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1. Sammanfattning
I Kalmar län förväntas klimatförändringarna bland annat medföra både ökade
nederbördsmängder med kraftigare skyfall som stigande havsvattennivåer. För att minska och
helst undvika riskerna med översvämning har Länsstyrelsen tagit fram rekommendationer för
byggnationer i strandnära läge. Rekommendationerna grundar sig på förväntade
havsnivåhöjningar och återkomsttider för skyfall längs sjöar och vattendrag samt beräknade
återkomsttider för högvatten i Östersjön.
Beroende på hur stora konsekvenserna och kostnaderna blir vid översvämning värderas
riskerna olika (3 olika nivåer i våra rekommendationer) och därmed vilken höjd i förhållande
till stranden man kan bygga på. För byggnationer där översvämningar innebär stora kostnader
för samhället eller den enskilda måste sannolikheten för översvämning vara liten. Vid
vattendrag bör sådana anläggningar inte ligga inom områden för högsta beräknade flöde.
Längs Östersjökusten motsvaras det av 2,70 meter i norra länsdelen och 2,80 meter i södra.
Rekommendationerna är framtagna i syfte att skapa ett samhälle som är robust med en hög
förmåga att klara av klimatförändringar. Planeringsunderlaget tar upp bakgrund och skäl till
rekommenderade säkerhetsnivåer, översvämningsrisker relaterat till skyfall, lagstiftning och
exempel på klimatanpassningsåtgärder.
Till grund för Länsstyrelsens ställningstagande är IPCC:s klimatmodeller samt SMHI:s analys
av länets havsvattenstånd och beräknade extremvattenstånd1, rapporten medföljer som bilaga
till denna rapport.

2. Omfattning
Planeringsunderlaget omfattar fysisk planering längs länets kuster, sjöar och vattendrag för
nybyggnationer och ombyggnationer, vägar och distributionsnät för energi- och
vattenförsörjning, avlopp, tele och IT- tjänster. Bedömningarna utgår från dagens kunskapsnivå, med utgångspunkt från resultaten i senaste kunskapssammanställning av klimatförändringarna i IPCC:s rapport från 2013, samt SMHI:s analys av extrema vattenstånd i
Kalmar län 2014, rapport nr 66 (bilaga). Planeringsunderlaget omfattar inte åtgärder för
befintliga anläggningar eller bebyggelse, men nämner exempel på klimatanpassningsåtgärder
man kan vidta för befintlig bebyggelse. Rekommendationerna kan komma att uppdateras i
samband med ny kunskap.

2.1 Höjdsystem
Det höjdsystem som använts i rekommendationerna är RH2000 vilket är Sveriges nationella
höjdsystem sedan 2005.

3. Bakgrund
För att få kunskap om länets översvämningsrisker beställde Länsstyrelsen en klimatanalys av
SMHI med beräknade framtida extrema havsvattenstånd i länet. Rapporten är tänkt som
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underlag till regionala rekommendationer för fysisk planering i strandnära lägen.2
SMHI:s rapport visar utifrån statistiska metoder sannolikheter för extrema vattenstånd och
vilka faktorer som ligger bakom dessa. I analysen från SMHI har man endast räknat med den
globala vattennivåhöjningen och kompenserat för landhöjningen på platsen. Rapporten säger
inget om ändrade stormar i framtiden, då klimatmodellerna är för osäkra för att säga något om
hur kraftiga stormar vi kan förvänta oss, eller hur stormfrekvenserna ser ut i ett framtida
klimat.
Klimatförändringarna har redan medfört att havsnivån i vår del av Sverige stiger snabbare än
landhöjningen. Havsnivån förväntas öka i takt med att havsvattnet blir varmare och tar större
plats samtidigt som ökande medeltemperaturer gör att glaciärer och inlandsisar smälter av i
allt snabbare takt. SMHI gör bedömningen att vi bör räkna med cirka 1,0 meters
havsnivåhöjning på 100 år sikt. För att se hur högt vattnet kan nå ska man till detta addera
högsta uppmätta högvattennivåer. I Kalmar län har högvattennivåer på cirka 1,5 meter
uppmätts. I ett varmare klimat förväntas nederbörden öka både i mängd som i intensitet, vilket
kommer leda till ökade översvämningar både i låglänta områden som längs länets sjöar och
vattendrag. Översvämningsrisker medför framförallt ett ökat hot för det strandnära boendet.
Ett problem som förväntas öka i omfattning, då efterfrågan och utbyggnaden av strandnära
boenden hela tiden ökar.3

3.1 Klimatscenarier
Klimatscenarier handlar om troliga utvecklingar av klimatet utifrån olika socioekonomiska
förutsättningar. I SMHI:s rapport¹ redogörs för de olika klimatscenarier som ligger till grund
för beräkningarna av havsnivåhöjningarna. Rapporten utgår från IPCC: s senaste
forskningsrapport² där man har gjort helt nya typer av klimatmodellberäkningar på hur
framtidens klimat kan komma att utvecklas. Modellberäkningarna grundar sig på en
uppsättning scenarier som beskriver fyra olika utvecklingsbanor för framtida koncentrationer
av växthusgaser i atmosfären. De går under benämningen RCP (representative concentration
pathways). Syftet med RCP: erna är att konkretisera klimatutvecklingen utifrån hur mycket
växthusgaser det finns i atmosfären. Scenarierna visar på möjlig framtida utveckling utifrån
utsläppstrender.4 Modellerna visar hur klimatet förändras utifrån den påverkan
växthusgaserna har på de fysikaliska processerna inom och mellan atmosfären, landytan,
haven och havsisen. Klimatmodellerna utgår från flera olika modellsimuleringar för att bättre
ta hänsyn till osäkerheter, men också för att kunna bedöma vilka resultat som är robusta.

3.2 Nytt klimatavtal
Ett globalt klimatavtal med målsättningen att begränsa jordens uppvärmning till klart under
två grader skrevs under i Paris 2015. De nationella klimatlöftena är inte rättsligt bindande och
handlar framförallt om att sätta upp spelregler och driva på ländernas nationella klimatarbete.
De regionala rekommendationerna utgår därför endast från av IPCC vedertagna
klimatscenarior.
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3.3 Konsekvenser av stigande havsvatten
Havsnivån stiger trots landhöjningen i vår region, hur mycket havsnivån stiger i framtiden
beror på hur väl vi lyckas begränsa våra utsläpp av växthusgaser. Stigande havsvattennivåer
medför förutom översvämningar även en ökad risk för kusterosion och stigande
grundvattennivåer.5 I samband med höga havsvattennivåer finns även risk för
saltvatteninträngning som kan förorena grundvattnet. Man bör räkna med att höga
havsvattennivåer kan infalla samtidigt som skyfall, med höga vattenflöden i vattendrag och
kraftigare stormar och höga våghöjder. Alla förändringar som kan påverka markens
hållfasthet måste tas med i beräkningar vid ianspråktagande av mark för byggnationer. När
man gör analyser av underlagets stabilitet och hållfasthet måste man ta med
översvämningsrisker som kan påverka byggnadsverket under dess planerade användningstid.
Stabiliteten i underlaget påverkas av om jorden är vattenmättad. Havsnivåhöjningar är ett
exempel på förutsägbara förändringar som påverkar grundläggningsförhållanden med ökande
krav på hållfasthet.
Ett ökat exploateringstryck vid tätorterna medför mer hårdgjorda ytor och minskade
möjligheter till naturlig infiltraton och ökat tryck på vatten och avloppsnät.
Översvämningar medför även ökade risker för ras, erosion och skred. Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har av regeringen fått i uppdrag att stödja kommuner
och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden
där det finns ökade risker för jordrörelser. Syftet är att identifiera bebyggda områden som
översiktligt inte kan klassas som stabila. Resultatet av karteringen kommer förhoppningsvis
bli ett viktigt planeringsstöd för länsstyrelse och kommun.6

3.4 Konsekvenser av översvämning från skyfall
Översvämningar kan inträffa på två sätt. Antingen sker översvämningen längs med
sjöstränder, vattendrag eller låglänta områden i samband med skyfall, eller så sker den längs
med havsstränder i samband med högvattensituationer. Översvämningsriskerna för båda
fallen förväntas öka i framtiden. Kraftiga skyfall förväntas bli vanligare, även om antalet
skyfall inte ökar.
När det gäller översvämningar från skyfall är det viktigt att ha en hög beredskap redan nu.
Kraftiga regnoväder kan orsaka stora skador vid översvämningar med höga
återställningskostnader som följd.
Ett enkelt sätt att ta reda på vilka byggnader och infrastruktur som ligger i farozonen vid
skyfall är att göra en översvämningskartering som visar på lågpunkterna i det undersökta
området. Viktigt vid en riskbedömning är att ta hänsyn till markytans beskaffenhet,
genomsläpplighet, magasineringsförmåga och möjligheter till avrinning. En skyfallsplanering
är ett bra sätt att öka beredskapen och minska höga kostnader som kan uppstå i samband med
5
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översvämningar. Skyfallsplaneringen kan kopplas till den kommunala översiktsplanen som ett
tematiskt tillägg7.
För att bedöma hur stora riskerna är för översvämning så räknar man på återkomsttider, vilket
betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning (se 4.2).
Som bas för analysen av återkomsttider längs sjöar och vattendrag har man som regel använt
en översiktlig översvämningskartering. Översiktliga karteringar visar vattnets utbredning för
100-årsflödet och det högsta beräknade flödet. För större vattendrag görs mer noggranna
analyser med flödesberäkningar och hydrauliska modellberäkningar.
För länet finns noggranna översvämningskarteringar för Emån, Pauliström, Stångån och
Lyckebyån.8

3.5 Kustzonen
Kustzonen i Sverige utgör endast cirka 6,5 procent av landets areal men den befolkas av cirka
3,5 miljoner invånare. Bebyggelsetrycket längs kusten är stort och omkring 30 % av den
svenska kusten är bebyggd inom 100 meter från strandlinjen med närmare 120 000
byggnader. En trend i bostadsbyggandet är att attraktiva hamnområden bebyggs samt att
fritidshus nära större orter i kustområdena övergår till permanentbebyggelse. Stränderna längs
Kalmar läns 7 kustkommuner ändrar karaktär från norr till söder. Den södra delen av länet har
låga, flacka vegetationsbundna stränder med gles moränskärgård. Vid kommungränsen till
Oskarshamn ändrar både stränder och skärgård karaktär med ofta branta stenbundna stränder
och urbergsskärgård. Detta hindrar inte att det finns långsträckta vegetationsbundna stränder i
skyddade lägen även i den norra länsdelen. Kuststräckan längs Oskarshamn och Västervik är
flikig med många uddar, vikar och öar.

3.6 Lokala förutsättningar
Vid fysisk planering i områden där det föreligger risker för översvämning är det extra viktig
att se över om det finns andra risker som kan uppstå som följd av/eller i kombination med
översvämningar. Det kan finnas lokala förutsättningarna som behöver granskas vid
nyexploateringar för att bedöma områdets lämplighet för etablering.
Exempel på risker som kan uppstå är:
- risker för erosion vid högflöde
- risker för erosion av vågor
- risker för vågöversköljning
- kombinationseffekter som ökad översvämningsrisk vid högvattenföring i vattendrag
samtidigt som det råder högt vattenstånd. Vid planeringen är det viktigt att identifiera
samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden.9 (se vidare kap 7.4)
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4. Riskanalys
En risk innebär möjligheten att något oönskat ska inträffa, en kombination av sannolikhet och
konsekvens.10 Problemet är att besluta var gränsen ska gå för vad som är en risk som går att
tolerera. En hög tolerans för att olyckor kan inträffa kan kräva stora insatser för säkerheten.
Har man däremot en liten tolerans för olyckor krävs mindre insatser, vilket innebär att det blir
högre kostnader när olyckan väl inträffar. Det gäller att bestämma sig för vilken nivå man bör
ligga på med hänsynstagande till avvägningen mellan risker och ekonomi. När det gäller
fysisk planering är försäkringsbolagens värdering av stor betydelse.
Högriskområden blir naturligtvis väldigt dyra att försäkra, alternativt hög självrisk (se vidare
under punkt 5 ansvarsfördelning).

4.1 Sannolikhetsbaserad analys
Syftet med denna typ av analys är att uppskatta sannolikheten för att möjliga skadefall ska
kunna inträffa. Sannolikheten för en olycka ställs mot konsekvenserna varvid en risknivå
beräknas. I analysen förekommer även begreppen individrisk, samhällsrisk samt
kostnads/nyttoanalys. Rekommendationerna för att bedöma riskerna utifrån ett
översvämningsperspektiv utgår från en sannolikhetsbaserad analys. Riktvärdena är satta efter
hur stor sannolikheten är för att det värsta tänkbara scenariot eller skadehändelsen ska
inträffa.

4.2 Återkomsttid
Med återkomsttid menas att en händelse i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under
en given tidsperiod. Sannolikheten för ett 100-årsflöde i ett vattendrag är 1 på 100 för varje
enskilt år. För en väg som är dimensionerad för att klara ett 100-årsflöde är den ackumulerade
sannolikheten för översvämning med nivåer över 100-årsnivån under denna period 63
procent. Det är skälet till att man för riskobjekt som samhällsviktig verksamhet sätter gränsen
vid eller till och med bortom återkomsttider på cirka 10 000 år. Sannolikheten under 100 års
exponering är då endast 1 procent.

10

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/18458.pdf

5

Den statistikteori som återkomsttider bygger på kallas extremvärdesteori. Extremvärdesteorin
handlar om att få fram sannolikhetsfördelningen för extrema värden. I analysen har SMHI
använt sig av tre olika sannolikhetsfördelningar varav två redovisas i SMHI: s rapport.¹
Alla återkomsttider i rapporten som beräknas är beräknade mot medelvattenståndet, MW. Vid
beräkningarna har SMHI antagit att stormfrekvensen i ett framtida klimat är densamma som
idag, samt att vinduppstuvning inte är ett problem som behöver beaktas i Kalmar län. I princip
tar man alltså det beräknade vattenståndet för år 1990, adderar en uppskattning av den globala
vattennivåhöjningen, och kompenserar för landhöjningen på platsen.
Riskbedömningen för stigande havsvatten och översvämningar längs vattendrag skiljer sig åt.
När det gäller översvämningar längs vattendrag finns det en översvämningsrisk under hela
tidsperioden fram till sekelskiftet, risken ökar i och för sig ju närmare sekelskiftet vi kommer,
med ökande nederbörd i ett förändrat framtida klimat.
Vad gäller risken för översvämningar från havsvatten är risken för riktigt höga vattenstånd
mot 2, 5 meter över dagens medelvattennivå obefintlig i dagsläget. Risken på lång sikt med
stigande havsvattennivåer är däremot större. Enligt de värsta klimatmodellerna ökar riskerna
markant mot slutet av sekelskiftet, med stigande globala havsvattennivåer. De globala
havsnivåhöjningarna beräknas stiga med mellan 2 och 4 meter fram till år 2200.

4.3 Planeringshorisont
Vid riskvärdering utgår man från vilken planeringshorisont man har för det aktuella
byggnadsverket. När det gäller riskerna med höga vattenstånd utifrån stigande
havsvattennivåer ökar sannolikheten för högvattenstånd med tiden, då havsnivåhöjningen
accelererar. Höga flöden orsakade av skyfall och stigande nivåer i vattendrag är till viss del
annorlunda då man inte har momentet med en stigande grundnivå motsvarande
havsnivåhöjningen att ta hänsyn till, även om 100 årsflödena förväntas öka i länets vattendrag
jämfört med dagens klimat.
Planeringshorisonten är viktig vid bedömning av vilken klimathänsyn man ska ta i den fysiska
planeringen. Planerar man byggnadsverk eller infrastrukturer i områden med högre risker för

6

översvämning är det viktig att visa på planerade klimatanpassningsåtgärder. Byggnadsverk
ska alltid lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. (PBL 2:5)11

5. Ansvarsfördelning
Den enskilda har ansvaret att skydda sin egendom mot skador. Skador regleras via
försäkringsbolag. Vid översvämningar är ofta självriskerna höga, detta i kombination med
åldersavdrag gör att översvämningar kan bli väldigt kostsamma för den enskilda.
Försäkringsbolagen höjer dessutom försäkringspremier och självrisker i områden med höga
skadefrekvenser. Vid återkommande översvämningar vid normalregn ska man däremot ta
kontakt med sin kommun om skadeersättning. Kommunen har ett ansvar att dimensionera och
underhålla ledningssystemen så att de klarar normalt förekommande regn
Kommunen har ett samlat ansvar för bebyggelseplaneringen inom sitt geografiska område.
Med stöd av plan och bygglagen svarar kommunen för den fysiska planeringen genom att
bland annat upprätta översiktsplaner för planeringen av mark- och vattenanvändningen. Den
detaljerade planeringen för ny, förändrad eller befintlig bebyggelse sker genom detaljplaner
och innebär en närmare prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av
bebyggelsemiljön. I denna prövning måste kommunen ta hänsyn till de hot och risker
klimatförändringar kan medföra i syfte att skapa ett robust samhälle. Genom skadeståndslagen
har kommunen ett generellt skadeståndsansvar som gäller under tio år från den skadegörande
handlingen.
Länsstyrelsen utövar tillsyn över plan och byggnadsväsendet i länet och samverkar med
kommunen i planprocessen. Länsstyrelsens roller i detta sammanhang är flera:
samordningsrollen avseende olika statliga intressen, myndighetsrollen att bland annat pröva
detaljplanen, tillsynsrollen att verka för exempelvis en god miljö samt rådgivningsrollen att
tillhandahålla underlag, ge råd om tillämpning av PBL med mera. Vad gäller
klimatanpassning har Länsstyrelsen skyldighet enligt PBL att bevaka att hälso- och
säkerhetsfrågor tillgodoses i kommunens bebyggelseplanering och att överpröva
rättsverkande planer där dessa frågor inte tillgodosetts. (se vidare under pkt 6).

6. Vad säger lagen?
6.1 Plan och bygglagen
Hantering av risker för översvämning och erosion behandlas i plan- och bygglagen. Detta
regleras genom att vid planläggning lokalisera byggnadsverk och bebyggelse till mark som är
lämpad för ändamålet (PBL 2:5).⁸ Länsstyrelsen har möjlighet att ingripa om lokaliseringen
kan antas bli olämplig bland annat med hänsyn till risken för översvämning och erosion (PBL
11:10). I PBL 3:5 finns ett förtydligande som innebär att planläggning ska ske med hänsyn till
bland annat klimataspekter. Syftet med detta förtydligande är att planläggning ska främja
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goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringarna, dels genom en
minskad klimatpåverkan.
Kommunen är skyldig att i sin myndighetsutövning tillförsäkra att bebyggelse lokaliseras till
mark som är lämplig för ändamålet. I den lämplighetsprövningen ingår även att värdera
riskerna för översvämning och erosion.
6.1.1 Reglering i planbestämmelser

Vid planering måste hänsyn tas till riskaspekter och planering ske utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Det innebär att kommunen i ett tidigt skede identifierar risker och
verksamheter i översiktsplaner. Anpassning till ett förändrat klimat är ett tema som man
framförallt bör behandla i översiktsplanen, där finns den helhetssyn som behövs för att kunna
överblicka konsekvenserna av klimatförändringarna. Översiktsplanen ska ge en riktning för
hur kommunen avser att hantera översvämningsrisker i den fysiska planeringen. Genom att
ange riktlinjer för ny bebyggelse i översvämningshotade områden samt beskriva hanteringen
av risker redan i översiktsplaneringen underlättas arbetet med att integrera riskreducerande
åtgärder och relevanta planbestämmelser i detaljplan och vid bygglov.
I detaljplaner ska kommunen bedöma om det krävs särskilda klimatanpassningsåtgärder för
att planområdet ska anses som lämpligt för den användning som planen anger. I detaljplanen
kan kommunen ange bestämmelser i syfte att höja beredskapen för klimatförändringar.
Exempel på sådana bestämmelser är byggnadens lokalisering på tomten, grundläggningsnivå,
större taklutningar, förbud mot källare, storlek på grönytor, andel hårdgjord yta och ytor för
dagvattenhantering. I områden utanför detaljplanelagt område görs bedömningar om markens
lämplighet och byggnaders placering direkt i bygglov eller förhandsbesked. Översiktsplanen
och eventuella utredningar, riktlinjer eller karteringar utgör då ett viktigt underlag för
bedömningen.
6.1.2 Plushöjd mot översvämning i detaljplaner

Åtgärden innebär att en viss plushöjd föreskrivs för mark och/eller byggnader. Syftet är att
minska sannolikheten för att en översvämning ska nå byggnaden och orsaka vattenskador, det
vill säga den fria vattenytan ska inte komma i kontakt med den del av byggnaden som inte är
avsedd att utsättas för vatten, exempelvis undersidan av bottenbjälklaget.12 För byggnader bör
plushöjden ange lägsta grundläggningsnivå alternativt schaktbotten eller motsvarande för att
undvika fukt i grunden. Lägre grundläggningsnivåer än de rekommenderade accepteras om
det finns en teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens konstruktion vid höga flöden.

12
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Pilarna anger grundläggningsnivån för två typer av husgrunder

Platta

Krypgrund

6.2 Miljöbalken
Miljöbalken (MB 2:2 – 3)13 anger att den som bedriver en verksamhet ska inhämta nödvändig
kunskap och tillämpa försiktighetsprincipen samt använda sig av bästa möjliga teknik inom
rimliga gränser. Lagen är tillämplig till exempel vid utförandet av skyddsåtgärder mot
översvämning och erosion som kan kräva tillstånd enligt Miljöbalken. Lagen anger dessutom
ingen begränsning av vilka verksamheter som avses varför bestämmelserna även bör gälla vid
myndighetsutövning.

7. Rekommenderade riktvärden Kalmar län
7.1 Bakgrund
I SMHI:s beräkningar av hur vattennivån kommer förändras har man använt sig av
klimatmodeller och utgått från vattennivåmätningar i regionen. I Kalmar län finns två
mätstationer för vattennivåmätningar, Oskarshamn och Ölands norra udde. Vid beräkningarna
har SMHI även tagit med en tredje mätstation i Blekinge, Kungsholms fort, en mätstation som
SMHI även bedömer som representativ för södra Kalmar län. Vattenståndet med 100 -300 års
återkomsttid längs kusten kommer enligt SMHI:s beräkningar att nå 220-230 cm över dagens
medelvattennivå i RH 2000 utifrån en global höjning som följer IPCC RCP 8,5.

7.3 Medelvatten Riskvärdering
För byggnader av samhällsviktig karaktär längs sjöar och vattendrag utgår Länsstyrelsen i
riskvärderingen från högsta beräknade flöde (Hbf), vilket gör att man kan använda sig av
dagens översvämningskarteringar. När det gäller kustvatten är sambanden mer komplexa, och
i dagsläget saknas motsvarande metodik för att beräkna högvattenstånd med 1 procents
sannolikhet för översvämning under en 100-års period. I SMHI:s länsrapport extrema
13
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vattenstånd i Kalmar län beräknas det globala medelvattenståndet i scenariomodellen RCP 8,5
höjas med 96 centimeter. Beaktat landhöjningen innebär det en nettohöjning av
medelvattenståndet på 82,6 centimeter för södra länsdelen (Kungsholmsfort) och en
motsvarande höjning av medelvattenståndet i medeltal 73 centimeter för den norra länsdelen.

Lägger man till extremhögvatten på i länet uppmätta 147 centimeter hamnar man på 230
centimeter för Kungsholmsfort och cirka 220 centimeter för Oskarshamn/Ölands norra udde.
Nivåerna hamnar inom intervallet för SMHI:s beräknade återkomsttid för 100 års
översvämning.
Då mätningarna inte pågått i mer än drygt 150 år går det inte göra tillförlitliga statistiska
analyser för återkomsttider som är mer än 300 år. Mätperioden för stationerna i Kalmar län är
från 1851 (Ölands norra udde), 1889 (Kungsholmsfort) och 1960 (Oskarshamn).
För byggnader där en översvämning medför stora samhälleliga och/eller ekonomiska
konsekvenser måste säkerhetskraven vara höga med liten sannolikhet för översvämning.
Flertalet av byggnaderna och vägarna kommer användas långt efter år 2100. För många
byggnader är det därför viktigt att ha en lång planeringshorisont. Havsnivåhöjningarna
beräknas fortsätta öka långt efter år 2100. För att motsvara säkerhetsmarginalerna som finns
längs med sjöar och vattendrag sätts en säkerhetsmarginal på 0,5 meter längs kusten utöver
beräknad förändring av medelvattenståndet 2100 och uppmätta extremhögvatten.
Det innebär att rekommenderade säkerhetnivåer för samhällsviktiga funktioner och
bostadsbebyggelser hamnar på en plushöjd av 280 cm över dagens medelvattennivå i RH
2000 för kommunerna Torsås, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Borgholm. För
kommunerna i norra delen av Kalmar län med något högre landhöjning, Oskarshamn och
Västervik motsvarar det 270 cm.
Länsstyrelsen i Kalmar läns rekommenderade riktvärden har utgått från den modellen för
vägledning Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland tog fram för fysisk planering.14
En vägledning som i sin tur utgår från en modell som Norges Vassdrags-Og energidirektorat
14
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tagit fram. Rekommendationerna förordar en metod där markutnyttjande styrs med hänsyn till
utsattheten för översvämning från sjöar och vattendrag i samband med höga flöden.

7.4 Fysisk planering
Klimatförändringar kräver planering med långt tidsperspektiv. Fysisk planering ska föregås
av en riskanalys och utredning av vilka översvämningsriskerna är. Det bästa sättet att minska
riskerna för översvämningsskador är naturligtvis att undvika nybyggnationer inom
riskområden. I plan och bygglagstiftningen står det förtydligat att bebyggelse ska lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, säkerhet
samt med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. De samhälleliga
konsekvenserna och kostnaderna blir större om sårbara eller samhällsviktiga funktioner
skadas, därför ska dessa anläggningar förläggas till områden med liten risk för
översvämningar. En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan
betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller
fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande
värden. Exempel på samhällsviktiga och/eller sårbara funktioner är hälso-sjukvård och
omsorg, information och kommunikation, energi och kommunalteknisk försörjning,
transporter, miljöfarliga verksamhet samt skydd och säkerhet.
Vissa anläggningar kan lokaliseras till områden som har större risk att översvämmas förutsatt
att man vidtar åtgärder för att minimera riskerna. För samtliga åtgärder som vidtas i syfte att
minimera riskerna eller lindra konsekvenserna av översvämning krävs både löpande
kontroller som underhåll.
All fysisk planering bör ske långsiktigt, men alla nybyggnationer har inte samma värde,
Sannolikheten för översvämningar måste därför vara mycket mindre för nybyggnationer som
är samhällsviktiga, eller där de samhälleliga konsekvenserna av översvämning blir stora än för
enklare byggnader.
Vägledningen visar inom vilka markområden man kan förlägga olika typer av nybyggnationer
utan att vidta speciella klimatanpassningsåtgärder.

7.5 Markområden med låg sannolikhet för översvämning (översvämningszon 1)
Endast i områden som inte hotas av högsta beräknade flöde längs sjöar och vattendrag, eller i
områden längs kusten som ligger 2,8 meter över 1990 års medelvattennivå (RH 2000) bör
nybyggnationer av bostadshus, riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt
lokaliseras (gäller södra och mellersta Kalmar län med kommunerna Torsås, Kalmar,
Mönsterås, Mörbylånga och Borgholms kommuner). För länets norra kommuner
(Oskarshamn och Västervik) med något större landhöjning motsvarar det områden upp till 2,7
meter över dagens medelvattennivå.

7.6 Markområden med viss sannolikhet för översvämning (Översvämningszon 2)
I områden med 200 års återkomsttid vilket innebär att sannolikheten för översvämningar fram
till år 2100 är 39 % längs vattendrag eller sjöar eller för områden längs kusten som ligger 2,5
11

meter över 1990 års medelvattennivå (RH 2000). Ur försiktighetssynpunkt har det övre
konfidensintervallet för återkomsttider använts. I denna zon kan samhällsfunktioner av mindre
vikt lokaliseras som restauranger, sällanköpsvaruhus, servicebyggnader, sporthallar,
campingstugor, industrier som inte är miljöfarliga och liknande. I denna zon finns även
utbyggnader av befintliga byggnader

7.7 Markområden med stor sannolikhet för översvämning (Översvämningszon 3)
I områden under 2,5 meter över 1990 års medelvattennivå (RH 2000) är sannolikheten för
översvämningar beräknade upp till 39 % eller mer fram till år 2100. I denna zon som sträcker
sig ner till strandlinjen bör endast enkla byggnader som garage, uthus, sjöbodar och enklare
vägar med alternativa förbifartsmöjligheter förläggas. Strategin för byggnader i denna zon är
att man tillfälligt ska kunna överge dem vid översvämningar. Byggnader i denna zon måste ha
en säker evakueringsmöjlighet om en plötslig översvämning inträffar.
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8. Avsteg från rekommendationerna
Det kan i enskilda fall finnas anledning att göra avsteg från rekommenderade nivåer. Det är då
viktigt att motivera varför man gör en annan bedömning. Avsteg kan exempelvis motiveras
utifrån en annan riskbedömning, utredning eller kartering som visar att den planerade
exploateringen inte drabbas så att det är risk för säkerhet eller att bebyggelsen inte tar
ekonomisk skada i en översvämningssituation. Det pågår mycket forskning inom
klimatområdet och kunskapen utvecklas snabbt. Rekommendationerna vad gäller nivåer kan
behöva revideras i framtiden, ifall nya forskningsrön visar att det finns skäl till det.
För vissa byggnadsverk och utbyggnader kan det finnas skäl att ha en annan
planeringshorisont än år 2100. Väljer man att ha en kortare planeringshorisont än de
rekommenderade måste det framgå varför man avviker från rekommendationerna, samt vilka
åtgärder man avser vidta för att undvika den ökade översvämningsrisken.

8.1 Ny och ändrad bebyggelse inom befintliga bebyggelseområden
Hur gör man vid nybyggnationer och/eller tillbyggnader av bostadshus inom befintliga planer
med översvämningsrisker? Stor del av det kustnära bostadsbeståndet befinner sig inom
riskområden för översvämning. Ska man etablera nya byggnader i sådana miljöer kan det vara
svårt eller olämpligt att placera dessa på en väsentligt högre nivå. I sådana situationer bör det
vara möjligt att göra avsteg från rekommendationerna. Planen behöver då säkerställa att den
nya bebyggelsen, som ska vara utformad för att klara översvämning inte försvårar eller
omöjliggör kommande skyddsåtgärder för den befintliga bebyggelsen.
Vid all etablering i riskområden är det viktigt att tillämpa en försiktighetsprincip. Mer
omfattande förändringar ex flera nybyggnationer eller ändrad användning av flera hus i större
omfattning måste föregås av ny planläggning eller genom ändring av befintliga detaljplaner.
Den nya planen ska i dessa fall syfta till att minska sårbarheten för eventuella
översvämningar.

8.2 Ändring av befintliga detaljplaner.
För att kunna möjliggöra klimatanpassningsåtgärder inom redan planlagda områden kan
detaljplanen ändras. Det är sällan ett problem om planens genomförandetid har gått ut, då kan
planen behöva ändras eller upphävas utan särskild kompensation till fastighetsägarna för att
outnyttjad byggrätt minskas. Klimatanpassningsåtgärder kan behöva genomföras inom
områden där genomförandetiden fortfarande gäller. En sådan detaljplan får, enligt PBL 4 kap
38-39§§, ändras om det behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har
kunnat förutses vid planläggningen. Åtgärder för att möjliggöra klimatanpassning torde kunna
räknas till sådana förhållanden, vilket får prövas i det enskilda fallet.

Kommunen har enligt PBL 4 kap 18§, möjlighet att ändra en detaljplan för att införa
bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar eller servitut. Det kan gälla
ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som behöver säkerställas för att möjliggöra
åtgärder som rör flera fastigheter. Kommunen kan i detaljplanen även besluta om särskilda
fastighetsindelningsbestämmelser för att få till stånd en ändamålsenlig indelning i fastigheter
14

eller för att annars underlätta planens genomförande. Sådana bestämmelser kan behövas för
att reglera mark för till exempel dagvattenanläggningar eller kustskydd.
Mer omfattande förändringar måste föregås av ny planläggning eller genom ändring av
befintliga detaljplaner med tillägg. Förändringarna kan utgöras av nybyggnationer eller
ändrad användning av befintliga hus ex industrier som planläggs för boende.

9. Klimatanpassningsåtgärder
I princip finns det tre olika klimatanpassningsåtgärder man kan vidta vid fysisk planering, sen
finns det flera varianter eller kombinationer av de tre grundläggande åtgärderna.
1. Attack- Bygga ut över vattnet, antingen på höga pelare eller på flytande konstruktioner.
2. Reträtt- Nyttja låga områden mer tillfälligt för att överge dem när översvämningarna
kommer
3. Försvar -Bygga skyddsanordningar exempelvis vallar och pumpar.
Kommunen har möjlighet att med planbestämmelse kräva skyddsåtgärder för att motverka
olyckor, översvämning och erosion enligt PBL 4kap 12§. Detta görs genom att kommunen i
detaljplanen anger att bygglov inte får ges förrän en viss skydds- eller säkerhetsanläggning
genomförts på tomten eller i området, under förutsättning att det vid planläggningen visats att
marken med föreslagna säkerhetsåtgärder är lämplig att bebygga.
Det finns många rapporter som redogör för hur man kan klimatanpassa städer och skydda
befintlig bebyggelse från översvämningar. I planeringshandboken Stigande vatten från
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland eller den länsstyrelsegemensamma
handboken klimatanpassning i fysisk planering15 listas olika typer av klimatanpassningsåtgärder som man kan vidta beroende på typ av översvämning. För att minska sannolikheten
att drabbas, eller i syfte att minska skadorna vid översvämning (se vidare exempelkatalog).

1. Absorption (gröna tak, gröna fasader, vegetation) Vegetation av olika slag är ett effektivt
sätt att fördröja vatten. Genom att absorbera nederbörd minskar tillrinningen till sjöar och
vattendrag vilket minskar översvämningsrisken.
2. Infiltration (genomsläpplig markbeläggning, infiltrationsanläggningar och
infiltrationsstråk) Marken täcks med material som infiltrerar överflödigt vatten och minskar
flöden. Andelen hårdgjord yta i ett planområde kan regleras i detaljplanen.
3. Flödesvägar (biodiken, svackdiken, öppna kanaler, tvåstegsdiken) Ordnade vattenvägar
där vatten leds bort.

15
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4. Uppsamling (bassäng, dammar, perkolations och infiltrationsmagasin, torra dammar,
mångfunktionella uppsamlingsplatser, retentionsområden) Vatten kan magasineras tillfälligt i
parker, lekplatser eller fotbollsplaner. Platserna görs med fördel vegetationsrika för ökad
rening av vattenet. Uppsamling kombineras med flödesvägar.
5. Fördröjning (nya vattenvägar, restaurering av vattendrag, strandfodring, våtmarker,
utjämningsmagasin) Vattnet fördröjs genom olika åtgärder, ofta används vegetation som
fördröjningsåtgärd.
6 Tekniska åtgärder upphöjt område, vall/barriär, vågbrytare, ändrad reglering, ökning av
vattendragets tvärsektion): Vid tekniska åtgärder måste det säkerställas att lösningen inte
förvärrar översvämning någon annanstans.
7. Översvämningsparker (parker): Översvämningsparker är formgivna med vegetation och
genomsläppliga markbeläggningar. De tillåts svämmas över vid behov för att sedan återhämta
sig när översvämningen dragit sig tillbaka.

Klimatanpassning? Klinta, Borgholms kommun Foto: Kerstin Lind Andreasson
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