade städer där mängden hårda ytor i form av 

exempelvis asfalt är stor, samt på platser som löper risk för stora mängder nederbörd och 

översvämningar utöver de stigande havsnivåerna. Å andra sidan finns betydande risker och 

faror med förvaringslösningar sett till dess sårbarhet i samband med svåra väderhändelser (Ibid, 

s. 101). 

 

Reträtt är den strategi som väljer att flytta bebyggelse och verksamheter från områden som 

löper risk att drabbas av översvämningar och stigande havsnivåer. Reträtt kan antingen vara 

ofrivilligt till följd av en naturkatastrof, eller strategisk för att undvika kostnaderna eller 

effekterna av framtida naturkatastrofer. Inom ramen för reträtt finns det här tre olika 

retireringsstrategier; (1) markupphöjning, (2) översvämningsskydd och (3) ”polder-marker” 

(Al 2018, s. 15). Responsalternativet förbigår de kostnader som översvämningsskydd och andra 

åtgärder innebär, och är på ett vis det mest långsiktigt hållbara alternativet då människor och 

tillgångar lämnar ”farozonen” helt och hållet (Ibid, s. 121). 
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3.7 Modell för applicering av teoretiskt ramverk 
Den modell som ämnas appliceras på studiens empiri presenteras i figur 6 nedan, vilken baseras 

på den ovan presenterade forskningsöversikt samt teori. Vidare består modellen av tre steg; (1) 

Osäkerhet, (2) Strategier, och slutligen (3) Utfall. Med andra ord beaktar denna konceptuella 

modell de havsnivåhöjningar som kan förväntas, vilka svarsåtgärder som nyttjas på den 

kommunala skalnivån, och sedan hur dessa förhåller sig till såväl den rådande forskningen som 

de identifierade förutsättningarna inom ramen för den lokala kontexten. 

 

 
Figur 6: Modell för applicering av teoretiskt ramverk. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

Det första steget i modellen inbegriper osäkerhetsperspektivet i form av scenarieanalys, och 

utgår från tidigare forskning inom ämnet som behandlar behovet av inkorporeringen av flera 

scenarier för att bäst uppnå anpassningsbara planeringsstrategier. Denna del av modellen är 

tänkt att generera de resultat som erfordras för att besvara studiens första underfråga; Vilka 

områden i Trelleborg och Kristianstad kan komma att ligga under vatten vid år 2100 enligt 

olika scenarier för havsnivåhöjningar?  

 

Det andra steget i modellen innefattar analys av planeringsstrategier i den kommunala 

översiktsplaneringen, och därmed vilka svarsåtgärder kommunen presenterar för att skydda sig 

mot havsnivåhöjningar. Vidare uppnås detta genom en teoretisk analys av den empiri som 

samlas in kring de två kommunfallen. Denna komponent knyter även an till de resultat som 

genereras i det första steget, det vill säga vilka områden som kan komma att drabbas samt i 

vilken utsträckning. Genom att studera denna komponent av modellen möjliggörs besvarandet 
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av studiens andra och tredje framtagna underfrågor; Hur arbetar Trelleborg och Kristianstad i 

dess översiktliga planering för att hantera stigande havsnivåer i dessa områden? Finns det 

likheter eller skillnader mellan kommunernas planeringsstrategier? samt Hur förhåller sig 

Trelleborgs och Kristianstads översiktsplanering till rådande forskning kring 

planeringsstrategier mot havsnivåhöjningar? 

 
Det sista och tredje steget tar avstamp i de två föregående stegen genom att på egen hand tolka 

”mellan raderna” anpassningen av de anträffade planeringsstrategierna. Alltså hur de förhåller 

sig till den lokala kontexten samt det rådande forskningsläget, och huruvida det är möjligt att 

identifiera exempelvis luckor eller olika former av synergieffekter hos planeringsstrategierna. 

Fortsättningsvis appliceras komponenten i form av studiens tredje och avslutande underfråga; 

Hur förhåller sig Trelleborgs och Kristianstads översiktsplanering till rådande forskning kring 

planeringsstrategier mot havsnivåhöjningar? 
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4. Metod 
Följande avsnitt definierar, förklarar och motiverar holistiskt hur studien ämnas utföras. 

Inledningsvis beskrivs projektets forskningsdesign och utformning, för att sedan beskriva de 

två valda metoderna. Slutligen diskuteras metodvalen ur ett såväl kritiskt som analytiskt 

perspektiv. 

 
4.1 Forskningsdesign 

Denna studies forskningsdesign och metodologi utformas inledningsvis i enlighet med en 

sammanställning av vad som kan benämnas som ”god praxis” (Farthing 2016, s. 3-5) för 

samhällsplaneringsrelaterad forskning (se bilaga 1). Forskningsdesign ämnas redogöra för 

såväl ramen som strukturen för studien, och vilka tillvägagångssätt och metoder som ämnas 

nyttjas för att besvara frågeställningarna på bästa sätt (Ibid, s. 37-38) Vidare utgår studien från 

en kombination av kvalitativ samt kvantitativ forskningsstrategi då det anses lämpa sig bäst för 

att besvara studiens frågeställningar. Kvalitativa forskningsarbeten möjliggör djupgående 

analyser av insamlad empiri på en småskalig samt holistisk nivå. Därigenom fokuserar studien 

på empirins innehåll samt dess innebörd inom ramen för frågeställningarna. Vidare erhåller 

studien kvantitativa inslag, då den även inbegriper GIS-analys samt behandling av kvantitativa 

data samt analys av variabler efter kodningen i dokumentanalysen genomförts (Denscombe 

2017, s. 23-25). Inkluderingen av både kvalitativa samt kvantitativa element innebär att denna 

forskningsdesign är konvergerande då dessa två element kombineras i studiens 

forskningsdesign (Farthing 2016, s. 123-124). Fortsättningsvis ger denna form av 

metodkombination fördelaktigen en bättre bild av det ämne som studeras samt en mer djup och 

utvecklad analys. Bland annat då studien stärks i samband med att den drar fördel av både 

kvantitativ respektive kvalitativ forsknings styrkor (Denscombe 2017, s. 219-221). 

 

Flerfallsstudie används även som utformning för denna studies forskningsdesign, vilket 

innebär att flera fall inkluderas för att besvara frågeställningarna. I detta fall är det kommunerna 

Trelleborg och Kristianstad som utgör flerfallsstudien. Vidare ämnar fallstudier generera 

kunskap och insikter till såväl politiska som sociala och ekologiska företeelser. Inom 

samhällsplaneringsområdet är fallstudier ett sedvanligt forskningsverktyg, och bedöms vara ett 

optimalt tillvägagångssätt för studiens storlek, syfte och ändamål. Dessutom lämpar sig 

fallstudie som verktyg med avseende på frågeställningarnas utformning, som till stor del riktar 

in sig på ”hur” en samhällsföreteelse ter sig (Yin 2006, s. 17-19).  
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Vid kvalitativa studier är det slutligen av intresse att belysa samt reflektera kring forskarens 

roll i datainsamlingen samt analysen. Då kvalitativa studier i somliga fall kan influeras av 

forskarens ”jag” är det centralt att i detta metodavsnitt redogöra för hela forskningsarbetet i 

detalj. Därtill är en betydande faktor, i utformningen av studiens forskningsdesign samt 

metodval, idén kring att åtminstone liknande eller jämförbara, om inte samma, resultat samt 

fynd ska kunna genereras av en annan forskare (Denscombe 2017, s. 420-421). Nedan 

illustreras studiens tillvägagångssätt på ett kronologiskt vis i form av en arbetsprocessfigur: 

Figur 7:  Arbetsprocessfigur. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. 

 

4.2 Datainsamling 

I samband med utförandet av studien nyttjas olika datakällor samt programvaror för att 

möjliggöra de analyser som studien innebär. De programvaror som används är SPSS Statistics 

v.28, QGIS 3.24 samt ArcGIS Pro 2.6.0. De två geografiska datakällorna som nyttjas i denna 

studie är Lantmäteriet, via dess tjänst ”Geodata Extraction Tool”, samt data tillgänglig från 

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, KEG, vid Lunds universitet. I tabell 

5 nedan sammanställs de dataset, och kortfattat dess metadata, som inbegrips i studien. För den 

kvalitativa analysen inhämtas materialet direkt från respektive kommuns hemsida, där samtliga 

plandokument som ämnas analyseras finns tillgängliga för allmänheten. 
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Tabell 5: Metadata över inhämtade dataset. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. 

Dataset Format Beskrivning Koordinatsystem Källa 

Höjddata GeoTIFF GSD-höjddata, grid 50+ nh SWEREF99 TM Lantmäteriet 
Markdata Vektor Markanvändningslager SWEREF99 TM Lantmäteriet 

Skåne Vektor Blandade geodata för Skåne län 
som t.ex. kommungränser RT90 25 gon V KEG 

 

I samband med GIS-analysen behöver de ovannämnda inhämtade datasetens tillhörande 

kartlager först bearbetas innan analysen kan påbörjas. Tabell 6 nedan sammanställer samtliga 

steg som inbegrips inom databearbetningen vars genomförande är nödvändiga för att uppfylla 

undersökningens syfte: 

 
Tabell 6: Bearbetning av data 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. 

Lager Bearbetning 1 Bearbetning 2 

Höjddata,  

grid 50+ nh 
Extrahering utifrån Trelleborgs och 

Kristianstads kommungränser 
Duplicera för varje scenario 

Markdata 
Extrahering utifrån Trelleborgs och 

Kristianstads kommungränser 
- 

Administrativa 

kommungränser 

Omprojicering från RT90 25 gon V till 

SWEREF99 TM 

Extrahering av Trelleborgs och 

Kristianstads kommungränser 

 

När det kommer till materialets kvalitet och tillförlitlighet bedöms innehållet vara 

tillfredsställande då det inhämtas från den statliga tjänsten ”Geodata Extraction Tool” som är 

framtagen av Lantmäteriet. Innehållet i tjänsten uppdateras samt utvecklas fortlöpande, vilket 

gynnar aktualiteten i datan. Därtill samverkar flertalet myndigheter i arbetet med tjänsten 

(Lantmäteriet u.å.), och kan på så sätt anses öka materialets reliabilitet. Däremot erhålls ingen 

garanti att den inhämtade datan är fri från defekter eller brister. Vidare bör det även 

understrykas att inga andra källor av geografiska data och material, som besitter en högre 

datakvalitet än den som används i studien, kunde påträffas under forskningens gång. 
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4.3 GIS-analys 
Geografiska Informationssystem, GIS, som analytiskt forskningsverktyg är ett väl 

förekommande tillvägagångssätt för såväl samhällsbyggnads- som planeringsrelaterade studier 

samt projekt. Genom rumsliga analyser med hjälp av GIS är det möjligt att identifiera, 

visualisera och analysera flertalet samhälleliga fenomen, vilket resulterar i både bättre 

förståelse samt nyvunnen kunskap för fenomenens rumsliga dynamik (Harrie 2020, s. 21-26).  

 

I denna studie nyttjas höjddata i rasterformat för att kartera och visualisera simuleringar av 

stigande havsnivåer i de två fallexemplen. Inom geografisk informationsbehandling är höjddata 

centralt, och möjliggör bland annat för digitala markmodeller, DEM, som framställer 

topografin hos markytan. Höjddata i rasterform kan tas fram genom interpolering av 

exempelvis punktdata, och är sedvanligt vid undersökande av bland annat översvämningsrisk 

samt dess effekter (Harrie 2020, s. 161-162). Vid analys av höjddata i GIS används DEM ofta 

som underlag för att i sin tur generera nya rasterlager som representerar det undersökta 

höjdrelaterade fenomenet (Ibid, s. 239). 

 

Modelleringen för simulationen av stigande havsnivåer i denna studie konstrueras genom att 

hämta inspiration från huvudsakligen två tidigare framtagna tillvägagångssätt från utomstående 

källor. I det första exemplet nyttjas en höjdmodell för att kalkylera vilka kustangränsande 

rasterceller som hamnar under eller lika med den valda havsnivåhöjningen. Sedan 

omklassificeras dessa identifierade celler som vattenyta, vilket då visualiserar de ytor som 

”hamnar under vatten” (Harrie 2020, s. 241). I det andra exemplet extraheras specifika 

höjdnivåer ur en höjdmodell för att illustrera olika grad av havsnivåhöjningar, vilka 

omklassificeras och sätts i förhållande till kustremsan för att ta fram de celler som angränsar 

eller vidrör havsytor genom ”Structured Query Language”, eller SQL-språk (Malik & Abdalla 

2016). Vidare mynnar dessa tillvägagångssätt ut till följande GIS-modellering som ligger till 

grund för analysen: 
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Figur 8: Arbetsprocessfigur för GIS-analys. 
Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

Processen för att ta fram vilka scenarier, eller graden av havsnivåhöjningar, tar huvudsakligen 

avstamp i den tidigare kunskapsöversikten. Beaktning tas här till det rådande kunskapsläget för 

att i sådan stor mån som möjligt inkludera forskningens alla prognoser med hänsyn till 

osäkerhets- samt resiliensperspektivet. Alltså blir vikten av att ta med ett relativt stort intervall 

betydande – i enlighet med rådande forskning som sammantaget pekar på såväl behovet som 

kunskapsluckan ur denna synvinkel. Intervallet börjar först och främst på 0,5 meter då 

prognoser tyder på att RCP2,6 är det minst sannolika klimatscenariet, vilket skulle resultera i 

en havsnivåhöjning mellan 0,30-0,65 meter. Alltså kan 0,5 meter poneras vara en rimlig 

utgångspunkt. Vidare slutar intervallet på 1,3 meter då detta är den ungefärliga högsta 

havsnivåhöjningen i enlighet med klimatscenariet RCP8,5. Tabell 7 redogör för de scenarier 

som ämnas karteras och analyseras för att slutligen visualiseras i GIS-analysen: 

 
Tabell 7: Scenarier för havsnivåhöjning i GIS-analysen utifrån kunskapsöversikten. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

Scenario Havsnivåhöjning vid år 2100 (m) 

1  0.5 

2 0.7 

3 0.9 

4 1.1 

5 1.3 

 

  

Ta fram ett höjdlager för 
varje intervall av 

havsnivåhöjningar

Subtrahera antal meter 
för varje intervall från 

höjdlager

Omklassificering där 1 är 
under havsnivå och 2 är 

över havsnivå

Omvandla de 
omklassificerade lagrena 

till vektorformat 
(polygoner)

Slå samman de 
omvandlade lagrenaVisualisering av resultat
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4.3.1 Reflektioner kring metodval 

Inledningsvis är det möjligt att identifiera både för- och nackdelar med GIS-analys ur ett mer 

generellt perspektiv. Först och främst spelar den mänskliga faktorn en central roll, vilket 

nästintill i varje fall kan påverka analysens kvalitet och träffsäkerhet. Denna osäkerhet är av 

intresse att belysa, då den mänskliga forskaren som applicerar GIS gör val i hela processen från 

insamling till analys samt visualisering av den geografiska informationen (Harrie 2020, s. 21). 

Däremot besvaras denna svaghet med transparens i form av tydlig samt genomgående 

redogörelse för analysens alla steg – från inhämtning samt bearbetning av data till analysens 

uppbyggnad. Vidare bör det understrykas att modelleringar samt analyser i GIS alltid är en 

förenkling av verkligheten. Med andra ord är det inte möjligt att fullt ut beskriva och fånga in 

den verkliga världens komplexitet till fullo (Ibid, s. 291-292). Slutligen är däremot all 

geografisk informationsbehandling en teknik under konstant utveckling, vilket parallellt 

medför en ökad komplexitet (Ibid, s. 21), som i sin tur exempelvis bidrar till att all geografiska 

data inte kan garanteras vara aktuella eller i sin mest optimala form. 

 

En av de mest framstående styrkorna med GIS-analyser som metod i en klimatrelaterad kontext 

är att det möjliggör för en djupare rumslig förståelse för det fenomen som undersöks. Däribland 

underlättar GIS-analyser, som i denna studie, för en gedigen uppfattning över föränderliga 

mönster som identifieras (Nemec & Raudsepp-Hearne 2013). Simulering av stigande 

havsnivåer i GIS kan alltså bidra till en bättre överblick sett till dess utbredning i rummet, och 

hur detta kan komma att påverka de områden som undersöks. Däremot bör det påpekas att just 

detta tillvägagångssätt för att påvisa eventuellt översvämningsdrabbade områden är en enklare 

metod. Mer komplexa samt omfattande, och därmed träffsäkrare i en högre grad, GIS-analyser 

är på så sätt möjliga att tillhandahålla (Harrie 2020, s. 241). Å andra sidan kan det argumenteras 

för att den valda metoden i denna studie är tillräcklig för att GIS-analysen ska uppfylla dess 

syfte. 

 

4.4 Dokumentanalys 
Dokumentär forskning, eller dokumentanalys, är ett effektivt tillvägagångssätt för att 

kvalitativt undersöka skriven text, däribland offentliga dokument. En central komponent inom 

dokumentanalys är att undersöka texten på djupet för att identifiera exempelvis mönster eller 

annan information som endast är möjligt att tillhandahålla ”mellan raderna” (Denscombe 2017, 

s. 321-322). Planeringsdokument är en essentiell beståndsdel i planeringssystemet, och utgör 
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en betydande del av samhällsplaneringsforskning inom ramen för dokumentanalys. 

Dokumentär forskning i en planeringskontext möjliggör analyser av det lokala 

planeringsorganets inflytande på samhällsutvecklingen, och därigenom dess planers såväl 

direkta som indirekta inverkan på samhället i stort samt dess invånare (Farthing 2016, s. 136-

137). Då denna studie inriktar sig på just översiktsplandokument på en svensk samt kommunal 

nivå är dokumentanalys i form av kodning en lämplig metod för att uppfylla studiens syfte samt 

frågeställningar. Se bilaga 2 för översikt över de plandokument som inbegrips i studien. 

 

Arbetet kring dokumentanalys och tillhörande kodning i denna studie är en form av induktiv 

kodning, vilket till största del förknippas med analys av kvalitativa data genom att märka eller 

etikettera rådata utefter förbestämda huvud- samt underkategorier. Med hjälp av dessa 

kategorier, eller koder, kan nyckelbegrepp på en övergripande nivå identifieras. 

Fortsättningsvis resulterarar detta till underlag för både analys samt efterkommande slutsatser 

(Denscombe 2017, s. 402-407). Genom att noggrant undersöka, och sedan jämföra, Trelleborg 

samt Kristianstads plandokument från dess översiktliga planering är ambitionen att identifiera 

likheter och skillnader, samt hur de förhåller sig till rådande kunskapsläge och forskning 

kopplat till planeringsstrategier. Exempelvis undersöks det hur eller om planeringsstrategier 

kombineras och appliceras utifrån den lokala kontexten. Följaktligen blir planeringsstrategier 

huvudkategorin som utgör den kodbok som används för dokumentanalysen. Slutligen bör det 

understrykas att kodningen endast genomförs på de delar av plandokumenten som uttryckligen 

berör stigande havsnivåer, eller havsnivårelaterade fenomen såsom översvämningar. 

 

Med avstamp i det teoretiska ramverket tas alltså en kodbok fram, för att kunna generera de 

nödvändiga insikterna hos de inhämtade dokumenten som krävs inom ramen för analysen. 

Vidare konstrueras kodboken genom med hjälp av en kombination av det teoretiska ramverkets 

innehåll i delavsnitten; Responsalternativ enligt IPCC samt Gröna och gråa strategier. Vidare 

mynnar denna kombination ut i följande underkategorier som tillsammans utgör kodboken; 

hårda defensiva strategier, hårda offensiva strategier, mjuka naturbaserade strategier, reträtt 

samt övriga strategier. I tabell 8 nedan följer den översiktliga strukturen på kodboken med varje 

underkategori, eller kod, samt tillhörande citerade exempel från de olika plandokumenten. Se 

bilaga 3 för fullständig version av kodboken.  
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Tabell 8: Exempel för varje underkategori i kodboken. 

Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. 

Underkategori Exempel 

Hårda defensiva strategier ”Den kustnära bebyggelsen kan skyddas med 
hjälp av en vall.” 

Hårda offensiva strategier ”Stora investeringar har gjorts och ett enormt 
 landområde har fyllts ut i havet.” 

Mjuka naturbaserade strategier 
”Ett skydd av stränderna som utnyttjar de naturliga 

och biologiska processerna för erosions- och 
översvämningsskydd bör prioriteras.” 

Reträtt ”Kommunen avser att fortsätta planeringsarbetet  
för en eventuell reträtt.” 

Övriga strategier ”Tillfälligt översvämningsbara ytor.” 

 

4.4.1 Reflektioner kring metodval 

De huvudsakligen generella fördelarna med dokumentanalys är bland annat dess stabilitet, då 

de kan examineras vid flera tillfällen, dess omfattande underlag, då de representerar hela 

kommunens översiktliga planeringsarbete. Vidare är det även relevant att belysa dokumentär 

forskning av detta slag erhåller en god nivå sett till saklighet samt relevans (Yin 2006, s. 112). 

Däremot behöver dokumentet alltjämt granskas kritiskt, trots att de är statliga, då dess 

objektivitet inte bör ses som en absolut självklarhet (Denscombe 2017, s. 328-329). Exempelvis 

kan plandokument i en viss utsträckning ses som sekundär data till följd av att kommunerna 

själva byggt dokumenten på andra externa källor, som i sin tur inhämtats med andra syften än 

vad denna studie innefattar (Ibid, s. 339). Å andra sidan är det emellertid, i sin helhet, en 

effektiv metod för att på ett holistiskt, men djupgående, vis analysera producerad text (Yin 

2006, s. 113). 

 

Val av andra metoder och tillvägagångssätt är även av intresse att belysa. Exempelvis hade 

intervjuer, exempelvis semi-strukturerade sådana med relevanta kommunala tjänstepersoner, 

kunnat vara ytterligare en lämplig metod för studien (Denscombe 2017, s. 267-269). Intervju 

som metod kan poneras dels substituera båda metoder, eller tillsammans med fördel 

trianguleras, vilket frekvent skildras som ”det ultimata” i forskningssammanhang. Dock kan 

triangulering medföra en markant ökning av en studies tidsram, samtidigt som fler 

metodologiska kunskaper och färdigheter hos forskaren i sin tur skulle krävas (Ibid, s. 236-

237). 
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5. Resultat 
Detta avsnitt ämnar redogöra för såväl GIS-analysen som den inhämtade empirin från vardera 

falls översiktliga planering, med tillhörande plandokument, vilka i sin tur sätts i relation till 

den tidigare presenterade kodboken. Vidare ligger avsnittet till grund för den efterkommande 

analysen. 

 

5.1 Trelleborgs kommun 

5.1.1 Simulering av havsnivåhöjningar 

Inledningsvis är det i figur 9 möjligt att utläsa Trelleborgs kommun nuvarande kustremsa, med 

avseende på markanvändning samt ortstruktur. Den huvudsakliga bebyggelsen i kommunen är 

lokaliserad längs kustremsan, vilket skulle kunna innebära risker för att dessa områden kommer 

drabbas av eventuella havsnivåhöjningar. Kartan visualiserar även kustremsan som uppdelad i 

tre partier, vilka presenteras var för sig i kommande GIS-analys; (1) Trelleborgs centralort med 

omnejd, (2) Gislövs läge/Simremarken/Smygehamn, och (3) Beddingestrand/Skateholm. 

 

 

 
Figur 9: Trelleborgs kommuns nuvarande markanvändning och kustnära områden. 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022.  

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
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I figur 10 illustreras simuleringen av havsnivåhöjningar sett till Trelleborgs centralort med 

omnejd. Till största del är det möjligt att utläsa att de områden som kan komma att hamna 

under vatten vid år 2100 är belägna intill, eller västerut om, den stora centralorten. Vidare visar 

kartan att detta område påverkas i högre grad av havsnivåhöjningar mellan 0,9-1,1 meter. 

Däremot finns mindre partier som kan komma att påverkas även vid en havsnivåhöjning på 0,7 

meter. I själva centralorten ger analysen utslag på somliga delar först vid en havsnivåhöjning 

på 1,3 meter – likaså för de allra mest östra delarna av kartan. Å andra sidan innebär detta inte 

nödvändigtvis att dessa områden inte kommer drabbas på något vis om havsnivåerna stiger 

mindre än 1,3 meter. 

 

 
Figur 10: Karta 1 av 3 – Simulering av havsnivåhöjningar i Trelleborgs kommun. 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022. 

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 

I figur 11 nedan visas simuleringen av havsnivåhöjningar för områdena Gislövs läge, 

Simremarken samt Smygehamn. Här är det möjligt att utläsa mindre partier som kan komma 

att drabbas i samband med flera havsnivåhöjningar i olika grad. Vidare identifieras alltså 

markerade partier inom intervallet 0,7-1,3 meter. Likt tidigare, figur 10, erhålls inte här några 

större utslag på resultatet när det kommer till havsnivåhöjningar av lägsta grad, det vill säga på 

0,5 meter. I denna del av Trelleborgs kustremsa indikerar figur 11 att det är området 

Simremarken, samt med en fortsättning en bit österut, som kan drabbas mest av stigande 

havsnivåhöjningar. 
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Figur 11: Karta 2 av 3 – Simulering av havsnivåhöjningar i Trelleborgs kommun. 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022. 

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 

Den tredje och sista kartan, figur 12, för simulering inbegriper nedan Trelleborgs östligaste del 

av dess kustremsa, det vill säga områdena Beddingestrand och Skateholm. I den mest 

nordostliga delen är det möjligt att utläsa ett större område som faller inom intervallet 1,1-1,3 

meter av havsnivåhöjning. Utöver detta identifieras inga större utslag förutom mindre partier 

längs ortgränserna som kan drabbas inom ett intervall på 0,9-1,3 meter. Sammantaget för hela 

kommunen indikerar resultatet att Trelleborg inte kommer påverkas i en större utsträckning av 

havsnivåhöjningar på 0,5-0,7 meter. 

 

 
Figur 12: Karta 3 av 3 - Simulering av havsnivåhöjningar i Trelleborgs kommun. 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022. 

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
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5.1.2 Översiktsplan 2028 

Följande plandokument är en ÖP för Trelleborgs orter och landsbygd utanför stadskärnan. ÖP:n 

antogs av kommunfullmäktige i augusti 2018. En central del av plandokumentet är att 

kommunen poängterar dess restriktiva inställning till ny bebyggelse i kustzoner. Vidare ämnar 

kommunen inleda samarbeten i form av gemensam havsplanering tillsammans med 

grannkommunerna Ystad, Skurup och Vellinge. Därtill utgår kommunen från en 

havsnivåhöjning på cirka en meter fram till år 2100, med tillkommande översvämningsrisker 

för de områden som är belägna under tre meter över havet (Trelleborgs kommun 2018). 

 

I ÖP:n visualiserar Trelleborgs kommun en karta, se figur 13, över de kustnära områden som 

behöver åtgärder på antingen kort eller lång sikt, med andra ord vilka kustnära områden som 

enligt kommunen befinner sig som mest i riskzonen för havsnivåhöjningar. Som det är möjligt 

att utläsa ur kartan menas områdena Simremarken, Smygehamn samt Beddingestrand vara de 

som erhåller störst behov av åtgärder inom en snar framtid (Trelleborgs kommun 2018). 

 

 

 
Figur 13: Trelleborgs kustnära områdens behov av åtgärder mot havsnivåhöjningar. 

Källa: Trelleborgs kommun (2018). 
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Som en del av översiktsplanen finns två delavsnitt som berör ”Hav” respektive ”Klimat” – 

vilkas kodade innehåll presenteras här. Fortsättningsvis är det möjligt att ur figur 14 utläsa hur 

stor andel varje kod nämns i plandokumentet. I Trelleborgs ÖP nyttjas planeringsstrategin 

”Hårda defensiva strategier” totalt en gång, varav planeringsstrategin ”Mjuka naturbaserade 

strategier” nyttjas totalt fyra gånger. 

 

 
Figur 14: Resultat från kodning av Trelleborgs Översiktsplan 2028. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

Hårda defensiva strategier används då kommunen ämnar implementera kustskydd mot såväl 

havsnivåhöjningar som erosion för att bevara kustens olika värden. Mjuka naturbaserade 

strategier används till största del med koppling till marina biotoper. Med andra ord hur dessa 

naturbaserade strategier kan nyttjas för att bättre stärka kommunens våtmarker, avrinningsytor 

samt dagvattenhantering, vilka alla är relevanta i en kontext av havsnivåhöjningar (Trelleborgs 

kommun 2018). 

 
5.1.3 Fördjupad översiktsplan 2025 

Detta plandokument är en Fördjupad Översiktsplan, FÖP, vilket gäller för Trelleborgs 

centralort. Denna FÖP antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. Majoriteten av dokumentet 

berör planer för hamnen i området vars framtid har en koppling till arbetet kring klimatfrågan 

samt stigande havsnivåer. Exempelvis planeras den befintliga hamnen att flyttas för att 

möjliggöra för ny bebyggelse i en större skala såväl mot som ovanpå vatten (Trelleborgs 

kommun 2014).  
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I figur 15 presenteras hur stor andel varje kod nämns i plandokumentet. I Trelleborgs FÖP 

nyttjas planeringsstrategin ”Hårda defensiva strategier” totalt fem gånger, ”Hårda offensiva 

strategier” totalt två gånger, ”Mjuka naturbaserade strategier” totalt två gånger, och slutligen 

”Övriga strategier” totalt tre gånger. 

 

 
Figur 15: Resultat från kodning av Trelleborgs Fördjupade Översiktsplan 2025. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

Hårda defensiva strategier används här som möjliga alternativ för kustskydd, och bevarandet 

av värden och aktiviteter längs kustremsan. Hårda offensiva strategier används i samband med 

planer på flytt av hamnen samt exploateringen över hav för nya bostadsområden. Mjuka 

naturbaserade strategier formuleras till stor del i samband med de hårda defensiva strategierna 

för att ytterligare stärka resiliensen längs kustremsan. Slutligen används övriga strategier för 

att säkerställa att kommunens befintliga bebyggelse inte kommer drabbas av översvämningar 

genom att bland annat implementera tillfälligt översvämningsbara ytor (Trelleborgs kommun 

2014). 

 

5.1.4 Stigande hav och översvämning 2035 

Trelleborgs tredje och sista dokument är ett tematiskt tillägg för stigande hav och 

översvämning. För närvarande erhåller detta plandokument status samrådshandling, och 

publicerades för samråd i oktober 2021. I det tematiska tillägget fördjupar Trelleborgs kommun 

ytterligare i dess ställningstagande sett till nödvändiga identifierade åtgärder i samband med 

de stigande havsnivåerna, vilket sker områdesvis. Kommunen utgår, som tidigare nämnt, från 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hårda
defensiva
strategier

Hårda
offensiva
strategier

Mjuka
naturbaserade

strategier

Reträtt Övriga
strategier

Trelleborgs Fördjupade Översiktsplan 2025



Lunds universitet  Martin Alstermark 

43 
 

en havsnivåhöjning på cirka en meter - mer specifikt i enlighet med klimatscenariet RCP8,5. 

Därtill understryker det tematiska tillägget vikten av såväl marginaler som anpassningsbara 

åtgärder på grund av klimatfrågans komplexitet samt osäkerhet (Trelleborgs kommun 2021).  

Det tematiska tillägget understödjer även kommunens ställningstagande till dess 

planeringsstrategier, vilket är att de ska fylla mer än endast en funktion: 
”I första hand ska åtgärder för skydd göras med mångfunktion och optimalt är om 

klimatanpassningen kan utföras så att den tillför ett värde och inte enbart ses som en 

kostnad.” (Trelleborgs kommun 2021). 

 

Med andra ord indikerar kommunen även här att det finns en prioritering av kombination av 

två eller flera strategier i ett – det vill säga hybridstrategier. Vidare innebär detta att en 

skyddsåtgärd antingen ska generera ytterligare värden, exempelvis sociala i form av öppna 

utrymmen för invånarna, och/eller att planeringsstrategier kombineras för att ytterligare stärka 

resiliensen gentemot stigande havsnivåer. Kommunen inkluderar även erosionsskydd inom 

ramen för detta resonemang (Trelleborgs kommun 2021). 

 

När det kommer till de områdesspecifika åtgärdsbehoven bygger figur 16 nedan vidare på figur 

13. Ur figuren nedan är det möjligt att utläsa behovet av åtgärder inom en mer specifik tidsram. 

Illustrationen urskiljer olika typer av lösningar där streckat lila innebär åtgärder på kortare sikt, 

lila innebär åtgärder på längre sikt, medan rosa är åtgärder som är specifika för planerade 

stadsutvecklingsprojekt. Slutligen visualiserar det gulstreckade åtgärder mot erosionsrisk. 

Exempelvis pekar kommunen ut Skåre som ett område som inom kort behöver kortsiktiga 

åtgärder, för att sedan vidareutveckla dess långsiktiga skydd runt år 2050. Vidare belyses 

områdena Östra Stranden, Dalköpinge, Gislövs läge samt Skateholm vara några av de områden 

som inom en snar framtid besitter ett behov för implementering av långsiktiga skyddsåtgärder. 

Se bilagor 4-6 för kommunens egna simuleringar över dessa fyra områdens förväntade 

översvämningsrisker de kommande åren. Västra Sjöstaden, Västra verksamhetsområdet samt 

Sjöstaden är områden som enligt figuren besitter projektspecifika åtgärder, vilka till största del 

består av hårda offensiva strategier då områdena involverar byggande och exploatering ovanför 

vatten (Trelleborgs kommun 2021). 
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Figur 16: Områdesspecifika behov av skyddsåtgärder utifrån ett tidsperspektiv. 

Källa: Trelleborgs kommun (2021). 

I figur 17 nedan presenteras hur stor andel varje kod nämns i plandokumentet. I Trelleborgs 

tematiska tillägg nyttjas planeringsstrategin ”Hårda defensiva strategier” totalt 30 gånger, 

”Hårda offensiva strategier” totalt fem gånger, ”Mjuka naturbaserade strategier” totalt 24 

gånger, ”Reträtt” totalt en gång, och slutligen ”Övriga strategier” totalt två gånger. Alltså utgör 

majoriteten av det tematiska tilläggets nyttjade strategier de hårda offensiva samt mjuka 

naturbaserade sådana.  

 

 
Figur 17: Resultat från kodning av Trelleborgs Tematiska Tillägg 2035. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 
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Hårda defensiva strategier används här i störst utsträckning som kustskydd i form av vallar 

längs stora delar av kustremsan. Vidare används hårda offensiva strategier i samband att öka 

tillgängligheten till kusten, samt hamnområdet som även berörs i den fördjupade 

översiktsplanen. Mjuka naturbaserade strategier formuleras i flertalet fall som en kombination 

med hårda defensiva strategier, samt utvecklingen av strändernas kapacitet att hantera 

havsnivåhöjningarna. Slutligen används övriga strategier i samma kontext som de hårda 

offensiva strategierna i form av dagvattenhantering (Trelleborgs kommun 2021). 

 

När det kommer till den retirerande planeringsstrategin behandlar det tematiska tillägget detta, 

som tidigare nämnt, vid ett tillfälle: 
”Kommunen kan inte utifrån kunskapsläget idag göra bedömningen att något 

bebyggelseområde med översvämningsrisk ska avvecklas i framtiden. Kommunen kan 

inte heller idag bedöma hur det skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart att […] 

avveckla […] stora ekonomiska och kulturella värden längs kusten.” (Trelleborgs 

kommun 2021). 

 

Inom ramen för de planeringsstrategier som nyttjas i det tematiska tillägget är det möjligt att 

identifiera sex stycken åtgärder som kan tituleras som hybridstrategier. Dessa hybridstrategier 

är i de flesta fall en kombination av hårda defensiva strategier samt mjuka naturbaserade 

strategier. Exempelvis ämnar kommunen implementera, vid år 2050, skyddande vallar i Skåre 

(Trelleborgs kommun 2021), vilka faller inom kategorin hårt defensiv, som även ska beklädas 

med gröna gräsytor (Ibid), vilka faller inom kategorin mjukt naturbaserad: 
”De västra delarna av vallen kan utgöras av gräsbeklädd vall och dess 

dragning bör anpassas till landskapet.” (Trelleborgs kommun 2021). 

Samma hybridstrategi är även möjlig att identifiera för andra lågt belägna kustområden i 

kommunen som exempelvis Gislövs läge och Skateholm. Därtill finns det ytterligare 

hybridstrategier i det tematiska tillägget, däribland planeras skyddande vallar kombineras med 

strandfordring i såväl Simremarken som Smygehamn vid år 2040 respektive 2110 (Trelleborgs 

kommun 2021). 

 

  



Lunds universitet  Martin Alstermark 

46 
 

5.2 Kristianstads kommun 

5.2.1 Simulering av havsnivåhöjningar 

Inledningsvis är det i figur 18 möjligt att utläsa Kristianstads kommun nuvarande kustremsa 

samt struktur med avseende på markanvändning. Bebyggelsen i kommunen är relativt utspridd, 

men med flertalet större områden belägna intill sjöar eller delar av kustremsan i öst. Antalet 

områden som i någon form ansluter till vatten kan resultera i ökade risker för att drabbas av 

eventuella havsnivåhöjningar. 

 
Figur 18: Kristianstads kommuns nuvarande markanvändning och kustnära områden. 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022.  

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
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I figur 19 på följande sida illustreras simuleringen av havsnivåhöjningar sett till hela 

Kristianstads kommun. Här är det möjligt att utläsa åtskilliga områden som kan komma att 

påverkas av havsnivåhöjningar vid år 2100. Först och främst täcks en större yta intill 

Kristianstads centralort och Hammarsjön med vatten vid en havsnivåhöjning på 0,5 meter. Den 

första inzoomade kartan indikerar att stora partier kan hamna under vatten vid 

havsnivåhöjningar inom intervallet 0,7-0,9 meter. Även i ost i anslutning till Bodarna, det vill 

säga den andra inzoomade kartan, är det möjligt att identifiera områden som kan påverkas redan 

vid en höjning på 0,5 meter, och vidare upp till intervallets slut på 1,3 meter. Dessa områden, 

som i kartan visualiseras med röd färg, påverkas ytterligare om havsnivåhöjningen fortsätter 

att öka upp till 0,7 meter, och sedan vidare till 0,9 samt 1,1 meter. I de södra delarna av 

simulationens geografiska område erhålls även områden som kan drabbas vid en 

havsnivåhöjning på 1,3 meter.  

 

Sammantaget indikerar resultatet att stora ytor av flertalet områden i Kristianstads kommun 

löper fara att hamna under vatten inom hela intervallet. Däremot förblir majoriteten av 

kustremsan opåverkad enligt resultatet, med undantag för den nordostliga delen av kustremsan 

vid Bodarna. Vidare är detta ett intressant resultat som fördelaktigen kan sättas i relation till 

kommunens egna simuleringar samt resonemang kring vilka områden som bedöms befinnas 

inom riskzonen, vilket är något som ämnas presenteras i följande avsnitt gällande Kristianstads 

kust- och havsplanering. 
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Figur 19: Simulering av havsnivåhöjningar i Kristianstads kommun. 

Kartlayout: Martin Alstermark 2022.  

Kartdata: © Lantmäteriet 2022 & Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 
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5.2.2 Översiktsplan 2013 

Följande plandokument är en ÖP för Kristianstads kommun, vilken antogs av 

kommunfullmäktige i mars 2013. Som en del av ÖP:n redovisar kommunen för dess 

ställningstaganden kring havsnivåhöjningar i delavsnittet ”Framtida vattennivåer och erosion”. 

Kristianstad utgår här från värsta scenariot som är framtaget av SMHI, vilket för kommunen 

skulle innebära en havsnivåhöjning på cirka 0,8 meter vid år 2100. Det huvudsakliga budskapet 

som delavsnittet i ÖP:n belyser är att samtlig ny bebyggelse och infrastruktur ska vara anpassat 

eller på något sätt skyddas från framtida havsnivåhöjningar. Därtill understryker kommunen 

behovet av vidare preciseringar och utredningar kring strategier samt val av åtgärder behöver 

undersökas mer noggrant (Kristianstads kommun 2013). 

 

Plandokumentets delavsnitt kring stigande havsnivåer tar avstamp i generella riktlinjer för 

några specifika kustområden och vattensystem som förväntas drabbas. I figur 20 nedan 

redovisas vilka planeringsstrategier som kommunen ämnar nyttjar i samband med delavsnittets 

ställningstaganden. I Kristianstads ÖP nyttjas planeringsstrategin ”Hårda defensiva strategier” 

totalt fem gånger, ”Mjuka naturbaserade strategier” totalt två gånger, och slutligen ”Reträtt” 

totalt en gång. Dock poängterar kommunen vid tidpunkt av planens antagande att 

strandfordring, vilket här kategoriseras som en mjukt naturbaserad strategi, ses som den mest 

realistiska åtgärden för Kristianstads värdefulla kuststräckor (Kristianstads kommun 2013). 

 

 
Figur 20: Resultat från kodning av Kristianstads Översiktsplan 2013. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 
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Majoriteten av de hårda defensiva strategierna i ÖP:n behandlar konstgjorda vallar som menas 

ska skydda kommunens befintliga vattennära bebyggelse, medan de mjuka naturbaserade 

strategierna inbegriper ökad resiliens hos kommunens stränder i form av bland annat 

strandfordring. Även reträtt formuleras här som ett möjligt strategiskt alternativ, dock som ett 

värsta tänkbart scenario när tidigare implementerade skyddsåtgärder inte längre räcker för att 

undanhålla de stigande havsnivåerna från kommunens befintliga bebyggelse (Kristianstads 

kommun 2013). 

 
5.2.3 Grönplan 2019 

Kristianstads kommuns Grönplan ämnas vara ett underlag för kommunens översiktliga 

planering, och vann laga kraft i mars 2019. Vidare lyfter en av strategierna i plandokumentet 

hur kommunen önskar arbeta med grönblå strukturer sett ur ett klimatanpassningsperspektiv. 

Ett huvudsakligt fokus ligger här på skapande av våtmarker och andra gröna lösningar som ska 

underlätta vid eventuella översvämningar antingen i samband med stigande havsnivåer 

och/eller skyfall (Kristianstads kommun 2019a). Med andra ord belyser Grönplanen endast 

kommunens ställningstaganden sett till denna studies kategori ”Mjuka naturbaserade 

strategier”, som nyttjas totalt tre gånger av kommunen, vilket även illustreras i figur 21 nedan. 

 

 
Figur 21: Resultat från kodning av Kristianstads Grönplan 2019. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hårda
defensiva
strategier

Hårda
offensiva
strategier

Mjuka
naturbaserade

strategier

Reträtt Övriga
strategier

Kristianstads Grönplan 2019



Lunds universitet  Martin Alstermark 

51 
 

5.2.4 Kust- och havsplan 2019 

För att ytterligare fördjupa och konkretisera kommunens tidigare redovisade strategier mot 

havsnivåhöjningar i ÖP:n från 2013, finns en Kust- och havsplan som vann laga kraft i 

november 2019. Plandokumentet är en ändring av ÖP:n, och ersätter på så sätt de delar som 

berör kustplaneringen i kommunen, och redogör för de åtgärder som ämnas implementeras i 

en större utsträckning. Planeringsperspektivet här är år 2030, och strategierna utgår från värsta 

framtagna scenario, vilket menas vara RCP8,5 som i sin tur kan komma att resultera i en 

havsnivåhöjning på cirka 2,5 meter för kommunen. Därtill hotas landområdena ytterligare i 

samband med flödena i Helge å, som kan drabbas av betydande havsnivåhöjningar. 

Strategierna som presenteras är huvudsakligen av det allmänna slaget, och är därmed inte 

framtagna specifikt för varje riskutsatt område, men är något som formuleras vara planerat för 

framtida arbete. Vidare visar figur 22 den tidsplan som kommunen utgår från, och på så sätt 

vilka planeringsstrategier som är tänkta att nyttjas med avseende på tidsperspektivet 2019-

2100. Figuren inkluderar även hur denna tidsplan skulle kunna ha sett ut i samband med 

klimatscenariet RCP2,6 (Kristianstads kommun 2019b). 

 
Figur 22: Kristianstads tidsplan för bebyggelseutveckling utifrån RCP2,6 och RCP8,5. 

Källa: Kristianstads kommun (2019b). 

Bebyggelseutvecklingen för kommunen sker alltså i tre steg; (1) Anpassning, (2) Skydd, och 

(3) Reträtt. Det första steget inleddes år 2009 av kommunen i form av nya bestämmelser kring 

bygglov där ny bebyggelse sedermera erfordras ha en viss golvhöjd. Det andra steget berör 

vilka skyddsområden som bör implementeras, och på vilka platser, längs kusten. Slutligen 

planeras en eventuell reträtt som ett tredje steg när havsnivåhöjningarna når den grad där 

skyddsåtgärder inte är tillräckliga. Därtill understryker kommunen behovet av mer kunskap 

samt vidareutveckling av strategier för att lyckas med det tredje steget (Kristianstads kommun 

2019b). 
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Figur 23 nedan visar även Kristianstads kommun eget framtagna simulering för 

översvämningsrisk. Vidare utgår denna simulering från en betydande havsnivåhöjning på 2,5 

meter. De landområden som är markerade i olika nyanser av blå färg indikerar den grad av 

översvämningsrisk som bedöms finnas i området, där ju mörkare färg innebär desto större risk 

(Kristianstads kommun 2019b). 

 
Figur 23: Kristianstads simulering av översvämningsrisk. 

Källa: Kristianstads kommun 2019b. 

I sin helhet väljer Kristianstads kommun att utreda möjligheten att implementera tre olika typer 

av skyddsåtgärder, eller planeringsstrategier. Inledningsvis intresserar sig kommunen för hårda 

strukturer och/eller mjuka lösningar som förslag på skyddsåtgärder på kortare sikt. Enligt 

kommunen skulle exempel på dessa kunna vara släntskydd och vågbrytare som hårda åtgärder, 

samt strandfordring som mjuka lösningar. Därtill är planerad reträtt den sista åtgärden som 

utreds, där bebyggelse och infrastruktur avvecklas helt. Genomförandet av en eventuell 

planerad reträtt ska ske i enlighet med en särskild plan som i sådant fall avses upprättas 

(Kristianstads kommun 2019b). Sett till nyttjandet av de olika planeringsstrategierna 

presenteras resultatet i figur 24 nedan. Kust- och havsplanen nyttjar ”Hårda defensiva 

strategier” vid totalt 14 tillfällen, ”Mjuka naturbaserade strategier” vid totalt 21 tillfällen, och 

”Reträtt” samt ”Övriga strategier” vid 7 respektive 1 tillfällen.  
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Figur 24: Resultat från kodning av Kristianstads ändring av Översiktsplan 2013. 

Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 

Det är även möjligt att belysa hur kommunen tidigt i plandokumentet tar en ställning som riktar 

sig in på den såkallade ”Ekosystemansatsen” (Kristianstads kommun 2019b): 
”I Kristianstads kommuns kust-och havsplan är ekosystemansatsen en viktig 

utgångspunkt. Bland annat omfattar planens strategier ställningstaganden 

för att stärka ekosystemen, och ekosystemtjänsterna används för att beskriva 

konsekvenser för miljö, hälsa och samhällsekonomi.” (Kristianstads kommun 

2019b). 

 

Kommunens anammade ekosystemansats är även något som återspeglas i resultatet från 

kodningen i figur 20 ovan, vilket i denna kontext faller inom kategorin mjuka naturbaserade 

strategier. Vidare understryker kust- och havsplanen vikten av bland annat grön infrastruktur, 

gröna kilar samt biologisk mångfald som essentiella faktorer inom ramen för 

ekosystemansatsen. Därtill är det möjligt att, inom ramen för de planeringsstrategier som 

nyttjas i planen, identifiera ett visst ställningstagande sett till användningen av hybridstrategier 

(Kristianstads kommun 2019b). Kust- och havsplanen redovisar i flertalet fall riktlinjer för 

områden som involverar olika typer av strategier, vilket även genomsyrar stora delar av planen: 

”Olika typer av skyddsåtgärder kan användas i olika tidsperspektiv, 

exempelvis kan mjuka eller hårda skydd används på kort sikt, medan reträtt 

förbereds. Dessutom finns möjlighet till kombination av kustskydd på en 

utvald strandsträcka, eller att växla typ av skydd över tid.” (Kristianstads 

kommun 2019b). 
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6. Analys 
I detta avsnitt appliceras det teoretiska ramverket på den insamlade empirin, vilket sedan ligger 

till grund för en mer grundlig analys. Analysen delas in i tre olika delar, vilka representerar den 

modell som studien nyttjar för att applicera det teoretiska ramverket. Avsnittet avslutas sedan 

med reflektioner kring den använda modellens styrkor samt begränsningar. 

 

6.1 Osäkerhet vid scenarieanalys för havsnivåhöjningar  

I såväl forskningsöversikten som resultatet understryker litteraturen och de två undersökta 

kommunerna den komplexitet samt osäkerhet som prognostisering av havsnivåhöjningar 

innebär (Hall et al. 2019; Storbjörk 2007; Trelleborgs kommun 2021; Kristianstads kommun 

2019b). Både Trelleborgs och Kristianstads kommun belyser ett centralt ställningstagande 

kring svårigheterna att planera inför havsnivåhöjningarna, vilket resulterar i att kommunerna 

tar fram dess översiktliga planering i enlighet med de värsta scenario som var möjligt att 

tillhandahålla vid tidpunkt för planens framtagande (Trelleborgs kommun 2021; Kristianstads 

kommun 2019b). Inledningsvis är det alltså av intresse att resonera kring kommunernas 

respektive scenarieanalys. Trelleborgs kommuns tematiska tillägg utgår från RCP8,5, vilket i 

sin tur skulle resultera i en havsnivåhöjning på en meter (Trelleborgs kommun 2021). 

Kristianstads kommun ändring av översiktsplan utgår också från RCP8,5, som för kommunen 

sedan leder till en havsnivåhöjning på cirka 2,5 meter (Kristianstads kommun 2019b). Med 

andra ord kan ett konstaterande poneras vara att båda kommunerna tar osäkerhetsperspektivet 

delvis i beaktning, vilket knyter an till en av de identifierade utmaningarna som redovisas i 

tabell 4. 

 

Ett annat perspektiv på osäkerhetsperspektivet är att varken Trelleborg eller Kristianstads 

kommun diskuterar ytterligare möjliga klimatscenarier att anpassa planeringsstrategierna 

utifrån. Alltså kan en beståndsdel tänkas saknas i den översiktliga planeringen, vilket är 

huruvida de planeringsstrategier som är planerade är anpassningsbara utifrån andra scenarier, 

och därigenom andra grader av havsnivåhöjningar. Bland annat lyfter detta ytterligare 

perspektiv, såsom kostnads- och effektivitetsperspektivet som IPCC redogör för i dess 

redogörelse för möjliga responsalternativ. Hårda strategier, offensiva som defensiva, är 

exempel på svarsåtgärder som i många fall kan bli kostsamma (IPCC 2019). Alltså belyser 

detta resonemang om kommunernas förhållningssätt till osäkerhet och scenarieanalys är 

nyanserat nog då det havsnivåhöjningen kan ske i antingen en mindre eller till och med större 
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utsträckning än vad kommunerna beaktar. Å andra sidan kan detta i viss mån vara mindre 

applicerbart på Kristianstads kommun som med största sannolikhet kommer drabbas av 

havsnivåhöjningar i en relativt stor utsträckning enligt såväl GIS-analysen som kommunens 

egna plandokument. 

 

Den andra centrala komponenten av osäkerhetsperspektivet och scenarieanalys är själva GIS-

analysen som undersöker vilka områden som kan komma att hamna under vatten. Resultaten 

från GIS-analysen för Trelleborgs kommun indikerar att somliga områden kan komma att 

drabbas vid havsnivåhöjningar vid 0,7 meter, men till allra största grad vid intervallet 1,1-1,3 

meter. Utifrån detta resultat är det möjligt att argumentera vidare kring Trelleborgs kommun 

ställningstagande kring dess scenarieanalys. Bland annat skulle RCP8,5 ändock kunna ses som 

ett rimligt scenario för kommunen då beräkningar utifrån scenariot tyder på en havsnivåhöjning 

på ca 1 meter. Däremot kvarstår frågan kring inkorporeringen av flertalet scenarier, och inte 

endast utgå från ett och samma scenario.  

 

När det kommer till Trelleborgs kommun är det även möjligt att identifiera en viss diskrepans 

mellan denna studies framtagna GIS-analys, och de områden som enligt kommunen är i behov 

av åtgärder inom en snar framtid. Exempelvis indikerar GIS-analysen att väster om centrala 

Trelleborg, däribland Skåre, är det område som kan komma att drabbas av stigande havsnivåer 

i störst utsträckning vid år 2100. Med andra ord skulle detta område poneras utpekas vara i 

riskzonen, och därigenom erfordra tidig implementering av skyddsåtgärder. Däremot lyfter 

alltså inte Trelleborg detta (se figur 16), utan menar att sådana skyddsåtgärder bör realiseras på 

längre sikt, och istället implementera kortsiktiga tillfälliga åtgärder de kommande åren 

(Trelleborgs kommun 2021). 

 

Ytterligare diskrepans är möjligt att identifieras mellan denna studies GIS-analys och 

Trelleborgs kommuns uppfattning kring vilka områden som erfordrar långsiktiga åtgärder 

redan de kommande åren. Några av dessa områden är exempelvis Skateholm, väster om 

Beddingestrand samt Böste (se figur 13). Vidare påvisar GIS-analysen att dessa områden inte 

kommer att hamna under vatten förrän havsnivåhöjningen når 1,1-1,3 meter. Trots detta lyfter 

Trelleborg dessa områden som några av de som är i akut behov av åtgärder, till skillnad från 

exempelvis Skåre (Trelleborgs kommun 2021). Däremot kan erosionsrisken spela en central 

roll för dessa områden, vilket i sin tur resulterar i denna typ av bedömning. Dock är det alltjämt 

ett relevant fynd att belysa inom ramen för denna studie. 
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När det kommer till Kristianstads kommun indikerar GIS-analysen att flertalet stora områden 

är i riskzonen redan vid en havsnivåhöjning på 0,5-0,7 meter vid år 2100. Utifrån detta kan 

scenariot, på en höjning på ca 2,5 meter, som kommunen anammar (Kristianstads kommun 

2019b) i dess planering poneras generera en viss ”marginal”. Å andra sidan kan det 

argumenteras att, i samband med kommunens betydande sårbarhet, inkorporeringen av flertalet 

scenarier kan vara mer gynnsamt. Exempelvis om havsnivåhöjningarna börjar fortskridas i en 

snabbare eller långsammare takt som planerat. Fortsättningsvis grundar sig detta resonemang i 

den tidigare forskningen kring scenarieanalys som understryker hur beaktande av flera 

scenarier kan innebära en förstärkning av resiliens då det kan leda till mer anpassningsbara och 

”väl förberedda” svarsåtgärder. 

 

Då Kristianstads kommun är så pass sårbart understryker det vikten av att nyttja GIS-baserade 

simuleringar av havsnivåhöjningar, då det inte endast är kusten som förväntas drabbas, utan 

även längre in mot land i anslutning till sjöar och åar. Denna studies GIS-analys påvisar 

liknande resultat som den simulering Kristianstads kommun själva utfört (se figur 23). Samma 

områden som lyfts i denna studie (se figur 19), lyfts även av Kristianstads kommun 

(Kristianstads kommun 2019b). Med andra ord är detta alltså områdena kring Kristianstads 

centralort, och vidare längs med Helge å, samt områden omkring Bodarna i nordost. Dock bör 

det understrykas att Kristianstads kommun tittar på en betydligt större havsnivåhöjning än vad 

GIS-analysen gör i denna studie, vilket på så sätt även genererar olika resultat. 

 

En annan infallsvinkel på osäkerhetsperspektivet och scenarieanalys för Kristianstad är hur 

kommunen ytterligare hade kunnat gynnas mer av att simulera flertalet scenarier i intervaller. 

Bland annat då detta inte endast underlättar för formuleringen av planeringsstrategier (Hall et 

al. 2019), men även då det bättre visualiserar händelseförloppet av havsnivåhöjningarna. Då 

sårbarheten som identifieras i denna studie är så pass påtaglig, kan sådana scenarieanalyser 

urskilja vilka områden som kan komma att hamna under vatten redan om några år, och inte 

först vid år 2100.  Sådana fynd kan poneras vara essentiella för vidare översiktligt planarbete. 

Därtill skulle detta kunna appliceras tillsammans med den tidsplan (se figur 22) som 

kommunen tagit fram. 
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6.2 Planeringsstrategier mot stigande havsnivåer 
Sett till de placeringsstrategier Trelleborgs respektive Kristianstads kommun ämnar nyttja 

enligt dess översiktliga planering finns det flertalet intressanta synvinklar att analysera. 

Inledningsvis indikerar resultatet från kodningen av Trelleborgs plandokument (se figur 14-15, 

17) att det inte finns en sammantagen huvudsaklig majoritet av någon planeringsstrategi bland 

de tre plandokumenten enligt studiens kodbok (se bilaga 3). Däremot är det möjligt att 

identifiera ”Hårda defensiva strategier” som den mest förekommande i kommunens FÖP, 

vilken står för de flesta av antalet kodningar. Vidare lyfter rådande forskning att detta kan vara 

en effektiv strategi, men som kan innebära betydande ekonomiska kostnader (IPCC 2019). 

Därtill påvisas ett behov av att denna planeringsstrategi av att implementeras i kombination 

med andra åtgärder som exempelvis tillåter habitatbildning och biologisk mångfald (IPCC 

2019; Al 2018, s. 53).  

 

Studiens empiri visar att Trelleborgs kommun ämnar i flertalet fall beblanda 

planeringsstrategier för resiliensstärkande effekter. Exempelvis planerar kommunen för att 

inkorporera naturbaserade lösningar inom ramen för de gråa hårda åtgärderna (Trelleborgs 

kommun 2021). Detta anammande av hybridstrategier kan poneras vara ett komplement för de 

svagheter hos de hårda defensiva svarsåtgärderna som dagens kunskapsläge pekar mot (Al 

2019, s. 53), det vill säga risk för hämmande av de kustnära ekosystemens naturliga funktion. 

Däremot framgår inte planen för hybridsstrategier för samtliga hårda defensiva svarsåtgärder, 

vilket utifrån tidigare resonemang, kan innebära att kommunens översiktliga planering inte drar 

nytta av resiliensstärkande åtgärder i största möjliga utsträckning. Å andra sidan innebär 

emellertid hårda defensiva åtgärder ett robust kustskydd, och menas i somliga fall vara 

essentiellt för de kustnära områden som befinner sig i riskzonen för havsnivåhöjningar samt 

översvämningar (IPCC 2019). 

 

Trelleborgs kommun lyfter även planer för hårda offensiva planeringsstrategier i samband med 

dess större stadsutvecklingsprojekt där både hamnen ska omlokaliseras, samt ett nytt område 

ämnas anläggas ”ovanpå” havsytan (Trelleborgs kommun 2021). Exploatering i samband med 

hårda offensiva strategier kan möjliggöra omfattande ekonomiska incitament i form av 

investeringar (IPCC 2019), vilket kan ses som en kompensation för de hårda svarsåtgärdernas 

förväntade höga kostnader. Däremot lyfts även nackdelar med dessa typer av strategier, då de 

likt hårda defensiva strategier kan resultera i hämmande effekter på de kustnära ekosystemen. 
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Därtill löper även implementerade hårda offensiva svarsåtgärder risk att på sikt orsaka 

försaltning av grundvattnet (Ibid). Alltså bör det finnas ett intresse hos Trelleborgs kommun 

att försöka vidareutveckla de offensiva planerna för att bättre tillhandahålla gröna” 

synergieffekter” som är möjliga att förvärva, och därigenom även öka resiliensen. Dessutom 

lyfter detta frågan kring konflikten mellan exploatering och skydd i kustnära lägen, och 

huruvida exploatering rent generellt är rätt väg att gå vid skydd från stigande havsnivåer. Även 

detta är en av utmaningarna i svensk klimatanpassning som återfinns i tabell 4. 

 

Kristianstads kommun ämnar enligt studiens empiri nyttja tre huvudsakliga 

planeringsstrategier; hårda defensiva strategier, mjuka naturbaserade strategier samt reträtt (se 

figur 20-21, 24). Kommunen ämnar till stor del anamma hybridstrategier, med en huvudsaklig 

inriktning på naturbaserade lösningar, vilket formuleras i samband med Kristianstads 

ekosystemansats i ändringen av ÖP:n (Kristianstads kommun 2019b). Vidare kan detta ses som 

en tydlig indikator på ett resilient tänkande som genomsyrar kommunens översiktliga kust- och 

havsplanering. Därtill avser kommunen nyttja olika planeringsstrategier vid olika tidpunkter 

för att säkerställa mer betydande anpassningsbarhet (Ibid), vilket är ytterligare en central 

byggsten för planeringsarbete mot havsnivåhöjningar enligt rådande forskning. 

 

En annan intressant synvinkel att belysa är Kristianstads ställningstagande för förberedelse av 

planerad reträtt – något som skulle innebära upphävande av byggrätter i de mest riskutsatta 

områdena i kommunen (Kristianstads kommun 2019b). Reträtt är en planeringsstrategi som 

erfordrar extensivt planeringsarbete både ekonomiskt och tidsmässigt (IPCC 2019). Reträtt 

som planeringsstrategi kan även relateras till två av de utmaningar som finns för den svenska 

klimatanpassningen (se tabell 4), vilka är erhållande av tillräckliga resurser samt effektiv 

samordning mellan sektorer. På ett vis kan förberedande av reträtt, parallellt med 

implementering av såväl hårda som naturbaserade åtgärder, ses som ännu en form av 

hybridstrategi. Med andra ord övervägs totalt tre olika planeringsstrategier för somliga 

områden i kommunen. Dessutom understryks detta resonemang i samband med Kristianstads 

tidplan (se figur 22) vars struktur utgår kronologiskt att inledningsvis realisera anpassning av 

den befintliga bebyggelsen, för att sedan implementera skyddsåtgärder medan den planerade 

reträtten förbereds (Kristianstads kommun 2019b).  
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Kristianstads kommun har sedan 2009 arbetat med krav på en viss golvhöjd för ny bebyggelse, 

vilken även detta är en form av planeringsstrategi, och regleras med hjälp av 

bygglovsprocessen (Kristianstads kommun 2019b). Fortsättningsvis kan denna 

planeringsstrategi falla inom svarsåtgärden ackommodation då den inbegriper förhöjning av 

byggnader (se figur 5). Fördelen med detta initiativ är att all ny bebyggelse från start anpassas 

utefter de väntade havsnivåhöjningarna. Å andra sidan förhindrar ackommodation av detta slag 

inte själva översvämningen orsakade av havsnivåhöjningen (IPCC 2019). Alltså är det relevant 

att belysa behovet av ytterligare planeringsstrategier i ett tidigt skede, då stora delar av 

kommunen förväntas kunna hamna under vatten redan vid en havsnivåhöjning på 0,5 meter. 

Därutöver kan tillåtandet av ny bebyggelse, alltjämt anpassad sådan, inbegripas i utmaningen 

kring konflikten mellan exploatering och skydd i kustnära bebyggelse (se tabell 4). 

 

För att jämföra Trelleborgs och Kristianstads kommuns planeringsstrategier är det av intresse 

att inledningsvis undersöka hur de strukturerar upp dess tematiska tillägg respektive ändring 

av ÖP, vilka specifikt behandlar kommunernas kust- och havsplanering. Trelleborg utgår från 

områdesvisa analyser för att sedan applicera planeringsstrategier lokalt (Trelleborgs kommun 

2021). Alltså erhåller Trelleborg en överblick för varje kustnära område, och i vilken 

utsträckning de förväntas drabbas av havsnivåhöjningar. Kristianstads ändring av dess ÖP, å 

andra sidan, kan tolkas utgå från mer generella riktlinjer som inte är applicerbara på en specifik 

lokal nivå (Kristianstads kommun 2019b). Med andra ord kan detta poneras vara en av de större 

övergripande skillnaderna mellan kommunernas översiktliga planering mot havsnivåhöjningar, 

vilket i sin tur leder till olika tillvägagångssätt för att formulera dess planeringsstrategier. 

 

Å ena sidan kan det argumenteras vara fördelaktigt att område för område analysera de lokala 

förutsättningarna, för att därefter anpassa planeringsstrategierna. Å andra sidan kan det även 

poneras vara en styrka att i förstahand generera generella riktlinjer kring kust- och 

havsplanering för hela kommunen. Detta knyter dessutom an till utmaningen effektiv 

koordinering (se tabell 4) då riktlinjer som gäller all klimatanpassning i Kristianstad kan 

poneras vara en underlättande faktor i denna kontext. Däremot bör det understrykas att detta 

förutsätter att Kristianstad vidare undersöker vidare områdesvis hur ytterligare 

planeringsstrategier och åtgärder är tänkta att implementeras på bästa sätt, vilket även 

diskuteras i efterkommande delavsnitt. Detta är någonting som Kristianstad formulerar i sin 

ändring av ÖP (Kristianstads kommun 2019b). 
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Det är även möjligt att identifiera likheter och skillnader hos kommunerna när det kommer till 

nyttjande av de olika planeringsstrategierna. Båda kommuner visar enligt kodningen 

indikationer på ett anammande av hybridstrategier, där både hårda och naturbaserade 

svarsåtgärder kombineras för att vinna synergieffekter för både naturen och människan. 

Fortsättningsvis är en inledande skillnad att Trelleborgs kommun anammar hårda strategier i 

en större utsträckning än Kristianstads kommun, vilket gäller både hårda offensiva samt hårda 

defensiva strategier. Därutöver är det möjligt att påvisa att reträtt som planeringsstrategi är mer 

aktuellt för Kristianstads kommun än Trelleborgs kommun, vilket resultaten från kodningarna 

belyser. Dessutom utreder Trelleborgs kommun övriga strategier, däribland tillfälligt 

översvämningsbara ytor, i en större utsträckning än Kristianstads kommun. Sammantaget är 

det dock relevant att understryka att de lokala förutsättningarna i respektive kommun spelar en 

central roll i dessa skillnader, vilket diskuteras vidare i följande delavsnitt. 

 

6.3 Strategiernas utfall i den lokala kontexten 

När det kommer till Trelleborgs samt Kristianstads kommuns presenterade planeringsstrategier 

i förhållande till bland annat denna studies GIS-analys är det möjligt att resonera kring den 

översiktliga planeringens utfall i den lokala kontexten. Förmågan samt kapaciteten hos 

kommuner att applicera dess kunskap och planeringsstrategier på dess egna lokala kontext är 

en central utmaning (se tabell 4) då forskning visar tendenser bland lokala planeringsorgans 

bristande abilitet i att effektivt nyttja samt applicera den kunskap som finns att tillhandahålla 

(Baker et al. 2012; Wihlborg et al. 2019). Med andra ord förläggs betydande vikt på 

kommunernas bland annat kapacitet att alstra tillräckligt med resurser till kust- och 

havsplaneringen mot stigande havsnivåer.   

 

Först och främst kan Trelleborgs anammande av hårda defensiva strategier diskuteras med 

bakgrund i de områden som kan hamna under vatten vid år 2100, och i vilken utsträckning. 

Hårda, eller gråa, svarsåtgärder som effektivast för de kustnära områden som förväntas drabbas 

hårt av havsnivåhöjningar, skyfall och/eller översvämningar (IPCC 2019). I samband med 

denna studies GIS-analys är det möjligt att påvisa att stora delar av Trelleborgs kustremsa inte 

kommer påverkas i någon större utsträckning innan en havsnivåhöjning på över 1,1-1,3 meter. 

Alltså blir det intressant att belysa huruvida hårda defensiva strategier är anpassat utefter den 

lokala kontexten. Frågan kring andra planeringsstrategier, av det mindre ”invasiva” slaget, 

kunna anses vara tillräckligt för större delar av kommunen är således ett relevant resonemang. 
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Å ena sidan kan således exempelvis naturbaserade strategier poneras vara ett fullgott 

tillvägagångssätt. Å andra sidan lyfts återigen problematiken kring den osäkerhet som finns, 

och om en ”helgardering” i form av implementeringen av hårda defensiva strategier på ett vis 

även kunna ses som ett försvarbart tillvägagångssätt. Därtill bör det även understrykas, som 

tidigare nämnt, att en planeringsstrategi för ett specifikt område inte nödvändigtvis utesluter en 

annan. Dock kvarstår resursfrågan då kommunen därutöver behöver de ekonomiska medlen att 

kunna implementera hybridstrategier. 

 

För Kristianstads kommun lyfts naturbaserade lösningar som en central utgångspunkt, bland 

annat i form av skydd och vidareutveckling av våtmarker. Sett till kommunens blåa landskap, 

och därigenom även sårbarhet hos exempelvis Helge å (Kristianstads kommun 2019b), kan de 

naturbaserade strategierna ses som en form av anpassning utefter den lokala kontexten. 

Däremot bör det även belysas, med avstamp i den resulterande GIS-analysen, huruvida 

ytterligare lämplighet är möjligt att hämta ur hårda defensiva strategier. Då GIS-analysen visar 

stora områden i ”riskzonen” kan det alltså argumenteras för att hårda defensiva strategier är 

nödvändiga med avseende på den förutspådda havsnivåhöjningen av betydande storlek och 

geografisk utbredning i kommunen. Å andra sidan förbereder även Kristianstads kommun för 

en planerad reträtt (Ibid), vilket kan poneras vara en annan essentiell utväg för de mest utsatta 

områdena. Alltså kan ”avsaknaden” av hårda strategier, i en större utsträckning än vad 

kodningen indikerar, på ett sätt kompenseras för att dessa områden eventuellt kommer 

genomgå en reträtt i framtiden. 

 

6.4 Diskussion kring ramverkets styrkor och begränsningar 

Modellen som studien nyttjar, vilken består av de tre stegen; (1) Osäkerhet, (2) Strategier och 

(3) Utfall, kan generera flertalet styrkor men även begränsningar. En central med ramverket 

skulle därigenom kunna argumenteras vara den kronologiska stegvisa processen som medför 

en viss överskådlighet samt generell förståelse för. Alltså kan den stegvisa processen underlätta 

för det kommunala planarbetet då den kan poneras användas som en ”guide”. Med hjälp av 

modellen kan kommunen först undersöka vilka områden som kan hamna undervatten samt till 

vilken grad utifrån flera scenarier, för att sedan arbeta vidare med planeringsstrategier som 

slutligen appliceras på den lokala kontexten.  
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Ytterligare en möjlig styrka är, med avstamp i den tidigare nämnda överskådligheten, dess 

enkla uppbyggnad, vilket gör det enkelt att förstå hur planeringsprocessen kan gå till. Vidare 

kan även detta appliceras på utmaningar inom klimatanpassningsarbete i Sverige (se tabell 4) 

då exempelvis kommunpolitiker behöver kunna förstå samt sätta sig in i ämnet för att kunna 

fatta beslut. Å andra sidan kan även enkelheten i somliga fall vara en svaghet, då komplexiteten 

i frågan är stor, och kan på så sätt erfordra ett ramverk som kan fånga in så mycket som möjligt. 

Alltså kan modellen gynnas ytterligare av att lägga till fler komponenter, eller steg, för att bättre 

representera verkligheten. Exempelvis är kommunens icke-fysiska förutsättningar ett förslag 

på detta, vilket bland annat kan behandla kommunens resursmässiga förutsättningar i form av 

tid och ekonomi innan idéer kring implementeringen av planeringsstrategier mot 

havsnivåhöjningar tar sin form.  

 

Slutligen undersöker modellen redan befintliga framtagna planeringsstrategier i dess andra 

steg, vilket på så sätt förutsätter att kommunen i fråga redan har ett etablerat planeringsorgan 

som arbetar mot havsnivåhöjningar, vilket inte alltid kan ses som en självklarhet. Alltså kan 

modellen dra fördel av att det andra steget modifieras, utifrån huruvida kommunen har tidigare 

planerat för stigande havsnivåer eller ej. En välgrundad analys av befintliga strategier blir 

således ett centralt kunskapsunderlag för vidareutvecklingen av dem, medan analys av möjliga 

strategier behöver hämta grundläggande empiri från annat håll. 

 
6.4.1 Vidare forskning 

Med bakgrund i det som undersöks i denna studie är det möjligt att identifiera intressanta 

punkter som framtida forskning inom ämnet skulle kunna beakta. Först och främst kan ett 

förslag vara att vidare forskning behandlar ytterligare kvalitativa metoder, utöver 

dokumentanalys, såsom intervjuer med kommunala representanter som arbetar med 

havsnivåhöjningar. Detta för att generera en ännu bättre bild av hur kommunen strategiskt 

arbetar med frågan, eller upptäcka relevant information som kanske inte återfinns i de 

offentliga dokumenten. Vidare kan simuleringskomponenten av studien vidareutvecklas 

genom att exempelvis bättre ta hänsyn till regionala variationer samt genomföra en mer 

komplex GIS-analys rent generellt. Slutligen kan det även vara intressant att undersöka andra 

kommuners planeringsarbete mot havsnivåhöjningar internationellt, där 

grundförutsättningarna alltjämt är likartade. Alltså kan detta medföra intressanta fynd, eller 

inspiration, för hur svenska kommuner kan vidareutveckla dess översiktliga planering. 
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7. Slutsats 
Denna studie har utforskat hur kommunal översiktsplanering kan tänkas arbeta mot de 

stundande havsnivåhöjningarna, vilket operationaliserades genom GIS-, litteratur- och 

dokumentanalyser som applicerades på de två kustnära fallexemplen Trelleborgs och 

Kristianstads kommun. Syftet med studien var att besvara följande frågeställningar: 

 

- Hur kan resiliensstärkande strategisk översiktsplanering mot havsnivåhöjningar utformas 

på kommunal nivå? 

• Vilka områden i Trelleborg och Kristianstad kan komma att ligga under vatten vid 

år 2100 enligt olika scenarier för havsnivåhöjningar? 

• Hur arbetar Trelleborg och Kristianstad i dess översiktliga planering för att hantera 

stigande havsnivåer i dessa områden? Finns det likheter eller skillnader mellan 

kommunernas planeringsstrategier? 

• Hur förhåller sig Trelleborgs och Kristianstads översiktsplanering till rådande 

forskning kring planeringsstrategier mot havsnivåhöjningar? 

För att besvara den första underfrågan simulerades havsnivåhöjningar i respektive kommun 

med hjälp av GIS samt understödjande litteratur. I Trelleborgs kommun kan delar väster om 

centralorten, omkring Skåre samt Skavstens udde, hamna till stor del under vatten vid en 

havsnivåhöjning på 0,9-1,1 meter. Även områdena kring Gislövs läge, Simremarken samt 

Smygehamn kan i viss utsträckning påverkas vid en havsnivåhöjning inom intervallet 0,7-1,3 

meter. I Kristianstads kommun täcktes betydande ytor intill Kristianstads centralort samt 

Hammarsjön med vatten redan vid en havsnivåhöjning på 0,5 meter. Därtill för områden i 

nordost, i anslutning till Bodarna, samt längs Helge å, var det möjligt att identifiera större 

partier som även här kan påverkas inom ramen för hela intervallet på 0,5-1,3 meter. 

 

För att besvara den andra underfrågan kodades kommunernas översiktliga plandokument för 

att identifiera dess olika planeringsstrategier. Trelleborgs kommuns plandokument gav 

indikationer på en huvudsaklig inriktning på hårda defensiva samt mjuka naturbaserade 

planeringsstrategier. Även hårda offensiva planeringsstrategier framkom till en viss grad. 

Kristianstads kommuns plandokument gav indikationer på en central utgångspunkt i 

naturbaserade lösningar, och till viss del hårda defensiva strategier samt reträtt. Båda 

kommunerna anammade samma klimatscenario, RCP8,5, och belyste fördelar med att 

kombinera flera planeringsstrategier för att bättre stärka kommunernas försvar mot stigande 
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havsnivåer. Däremot valde Trelleborgs kommun en mer områdesvis analys i dess tematiska 

tillägg, medan Kristianstads kommun utförde analyser och tillkommande riktlinjer i en större 

geografisk skala. Därtill var reträtt en planeringsstrategi som anträffades mer i Kristianstads 

plandokument. 

 

För att besvara den tredje underfrågan knöts kommunernas planeringsstrategier an till både 

dess respektive lokala kontext samt rådande forsning och kunskapsläge. När det kommer till 

Trelleborgs kommun kunde resonemang kring hur stort behov, i förhållande till GIS-analysen, 

som finns för hårda defensiva strategier i den utsträckning som kodningen indikerade. För 

Kristianstads kommun lyftes istället ett möjligt behov av fler hårda defensiva strategier utifrån 

den lokala kontexten. Dock belyste även analysen hur den eventuellt planerade reträtten kan 

ha spelat en central roll i den grad som kommunen ämnar implementera hårda svarsåtgärder. 

 

Tillsammans kan de tre besvarade underfrågorna ligga till grund för bemötandet av den större 

huvudfrågan, och relaterat till den modell som studien tagit fram samt utgår ifrån. 

Resiliensstärkande kommunal översiktsplanering kan utformas genom att inledningsvis ta fram 

ett gediget underlag kring scenarier samt osäkerhet, vilket sedan ligger till grund för att ta reda 

på vilka områden som kan komma att hamna under vatten samt i vilken utsträckning. Med 

avstamp i det resultatet kan kommunen sedan analysera och formulera dess 

planeringsstrategier, som slutligen behöver anpassas och appliceras utefter den lokala 

kontexten samtidigt som de beaktar det rådande kunskapsläget inom frågan. 
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Appendix 

Bilaga 1 – God praxis för forskningsdesign 
 
 

 
 
Sammanställd och översatt av Martin Alstermark (2022). Källa: Farthing (2016, s. 3-5). 
  

Vilka forskningsfrågor 
bör ställas?

Vilka rättfärdiganden 
finns för att ställa 

frågorna?

Vad är tillvägagångssättets 
logik som kommer 

användas för att besvara 
frågorna?

Vilka metoder kommer 
användas för att ta fram 

data?

Hur ska datan 
analyseras?

Vad är de etiska 
implikationerna av det 
som ämnas studeras?
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Bilaga 2 – Studiens analyserade plandokument 
 

 Dokument Status År Antal sidor 

Trelleborgs 
kommun 

Översiktsplan för orter och 
landsbygd  Laga kraft 2015 192 

Fördjupad översiktsplan för 
Trelleborgs stad Laga kraft 2018 134 

Tematiskt tillägg för stigande 
hav och översvämning Samråd 2021 76 

Kristianstads 
kommun 

Översiktsplan Laga kraft 2013 203 

Grönplan Laga kraft 2019 48 

Kust- och havsplan Laga kraft 2019 108 

 
Sammanställd av: Martin Alstermark 2022. 
  



Lunds universitet  Martin Alstermark 

72 
 

Bilaga 3 - Kodbok 
 

 Kod Definition Färg 

Planeringsstrategier 

Hårda defensiva 
strategier 

Gråa åtgärder som ämnar skapa fysisk barriär 
mellan land och hav Magenta 

Hårda offensiva 
strategier 

Gråa åtgärder som ämnar skapa ny mark förbi 
kustremsan Rött 

Mjuka naturbaserade 
strategier 

Åtgärder som ämnar stärka ekosystemtjänster 
längs kustremsan Cyan 

Reträtt Förflyttning av bebyggelse och verksamheter från 
riskdrabbade områden Gul 

Övriga strategier Strategier som exempelvis ackommodation eller 
förvaringsstrategier Grön 

 
Framtagen av: Martin Alstermark 2022. 
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Bilaga 4 – Östra stranden och Dalköpinge 

 

 
Källa: Trelleborgs kommun (2021).  
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Bilaga 5 – Gislövs läge 

 

 
Källa: Trelleborgs kommun (2021).  
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Bilaga 6 – Skateholm 

 

 
Källa: Trelleborgs kommun (2021). 


