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Förord 

Med arbetet klart i min hand är det flera personer som har varit delaktiga i arbetet och dess 

slutprodukt. Jag skulle vilja tacka mina kurskamrater för tips och idéer längs vägen. 

Responsen under gruppseminarium och under tiden vi suttit tillsammans i biblioteket har gjort 

skrivprocessen både roligare och mer givande.  Jag skulle också vilja tacka min handledare 

Bosse Hansson för snabb och givande respons på det man skrivit. Utan denna respons hade 

slutprodukten inte varit lika genomarbetad.



 

 

Sammanfattning 

Vi lever idag i en värld vars klimat är under förändring. De stigande temperaturerna leder till 

att havsnivån har stigit och även i framtiden kommer att fortsätta att stiga. När havsnivån 

stiger kommer kustnära områden vara tvungna att på något sätt skydda sig emot de högre 

vattennivåerna. Huvudstudien är över Göteborgs stad, där intervju genomfördes med Ulf 

Moback på Göteborgs stad. För att få perspektiv på Göteborgs stads arbete gjordes valet att 

även studera en annan stad med liknande problematik, Malmö.  

Studiens syfte var att undersöka hur Göteborg och Malmö avser att skydda staden från den 

stigande havsnivån. För att uppnå studiens syfte genomfördes dels en intervju och dels en 

dokumentstudie. Intervjun genomfördes med Ulf Moback som arbetar som landskapsarkitekt 

på Göteborgs stad. I dokumentstudien studerades Malmö Stads framtida planer för att skydda 

sig mot den stigande havsnivån. De resultat som framkom analyserades sedan utifrån fem 

olika steg som Länsstyrelsen (2011) anser vara viktiga i arbetet med att anpassa städer för att 

klara stigande havsnivåer. 

Studiens syfte och frågeställningar uppfylldes och resultatet belyser att städerna vidtar flera 

olika åtgärder för att skydda sig från en stigande havsnivå. Det finns också en mängd likheter 

i de båda städernas tankar kring hur de skall skydda sig för det stigande havet. En gemensam 

nämnare i deras arbete är att båda städerna har för avsikt att anlägga ett större 

översvämningsskydd i form av olika typer av barriärer. En annan gemensam nämnare i 

städernas arbete är att de verkar se konsekvenslindring som en viktig åtgärd. Denna 

konsekvenslindring består framförallt av att en anpassning av byggnader sker för att de skall 

tåla en eventuell översvämning. Ett ytterligare resultat som framkom i studien var att dessa 

två svenska städer ser Nederländerna som ett gott exempel när det gäller arbetet med att 

skydda sig mot de stigande havsnivåerna. De hämtar också mycket tips och erfarenheter från 

Nederländerna när det gäller att bygga olika former av översvämningsskydd.  

 

Nyckelord: Göteborg, Malmö, Stigande havsnivå, Översvämning   
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1 INLEDNING 

Grunden till att detta arbete överhuvudtaget kan genomföras är att vi lever på en jord vars 

klimat är under förändring. Klimatförändringar har alltid intresserat mig, speciellt de 

klimatförändringar som är påverkade av människans existens på jorden. Klimatförändringar 

höjer idag havsnivån i ett ganska högt tempo och i ett accelererande förlopp. När man 

dessutom lägger till att väldigt många städer idag ligger vid kusten förstår man att detta 

kommer att skapa problem. Det är just detta problem som jag tycker är väldigt intressant att 

undersöka. Då jag besökt Göteborg många gånger gick funderingarna igång kring hur 

Göteborgs Stad tänkt tackla det faktum att staden står inför en havsnivåhöjning. En 

havsnivåhöjning som kan komma att påverka stora delar av staden. Hur löser det man detta? 

Attack, reträtt eller försvar? Detta var frågor som bubblade i mitt huvud och som jag 

verkligen ville ha svar på. Det är också dessa frågor som ligger till grund för att jag valde att 

skriva om detta ämne. För att få en bredare syn på klimatanpassningsarbetet valde jag även att 

studera hur Malmö stad i framtiden tänker arbeta med att försvara sig mot havsnivån.  
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2 PROBLEMFORMULERING 

Det har funnits tydliga skiftningar mellan varma och kalla perioder på jorden under hela dess 

historia. Klimatet har växlat från istider med stora nedisningar omkring jordens polområden 

till betydligt varmare epoker växelvis under historien. Dessa stora förändringar i klimat beror 

främst på omständigheter utanför jordens atmosfär och klimatsystem. Exempel på detta är att 

solens styrka varierar, vinkeln på jordens axel varierar samt att jordens bana runt solen 

varierar i form på så vis att den ibland är elliptisk och ibland mer cirkulär. Andra exempel på 

faktorer som påverkar jordens klimat är hur hög halt av koldioxid som finns i atmosfären, 

förekomsten av moln samt hur mycket aerosoler som finns i troposfären (Bogren m.fl 2008).   

Vi lever med andra ord i en värld vars klimat är under ständig förändring.  IPCC (2013) slår i 

sin senaste rapport fast att det första årtiondet under 2000-talet har varit det varmaste sedan 

man började mäta jordens medeltemperatur instrumentellt. Mellan åren 1901-2012 har jordens 

medeltemperatur ökat med 0.89 ˚c. Mellan åren 1951-2012 har temperaturen ökat med 0.72 

˚c. Dessa siffror visar att medeltemperaturen inte har ökat linjärt. Siffrorna visar också att 

medeltemperaturen har ökat betydligt mer under 1900-talets sista 50 år än under de första 50 

åren. Om man blickar tillbaka i historien kan man se att jordens medeltemperatur varierat 

kraftigt. Det som skiljer ökningen av den globala medeltemperaturen som vi ser idag mot de 

ökningar man kan se historiskt är hastigheten. Temperaturen har de senaste 100 åren ökat i en 

högre hastighet än någonsin tidigare i historien. Denna ökning beror till 95 % säkerhet på 

människans inverkan på växthuseffekten (IPCC 2013).  

Växthuseffekten i sig är en livsnödvändig företeelse. Den ser till att den kortvågiga 

instrålningen från solen släpps in jordens atmosfär samtidigt som långvågig utstrålning från 

jorden absorberas av och värmer jorden.  Utan denna växthuseffekt hade jordens 

medeltemperatur varit mer än 30 ˚C lägre än vad den är idag. Detta hade resulterat i att jorden 

hade varit obeboelig. Det är alltså inte den naturliga växthuseffekten som är förklaringen till 

de klimatförändringar vi ser idag. Svaret på dessa klimatförändringar hittar vi istället hos den 

antropogent förstärkta växthuseffekten (den av människan förstärkta växthuseffekten). 

Människan har de senaste 150 åren mångdubblat koldioxidutsläppen. När de första noggranna 

mätningarna av atmosfärens koldioxidhalt genomfördes var mängden koldioxid 0,031 %. Idag 

har koldioxidhalten ökat till 0,038 % (Bogren m.fl. 2008). Denna skillnad kan tyckas vara 

liten, men dess påverkan på klimatet är påtaglig. Man kan se en tydlig korrelation mellan den 

ökande koldioxidhalten i atmosfären och den globala medeltemperaturen. När man talar om 
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klimatförändringar bör man alltså vara noga med att skilja på den naturliga växthuseffekten 

och den antropogent förstärka växthuseffekten (Bogren m.fl. 2008). 

Även om de ökade utsläppen av koldioxid är den största faktorn till ett varmare klimat finns 

det andra påverkansfaktorer. En av dessa faktorer är det faktum att människan har skövlat 

skog. Genom att ta bort skog ökar man koldioxidhalten i atmosfären. Detta beror på att träden 

genom sin fotosyntes omvandlar koldioxid till syre. Genom att skövla skog ökar man också 

jordytans albedo. Albedo är ett sätt att mäta jordytans reflektion av den instrålande solenergin. 

Ett högt albedo innebär att marken inte absorberar den instrålande energin i lika stor grad som 

ett område med ett lågt albedo. Ett högt albedovärde har en avkylande effekt på klimatet 

medan ett lågt albedo har en uppvärmande effekt. Exempel på områden med ett högt 

albedovärde är ett ökenområde och andra områden med begränsad vegetation. Ett exempel på 

ett område med ett lågt albedovärde är en regnskog (Goudie 2006). 

När den globala medeltemperaturen ökar kommer också havsnivån att stiga. IPCC (2013) 

menar att havsnivån har stigit med ungefär 20 cm de senaste hundra åren. Anledningarna till 

att havsnivån höjs vid en höjd global medeltemperatur är att det tillförs vatten till hav som 

tidigare varit bunden i glaciärer och att det sker en termisk expansion av vattnet när det värms 

upp. Höjningen av havsnivån kommer med största sannolikhet fortsätta även i framtiden 

(IPCC 2013). Cowie (2013) menar att just höjningen av havsnivån kommer att spela en stor 

roll i människors liv i framtiden. Då kommer havsnivån enligt honom att påverka människors 

hälsa och välbefinnande.   

Idag bor extremt många människor nära havet. Att bo i närheten av havet ger möjligheten att 

effektivt kunna transportera varor och gods till och från staden. Detta tror man också är 

anledningen till att många större städer ligger i närheten av havet. Att det är attraktivt att 

anlägga stora städer vid kusten ser man tydligt i befolkningsstatistiken där 16 av de 20 

befolkningsmässigt största städerna i världen ligger vid kusten (Johansson 2009). Totalt bor 

25 % av jordens befolkning inom 10 mil från kusten och mindre än 100 meter över havet. När 

så många städer ligger så nära kuster ställs man inför ett problem när havsnivån stiger. En av 

de städer som kommer att få problem i framtiden om inget görs är Göteborg (Johansson 

2009). Frihamnen i Göteborg är exempelvis belägen endast ca 1 meter över havsnivåns 

medelvärde (Roth m.fl 2009). Den gamla stadskärnan och centralstationen ligger också risigt 

till av samma anledning. 
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Vid extremt väder höjs havsnivån väsentligt gentemot den normala havsnivån. Denna skillnad 

uppstår på grund av att lufttrycket förändras. Det är också havsnivån vid extremt väder som 

utgör det största hotet för Göteborg. Bara höjningen av havsnivåns medelvärde är i sig med 

andra ord inte kapabel att lägga dessa delar under vatten. När havsnivåns medelvärde höjs 

kommer dock också havsnivån vid extremt väder att höjas, vilket leder till att delar av staden 

översvämmas. 

Kostnaden för att skydda sig emot denna typ av översvämningar skulle uppgå till 

miljardbelopp. Denna kostnadsberäkning är gjord på en beräkning där havsnivån höjs med 1 

meter. Summan kan låta hög, men det bör också tilläggas att värdet på alla fastigheter i 

centrum är värderat till en betydligt högre summa (Sveriges Kommuner och Landsting 

(2009b). Göteborgs osäkra läge vid kusten gör att jag ser det som intressant att undersöka vad 

Göteborgs Stad har för planer när det gäller att skydda sig mot en stigande havsnivå. 

En annan stad som i framtiden blir tvungna att skydda sig från den stigande havsnivån är 

Malmö. I staden finns flera stadsdelar som kommer att påverkas av att havsnivån stiger, bland 

annat innerstaden, Västra hamnen, Nyhamnen och Limhamns hamnområde. I de nämnda 

områdena finns stora ekonomiska värden och flera samhällsviktiga funktioner, vilket gör att 

frågan måste hanteras och tas på allvar (Malmö stadsbyggnadskontor 2008). Att Malmö har 

liknande problem som de Göteborg har, gör att jag ser Malmö som en lämplig jämförelse.     

2.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilka skyddsåtgärder Göteborg och Malmö tänker vidta mot en 

höjd havsnivå. Syftet är även att undersöka vilka områden i dessa två städer som har ett utsatt 

läge när det gäller kommande havsnivåhöjning och om speciella skyddsåtgärder vidtas för 

dessa områden. Detta syfte mynnar således ut i följande frågeställningar: 

 Vilka skyddsåtgärder vidtar Göteborgs stad respektive Malmö stad för att skydda sig 

mot en höjd havsnivå? 

 Vilka stadsdelar är särskilt utsatta vid en höjd havsnivå i Göteborg respektive Malmö, 

vidtar man speciella åtgärder för just dessa områden? 
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3 BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer en del närliggande lagar och begrepp att redovisas och förklaras. Det 

kommer också att ske en redogörelse av vad som ligger bakom att havsnivån stiger. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av de historiska havsnivåerna samt vilka havsnivåer som 

förväntas bli verklighet i framtiden.  

3.1 Lagar och direktiv 

EU:s översvämningsdirektiv 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har gemensamt utvecklat ett direktiv vars 

syfte är att utgöra en ram för hanteringen av översvämningsrisker. Vidare är även syftet med 

direktivet att minska negativa effekter av en eventuell översvämning (Europaparlamentet 

2007)  

EU:s översvämningsdirektiv består av en mängd olika åtaganden som medlemsstaterna är 

skyldiga att följa. En av dessa punkter är att de skall upprätta en redogörelse för tidigare 

översvämningar som inträffat. Dessa översvämningar skall ha haft betydande påverkan på 

människors hälsotillstånd, den ekonomiska verksamheten, miljön och kulturarv. För att man 

skall vara skyldig att ha med en översvämning i denna typ av redogörelse skall det också 

finnas en betydande risk att en liknande översvämning ska ske igen (Europaparlamentet 

2007). En annan punkt i direktivet säger att medlemsländerna är skyldiga att: 

Medlemsstaterna ska på avrinningsdistriktsnivå eller för- 

valtningsenhetsnivå enligt artikel 3.2 b utarbeta kartor över 

översvämningshotade områden och kartor över översvämnings- 

risker, i den skala som är lämpligast för de områden som anges 

enligt artikel 5.1. (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/ artikel 6 

punkt nummer 1) 

 

Utefter dessa kartor skall varje avrinningsdistriktsnivå och förvaltningsenhetsnivå utarbeta en 

så kallad riskhanteringsplan vid eventuella översvämningar (Europaparlamentet 2007).  
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Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

Förordningen innefattar de förberedelser som kommuner och landsting är skyldiga att göra 

inför exempelvis en översvämning. Denna förordning innefattar även vilka andra myndigheter 

som skall underrättas vid en eventuell nödsituation(Svensk författningssamling 2006:637). En 

av paragraferna i förordningen lyder följande: 

Varje landsting ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap underrättade om vilka förberedelser som vidtagits inför 

extraordinära händelser i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. (Svensk författningssamling 2006:637 

§3) 

Plan- och bygglag (2010:900) 

Lagen innefattar föreskrifter kring planläggning av mark, vatten och byggande. Den syftar 

bland annat till att främja en samhällsutveckling där en hållbar miljö i det långa loppet är i 

fokus. En utveckling som inte bara är hållbar för nuvarande generation utan även för 

kommande generationer. Bland annat innefattar lagen att man vid planläggning av bebyggelse 

skall ha risken för olyckor, översvämning och erosion i åtanke, för att sedermera planera 

utifrån detta. Den innefattar också att man skall ta hänsyn till människors hälsa, säkerhet och 

klimataspekter, vilket kan kopplas till en eventuell översvämning (Svensk författningssamling 

2010:900). 

3.2 Begreppsdefinitioner 

Ett centralt begrepp i uppsatsen är översvämning. Det finns en mängd olika definitioner på 

detta begrepp. För att både läsare och författare skall få en samsyn på begreppets betydelse 

gjordes valet att definiera detta begrepp. Den definition som används i arbetet är: 

när mark som normalt inte står under vatten tillfälligt täcks med vatten; detta ska 

inbegripa översvämningar som härrör från floder, bergsforsar, tillfälliga vattendrag i 

Medelhavsområdet och översvämningar från havet i kustområden; översvämningar 

från avloppsvattensystem kan uteslutas. (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/60/EG s. 29) 

Ett begrepp som förekommer i uppsatsen är begreppet irreversibel. Då jag anser att det kan 

vara av vikt att förstå begreppet har jag valt att definiera det. Den definition jag valt att 

använda mig av är hämtad från Nationalencyklopedin: ” irreversibel, som inte är omvändbar 
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(om process e.d. som kan försiggå endast i en riktning; i vetenskapliga sammanhang)” (NE 

2013). 

Havsnivåns medelvärde nämns ofta i arbetet och jag finner det därför lämpligt att definiera 

detta för läsaren: 

MSL is usually described as a tidal datum that is the arithmetic mean of hourly 

water elevations observed over a specific 19-year cycle. This definition averages 

out tidal highs and lows caused by the changing effects of the gravitational 

forces from the moon and sun. 

(http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html sid. 1)  

MSL står för Mean sea level, vilket betyder havsnivåns medelvärde. Havsnivåns medelvärde 

definieras alltså som havsnivåns medelvärde över en 19-årscykel. Där man alltså utgått ifrån 

mätningar varje timme (ESRI 2014).      

3.3 IPCC - Intergovernmental panel on climate change 

Till stor del har uppsatsen IPCC:s (2013) senaste rapport som utgångspunkt. Detta gäller i 

synnerhet när det gäller framtidens havsnivå. Det ansågs därför vara av vikt att presentera 

organisationen för dig som läsare.  

IPCC grundades 1988 av World Meteorological Organization (WMO) tillsammans med FN:s 

miljöprogram. Anledningen till att IPCC bildades var att man ville ha en organisation som 

med den tillgängliga forskningen kring klimatförändringar och dess konsekvenser kunde 

skapa realistiska åtgärdsstrategier. IPCC har sedan starten 1988 utgivit rapporter om 

klimatförändringar och dess effekter regelbundet, vanligen med sex års mellanrum. Rapporter 

har släppts år 1995, 2001, 2007 och 2013. Rapporten som släpptes 2007 belönades dessutom 

med Nobels fredspris. Den senaste rapporten släpptes i september 2013. Det är också siffrorna 

i denna rapport som jag har som utgångspunkt i många fall i denna uppsats (ipcc.ch) 

3.4 Tidigare forskning kring klimatanpassning 

SIFO har på uppdrag av försäkringsbolaget Folksam genomfört en undersökning om 

svenskarnas tankar kring klimatförändringar. I studien deltog 1000 personer som fick svara på 

ett antal enkätfrågor kring hur de ser på klimatförändringar. Resultatet visade att 74 % av de 

som deltog i studien svarade att de tror att klimatförändringar i framtiden kommer att påverka 

oss som bor i Sverige. Ytterligare 20 % svarade att de tror att klimatförändringar i viss mån 

http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html
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kommer att påverka oss i Sverige. Över hälften av deltagarna anser att klimathotet beskrivs 

rätt av forskare medan 17 % menar att klimathotet överdrivs (Folksam 2013). 

År 2009 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning om huruvida 

olika kommuner tar hänsyn till klimatanpassning i den fysiska planeringen. Undersökningen 

visar att 90 % av de deltagande kommunerna i hög utsträckning eller i viss utsträckning tar 

hänsyn till klimatanpassning vid detalj- och översiktsplanering. Hälften av de tillfrågade 

kommunerna anser att de har för lite planeringsunderlag när det gäller översvämningsrisker 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2009). 

En studie som Idenfors m.fl (2012) genomfört visar att någon respondent menar att 

kommuner har tillräcklig kunskap när det gäller en översvämning som redan skett. 

Respondenten i studien menar dock också att man är för dålig på den rent förebyggande 

verksamheten. I studien upplevde författarna att det var svårt att bedöma kommunernas 

förebyggande arbete. Detta på grund av att det helt enkelt inte skett särskilt många kraftiga 

översvämningar i området, vilket betyder att man inte fått möjlighet att utvärdera 

översvämningsarbetet efter en översvämningssituation (Idenfors m.fl 2012). 

Storbjörk (2006) intervjuar i en studie om klimatanpassningen i Sverige 16 personer från olika 

myndigheter. I dessa intervjuer uttryckte flera av de intervjuade att politiskt stöd är mycket 

viktigt i arbetet med att klimatanpassa städer och samhällen. Med politiskt stöd menar de att 

klimatanpassningen inkluderas i kommunens policyinriktning samt att tilldelningen av 

resurser motsvarar den risk som staden står inför gällande klimatförändringar. Detta måste ske 

för att man överhuvudtaget skall kunna arbeta med frågor som rör klimatanpassning. Studien 

visar också att det finns en intressekonflikt på flera håll när det gäller klimatanpassningen. 

Denna intressekonflikt består av att kommunerna vill bygga säkert och med en 

riskmedvetenhet samtidigt som kommunen gynnas av att kunna erbjuda strandnära/kustnära 

byggnader (Storbjörk 2006). Detta sammanfattas genom ett citat: 

Det finns ju konflikter med andra intressen. Kommunerna vill ofta 

locka till sig nya invånare genom att erbjuda tomter i attraktiva 

sjönära lägen och då kan det ju finnas en risk vid högt vattenstånd som 

man kanske inte alltid beaktar och som man kan behöva se på 

närmare. Det är inte så enkelt alla gånger för beslutsfattarna. (storbjörk 2006 s. 

23) 

 
Storbjörk uppmärksammar även i sin studie att frågan gällande klimatanpassning bör delar in i 

två grupper. Den första gruppen skulle då vara hur man skyddar redan befintlig struktur och 

http://media.folksam.se/sv/2013/09/23/ny-undersokning-svenskarna-oroade-over-klimatforandringarna/
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den andra gruppen skulle då vara övervägande kopplat till klimatanpassningen i samband med 

all nybyggnation som sker (Storbjörk 2006). 

Glaas (2013) har uppmärksammat att det saknas centralt beslutade strategier för hur man bör 

hantera klimatanpassningen. De flesta andra stater i Europa har lagt klimatanpassningsfrågan 

på statlig nivå, vilket alltså gör Sverige något unikt på denna punkt. Vidare slår de även fast 

att det finns ett missnöje i kommunerna över att det saknas nationella riktlinjer för hur man 

bör hantera de hot som ett varmare klimat medför (däribland höjd havsnivå). Det kan också 

vara ett problem att kommunerna förväntas ta ansvar för klimatanpassningsfrågan men att 

inga pengar skjuts till från statligt håll (Glaas 2013). 

André (2013) noterar att det finns en mängd studier som fokuserar på hur Sveriges kommuner 

arbetar med klimatanpassningen. Hon har dock också uppmärksammat att det finns en 

avsaknad av studier som fokuserar på hur den privata sektorn och de privata fastighetsägarna 

arbetar för att anpassa sig till det nya klimatet och havsnivån. Detta är ett problem då även de 

privata fastighetsägarna har ett ansvar att skydda sina egna byggnader (André 2013).   

Att havsnivån höjs vid extremt väder är fastslagit i de flesta forskningsstudier. Ett konkret 

exempel på hur mycket havsnivån faktiskt kan stiga vid extremt väder är den senaste stormen 

här i Sverige, Sven. Göteborg är en av de svenska städerna som nåddes av stormen allra först. 

Det var också Göteborg som uppmätte en av de största höjningarna av havsnivån. Enligt 

SMHI:s mätstationer fanns det stora variationer i havsnivån under dessa timmar. Klockan 

07:00 på morgonen var havsnivån 67 cm över havsnivåns medelvärde. Tre timmar senare är 

havsnivån fortfarande 65 cm över havsnivåns medelvärde. Klockan 14:00 har havsnivån ökat 

ytterligare och ligger då på 81 cm över den normala havsnivån, för att inom det följande 

dygnet öka till över 100 cm. Havsnivån kom sedan att ligga kvar på liknande nivåer under det 

närmsta dygnet (http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsobservationer). Om man 

föreställer sig en höjning av havsnivåns medelvärde på en meter tillsammans med den 

ytterligare ökningen vid extremt väder skulle det kunna få katastrofala följder för kustnära 

områden.  

  

http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsobservationer


10 

 

3.5 Anledningar till höjd havsnivå 

Det finns två huvudsakliga anledningar till att havsnivån stiger när den globala 

medeltemperaturen stiger. Den ena anledningen är att det sker en termisk expansion av vattnet 

och den andra är att det sker en vattentillförsel från avsmältning av glaciärbundet vatten. 

Nedan kommer en mer ingående förklaring av dessa två anledningar att ske. 

3.5.1 Termisk expansion 

Havsnivåns medelvärde skulle komma att stiga även om inget vatten skulle tillföras till 

världshaven. Denna höjning beror på att vattnet expanderar när det värms upp. Detta innebär 

att vattnet kommer att ta mer plats ju mer det värms upp, vilket leder till att havsnivån 

kommer att stiga (Bindoff m.fl 2007). Pilkey och Young (2009) förklarar detta på följande 

sätt: ”heat 50 gallons of water to 100 degrees Fahrenheit and you will have roughly 51 

gallons. As the planet´s atmosphere warms, the ocean absorbs a tremendous amount of that 

heat”(Pilkey & Young 2009 s: 34). Det bör också tilläggas att denna termiska expansion inte 

är konstant. Med detta menas att varmt vatten expanderar mer än kallt vattnet vid samma 

temperaturhöjning. Att den termiska expansionen inte är konstant är något som leder till att 

den påverkar havsnivåhöjningen i olika stor grad beroende av var man mäter. Den termiska 

expansionen påverkas också av tryck. Vatten under ett högt tryck expanderar mer än vatten 

som befinner sig under ett lägre tryck. Beräkningen av den termiska expansionen måste därför 

ske utifrån en tredimensionell modell (Bindoff m.fl 2007). Från 1970 till idag har den 

termiska expansionen stått för ungefär 40 % av den totala havsnivåhöjningen (IPCC 2013). 

3.5.2 Vattentillförsel från glaciärer och inlandsisar 

När den globala medeltemperaturen stiger kommer glaciärer och inlandsisar att smälta. När 

detta landbundna vatten tillförs till världshaven kommer havsnivån att stiga. Idag är nästan 

alla världens glaciärer under förminskning eller förtunning på grund av den globala 

uppvärmningen (Pilkey & Young).  

Om den globala medeltemperaturen skulle öka drastiskt i framtiden skulle detta kunna leda till 

att det passerar en gräns där Grönland skulle kunna smälta bort helt inom ett millenium. Vid 

vilken temperatur denna gräns går divergerar. En del studier menar att den globala 

medeltemperaturen skulle behöva öka mellan 2-4˚C för att detta skulle kunna ske. Andra 
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studier visar att det kan räcka med så lite som 1˚C för att detta scenario skulle kunna inträffa. 

Havsnivån skulle då stiga med uppskattningsvis 7 meter. Om Grönlands tillbakagång är 

irreversibel eller ej vet man inte i nuläget. Vad man dock kan konstatera är att om 

medeltemperaturen skulle överskrida dessa tröskeltemperaturer under en längre tid skulle 

processen kunna vara irreversibel (IPCC 2013). Om Grönland och Antarktis skulle smälta helt 

skulle detta innebära att havsnivån skulle stiga med över 60 meter. Denna höjning skulle få 

katastrofala följder för en stor del av jordens befolkning (Pilkey & Young 2009). 

IPCCs (2013) beräkningar visar att den termiska expansionen kommer att stå för 30-55% av 

den totala havsnivåhöjningen under 2000-talet. Avsmältningen av glaciärer kommer under 

2000-talet att stå för 15-35% av den totala havsnivåhöjningen. Den övriga andelen kommer 

ifrån avsmältning av övriga inlandsisar. Det gäller då framförallt avsmältningen av Grönlands 

inlandsis. 

3.6 Havsnivån historiskt och i framtiden 

3.6.1 Havsnivån de senaste 140 000 åren 

Historiskt sett har det skett mycket stora variationer vad gäller havsnivån. Om man studerar 

de senaste 140 000 åren kan man se att havsnivån har varierat med mer än 120 meter. En stor 

del av dessa 120 meter kan härledas till senaste istiden och när denna upphörde. De enorma 

mängderna vatten som tillfördes gjorde att havsnivån höjdes drastiskt. Dessa stora skillnader 

tydliggörs på ett bra sätt i följande illustration (Figur 1). 

Figur 1. Havsnivån de senaste 140 000 åren (CSIRO 

2013).  
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Senaste istiden nådde enligt bilden (figur 1) sitt glaciala maximum för cirka 20000 år sedan. 

Därefter ser man en tydlig höjning av havsnivån för att sedan landa på dagens nivåer. 

Eftersom det är frågan om ganska osäkra mätningar skiljer sig siffrorna åt en del i olika källor. 

Detta är något som Pirazzoli uppmärksammat och han pekar därför på att havsnivån vid 

senaste istiden var 90-130 meter lägre än dagens havsnivå (Pirazzoli 1996). 

3.6.2 Havsnivån under 1900-talet 

Enligt IPCC:s senaste rapport har det skett en tydlig höjning av havsnivån de senaste 100 

åren. De menar att havsnivån har höjts med ca 20 cm sedan början på 1900-talet(IPCC 2013). 

Denna havsnivåhöjning illustreras på ett tydligt sätt av CSIRO: 

 

Figur 2 Bilden är hämtad från (CSIRO 2013). 

Det turkosa området i figur 2 visar den globala havsnivåns medelvärde sedan slutet på 1800-

talet. Anledningen till de relativt stora skillnaderna inom det turkosa området är att 

mätmetodernas precision inte var speciellt hög under bildens tidigare decennier. Detta för att 

sedan bli mer och mer exakt ju närmare nutid man kommer, vilket man kan se på att det 

turkosa området blir smalare (CSIRO 2013). När man studerar diagrammet ovan ser man att 

havsnivån inte har stigit linjärt under 1900-talet. Havsnivån stiger kraftigare i slutet av 1900-

talet (se figur 2). Detta visar också siffror som IPCC (2013) presenterat i sin senaste rapport. 

Mellan 1901-2010 var höjningen av havsnivåns medelvärde 1,7 mm per år. Mellan åren 1971-

2010 ökade havsnivåhöjningen till 2,0 mm per år. Från 1993 till 2010 steg havsnivån med i 

genomsnitt 3,2 mm per år (IPCC 2013). Vad kan man dra för slutsatser med dessa siffror? 

Dessa siffror pekar inte bara på att havsnivåhöjningen är ett faktum, utan även att det är en 

accelererande process vars takt ökar med åren. 

http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_few_hundred.html
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_few_hundred.html
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3.6.3 Havsnivån i framtiden 

För att förutspå havsnivån i framtiden använder sig IPCC (2013) av så kallade RCP- scenarier 

(Representative Concentration Pathways). Det finns fyra olika varianter av dessa scenarier: 

RCP8,5, RCP6, RCP4,5 och RCP 2,6. De fyra olika klimatscenarierna står i sin tur för olika 

exempel på möjlig utveckling av klimatet i framtiden (Naturvårdsverket 2014).  

RCP8,5 

 Koldioxidutsläppen ökar kraftigt till en nivå tre gånger högre än dagens nivåer.  

 Jordens befolkningsmängd ökar till 12 miljarder, vilket leder till ökad efterfrågan på 

livsmedel. Den ökade efterfrågan på livsmedel leder till att man jordbruket släpper ut 

mer metan.  

 I detta scenario förväntas teknikutvecklingen (för klimatrelaterad teknik, exempelvis 

energieffektivitet) gå framåt i långsam takt.  

 Vidare ingår det också i detta scenario att människan fortsatt är mycket beroende av 

fossila bränslen (olja, kol och liknande) samtidigt som det inte sker någon utveckling 

inom klimatpolitiken. 

RCP6 

 Befolkningen fortsätter att öka i stadig takt till ca 10 miljarder människor för att sedan 

avstanna. 

 Energiintensiteten är i detta scenario något lägre än i ovanstående scenario 

 Utsläppen av växthusgasen metan stabiliseras och koldioxidutsläppen ökar fram till 

2060 där människan släpper ut 75 % mer koldioxid än idag. Efter år 2060 minskar 

dock koldioxidutsläppen och stannar på ca 25 % högre koldioxidutsläpp än dagens 

nivå. 

RCP4,5 

 Detta scenario kännetecknas av en strikt klimatpolitik med betydligt lägre 

energiintensitet är de två tidigare scenarierna. 

 Befolkningsmängden ökar från dagens ungefärliga 7 miljarder till ca 9 miljarder för att 

sedan avstanna. 

 För att få bukt med den höjda koldioxidnivån införs ett antal större 

skogsplanteringsprojekt. 
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 Utsläppen av koldioxid når sin topp vid år 2040 och minskar sedan. 

RCP2,6 

 Mycket strikt klimatpolitik och en låg energiintensitet 

 Fossila bränslen får en mindre betydande roll och framförallt användningen av olja 

minskar mycket. 

 Jordens befolkning ökar till 9 miljarder 

 Minskat utsläpp av metan 

 Koldioxidutsläppet stannar vid nuvarande nivå fram till år 2020 och kulminerar sedan 

efter detta. 

(punkterna är hämtade från Naturvårdsverket 2014) 

Dessa olika scenarier har olika stor påverkan på hur mycket havsnivån i framtiden kommer att 

höjas. I samtliga av dessa scenarier kommer havsnivån i framtiden att stiga. Det scenario där 

havsnivån stiger allra mest är RCP8,5. Det scenario som kommer att påverka en höjning av 

havsnivån minst utav ovanstående scenarier är RCP2,6. För att tydliggöra havsnivån utifrån 

de olika scenarierna har IPCC (2013) valt att illustrera detta genom ett diagram (se figur 3). 

Diagrammet visar dock endast de två ytterligheterna i form av RCP8,5 och RCP2,6. 

Figur 3 (IPCC 2013).         

I diagrammet kan man se att linjen för RCP2,6 är nästan konstant ökande under större delen 

av 2000-talet, för att i slutet av 2000-talet öka långsammare. Linjen för RCP8,5 pekar uppåt i 
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en accelererande rörelse under hela 2000-talet. Gemensamt för de olika scenarierna är att 

deras beräknade ökning är förhållendevis större än den uppmätta ökningen mellan 1971-2010. 

Det är också höst sannolikt att extrema havsnivåer (vid t.ex. stormar och liknande) kommer 

att bli en alltmer vanlig syn. Detta är något som blir vanligare på grund av den höjda 

havsnivåns medelvärde (IPCC 2013).  

Som tidigare nämnt i detta kapitel ökade havsnivån med 3,2 mm per år mellan år 1993-2010. 

Om vi antar att havsnivån skulle fortsätta i samma takt fram till år 2100 innebär detta att vi 

kommer ha en havsnivå som är ca 29 cm högre än havsnivåns nuvarande medelvärde. Detta är 

dock en nivå som IPCC inte ser som särskilt trolig utan att vi kommer att få se en betydligt 

större höjning. Man kan se i diagrammet (se figur 3) att det värsta troliga värde man kan räkna 

med år 2100 är cirka 1 meter. Det mest troliga tycks dock vara att havsnivån höjs med mellan 

40 - 80 cm. (IPCC 2013). 

Under 2000-talet beräknas avsmältningstakten av Grönland överstiga ackumuleringstakten av 

nya ismassor. Det betyder att dessa vattenmassor kommer att medverka till en höjd havsnivå 

under de närmsta 90 åren. Avsmältningen av ismassorna på Antarktis beräknas förbli små och 

därmed inte medverka till en höjd havsnivå i någon större grad (IPCC 2013).      

I de flesta studier beräknas havsnivåns stigning endast fram till år 2100. IPCC (2013) visar 

emellertid i sin senaste rapport att havsnivån med all säkerhet kommer att fortsätta att stiga 

även efter år 2100. Beroende av vilket scenario man utgår ifrån får man givetvis olika resultat. 

Oavsett vilket scenario man utgår ifrån kommer dock havsnivån att stiga, skillnaden ligger 

bara i hur mycket den kommer stiga. Om den globala uppvärmningen är bestående i ett eller 

flera millenium kan vi förvänta oss en höjning av havsnivån på någonstans mellan 1-3 meter 

per 1˚C som medeltemperaturen ökar (IPCC 2013). 
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4 Planeringsmodell gällande översvämningsrisker 

Detta kapitel består av uppsatsens teoretiska ramverk. Detta kapitel kommer således att 

fungera som ett analysverktyg för att analysera studiens resultat. 

4.1 Åtgärder mot en höjd havsnivå 

Church (2010) menar att det finns två inriktningar i arbetet mot en höjd havsnivå. Den första 

inriktningen är att försöka mildra konsekvenserna genom att angripa orsaken till problemet, i 

detta fall de ökade koldioxidutsläppen (så kallad mitigation). Den andra inriktningen är att 

anpassa sig efter den förhöjda havsnivån (så kallad adaption).  

Den till synes bästa inriktningen på arbetet mot en höjd havsnivå är att förmildra 

konsekvenserna genom en bra klimatpolitik. Church (2010) menar dock att detta inte räcker 

för att skydda sig mot en höjd havsnivå. Världens hav och oceaner är mycket djupa, vilket gör 

att de är mycket långsamma på att svara på klimatförändringar. I detta läge, när de har börjat 

svara på klimatförändringarna, är det svårt att stoppa en uppvärmning av dem. En minskning 

av koldioxidutsläppen skulle minska en höjning av havsnivån, men inte stoppa den. Detta 

innebär att en kombination av anpassning och förmildrande åtgärder kommer att krävas och 

havsnivåhöjningen är ett problem som många framtida generationer kommer att få brottas 

med (Church 2010; IPCC 2013) Att anpassa sig till den höjda havsnivån kan innebära att man 

förändrar sitt sätt att bygga och att man exempelvis vidtar skyddsåtgärder i form av vallar 

eller liknande (Church 2010). 

4.2 Rekommendationer för översvämningshantering  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Värmlands län har tillsammans utarbetat en handbok 

för hur man bör hantera översvämningsrisken i kustnära städer. De beskriver här hur man kan 

planera utifrån fem olika steg. Dessa steg är: Riskbedömning, markanvändning, 

Sannolikhetsreducering, konsekvenslindring och utvärdering (Länsstyrelsen 2011). 

4.2.1 Steg 1 Riskbedömning 

Steg 1 i modellen är att bedöma riskerna för att en översvämning kan ske. I detta steg ingår 

också att bedöma om det finns stadsdelar eller områden som är mer utsatta än andra samt en 

beräkning av vilka konsekvenser en översvämning skulle kunna få för dessa områden. Vid 
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denna riskbedömning sker en sammanvägning av hur hög risken är för en översvämning i ett 

område och vilka konsekvenser eventuella översvämningar kan få för människor, egendom 

och värdefull natur. Om risken för en översvämning är hög och konsekvenserna är stora vid 

en översvämning måste man vidta någon form av åtgärd. Även om risk och konsekvensnivån 

är godtagbar med dagens omständigheter kan man ändå behöva vidta åtgärder om risknivån 

väntas öka i framtiden (Länststyrelsen 2011) 

Om en stad ligger vid kusten är det vanligt att man gör en riskbedömning utifrån 

översvämningszoner (se figur 4). Dessa zoner utgår ifrån havsnivåns medelvärde men 

beräknas även utifrån den högsta högvattennivån. I zon 1 är risken för översvämningar minst 

medan den i zon 4 är högst Vid beräkningen av dessa zoner tas det ingen hänsyn till om någon 

typ av översvämningsskydd är byggt eller ej. Detta beror på att om vattnet skulle tränga över 

översvämningsskyddet eller om skyddet skulle falla av vattentrycket skulle 

översvämningshotade områden ändå svämmas över (Länsstyrelsen 2011). 

Figur 4. Karta över zonindelning av kuststad 

(Länsstyrelsen 2011). 

4.2.2 Steg 2 Markanvändning 

Steg två innebär att man tar hänsyn till översvämningsrisker när man anlägger ny bebyggelse. 

Det innebär framför allt att viktiga samhällsfunktioner byggs där det finns en mycket liten 

eller ingen risk för översvämningar. Genom att placera exempelvis bostäder, sjukhus, 

infrastruktur, polisstation eller andra funktioner som är viktiga för dagens samhälle i zon 1 (se 

figur 5), minimerar man risken för att dessa funktioner slås ut vid en eventuell översvämning. 
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Aktiviteter som inte lika känsliga för samhället kan placeras i de andra zonerna. Exempel på 

detta kan vara att exempelvis en fotbollsplan, park eller andra rekreationsområden placeras i 

zon 3 eller 4. På så sätt kan man få plats till mer känsliga samhällsfunktioner i de mindre 

utsatta zonerna (Länsstyrelsen 2011). 

 

Figur 5 Exempel på markanvändning inom de olika zonerna (Länsstyrelsen 2011). 

4.2.3 Steg 3 Sannolikhetsreducering 

Sannolikhetsreducering innebär att man genom olika åtgärder minskar sannolikheten att en 

översvämning skall ske. Sannolikhetsreduceringen innebär också att man minskar 

översvämningens utbredning om olyckan mot förmodan skulle vara framme. 

Det finns flera exempel på hur man kan arbeta med sannolikhetsreducering. Ett exempel är att 

man kan försöka integrera vattnet i staden. Markens nivåskillnader utnyttjas här för att leda 

vattnet till en lämplig plats där det kan breda ut sig. Ett annat sätt att arbeta med 

sannolikhetsreducerande åtgärder är att bygga vallar eller barriärer. Detta är en lösning som är 

vanlig vid kuststäder där det ibland kan vara svårt med en integrerad lösning när havsnivån 

höjs. Riskerna med denna typ av sannolikhetsreducering är att det alltid finns en möjlighet att 

extremnivåer uppstår. Nivåer som man kanske inte trodde var möjliga, vilket kan få 

kostsamma konsekvenser. En annan nackdel med byggnationen av vallar eller barriärer är att 

de ofta är väldigt kostsamma, både vid byggnation och vid ombyggnation om nya nivåer 

räknas fram. I vissa fall kan marken höjas upp för att minska sannolikheten att en 
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översvämning sker. Markhöjning är en åtgärd som förlägger en del av staden i en annan 

översvämningszon. Om man höjer upp en del av staden som ligger i zon 4, kan denna del av 

staden komma att hamna i zon 1 eller zon 2. Nackdelen med denna typ av åtgärd är att det 

kostar stora summor att flytta de mängder material som krävs och att översvämningsrisken i 

kringliggande områden kan öka. Man bör också ha i åtanke att förflyttning av landmassor kan 

komma att påverka flora och fauna (Länsstyrelsen 2011)  

Även om arbete sker med olika typer av sannolikhetsreducerande åtgärder måste det även 

finnas vissa konsekvenslindrande åtgärder. Detta för att man inte kan garantera att en 

översvämning inte kommer ske även om sannolikheten minskas. Det är därför nödvändigt att 

se till att konsekvenserna av översvämningen kan minskas.   

4.2.4 Steg 4 Konsekvenslindring 

Konsekvenslindring handlar om, precis som namnet antyder, att åtgärder vidtas för att minska 

konsekvenserna av en översvämning. En del av konsekvenslindringen är att försäkra sig om 

att samhällets viktigaste funktioner fungerar (t.ex. sjukvård, utbildning, polis mm.) även vid 

en eventuell översvämning. Det skall finnas en plan för hur människor skall ta sig till och från 

sina hem om en översvämning skulle ske samt hur räddningstjänst och sjukvård når dessa 

människor. Övervägande om hur mycket vatten byggnader i riskzoner klarar bör också ske 

(Länsstyrelsen 2011) 

I översvämningshotade zoner kan det även vara idé att bygga översvämningsanpassade 

byggnader i form av amfibiehus eller helt täta konstruktioner. En annan del i 

konsekvenslindringen är att infrastrukturen måste fungera vid en översvämning. All 

infrastruktur bedöms dock inte likvärdigt i denna fråga. Infrastrukturen som leder till 

bostadsområde och sjukhus har högre prioritet än infrastruktur som leder till exempelvis 

idrottshallar. Infrastrukturen måste också vara tillräckligt fungerande för att människor skall 

kunna ta sig till livsmedelsbutiker och andra förnödenheter (Länsstyrelsen 2011)    

4.2.5 Steg 5 Utvärdering 

Sista steget i denna planeringsmodell innefattar att man utvärderar de tidigare stegen. 

Utvärdering bör också ske efter att en översvämning inträffat. Konsekvenserna kan då 

utvärderas och man kan fundera över vad man behöver förbättra för att översvämningar inte 
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skall ske och hur man kan lindra konsekvenserna av framtida översvämningar. 

Erfarenhetsutbyte ses också som en del av utvärderingen (Länsstyrelsen 2011). 
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5 METOD 

I detta avsnitt kommer de metodval som gjorts redovisas. Metoden ses också som ett sätt att 

beskriva studiens hela forskningsprocess. 

5.1 Metodval 

De metodval som gjorts har styrts av uppsatsens frågeställningar och syfte. För att besvara 

frågeställningarna valde jag att göra en kvalitativ personlig intervju. Valet att genomföra en 

kvalitativ intervju gjordes för att det enligt Bryman (2011) är ett bra sätt att få en grundlig 

förståelse för hur respondenten tänker kring Göteborgs arbete med att skydda sig mot en 

höjning av havsnivån. Anledningen till att en kvantitativ metod inte gjordes var att det hade 

blivit svårt att få en fördjupad förståelse för hur Göteborgs Stad arbetar med denna fråga 

(Bryman 2011). 

För att få reda på hur Malmö stad arbetar för att skydda sig mot den stigande havsnivån har en 

dokumentstudie genomförts. 

5.2 Intervju 

Intervjuer kan vara ett bra metodval om forskaren eftersträvar svar på subtila eller flerledade 

frågor. Intervjuer är därför ett bra metodval när man eftersöker personers åsikter, tankegång, 

perceptioner eller kunnighet om någonting. Beroende av hur breda svar forskaren vill ha kan 

man utforma intervjufrågorna på flera olika sätt: strukturerad intervju, semistrukturerad 

intervju och ostrukturerad intervju (Denscombe 2009). Intervjun som gjorts i denna studie var 

semistrukturerad. 

Semistrukturerad intervju 

Valet att genomföra en semistrukturerad intervju gjordes för att respondenten skulle få 

möjligheten att ge välutvecklade och inte alltför styrda svar. För att få intervjun att flyta 

smidigt lät jag respondentens svar styra över i vilken följd frågorna ställdes. Om någon fråga 

passade bättre in vid någon annan tidpunkt än vad som från början var tänkt, ändrades 

frågornas ordningsföljd. Detta är något som enligt Denscombe (2009) och Trost (1993) 

kännetecknar den semistrukturerade intervjun med låg standardisering. 

För att kontrollera om en omformulering behövdes av någon fråga eller om frågeföljden 

skulle behöva ändras för att ge intervjun ett bättre flyt gjordes en pilotintervju. Pilotintervjun 
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syftade mest till formulering av frågor och frågeföljden då respondenten i pilotintervjun inte 

var sakkunnig i frågan och således inte kände att hon kunde bedöma frågornas innehåll. Att 

det är viktigt att genomföra en pilotintervju är också något som Bryman (2011) vidhåller. 

Pilotintervjun som genomfördes sågs också som ett utmärkt tillfälle att kontrollera att den 

inspelningsutrustning som skulle användas till den riktiga intervjun fungerade.  

5.2.1 Utformning av intervjuguiden 

I utformningen av min intervjuguide har jag försökt formulera frågor som inte var ledande. 

Detta har jag gjort för att resultatet skall bli så pålitligt som möjligt. Att undvika frågor som är 

ledande är något som är viktigt vid forskning enligt Kvale & Brinkmann (2009) och Bryman 

(2011). Intervjuguiden består också inledningsvis av frågor som upplevdes vara mer 

lättbesvarade än övriga frågor. Jag valde att jag göra på detta sätt för att få en mindre spänd 

intervjusituation då respondenten eventuellt skulle känna sig säkrare om intervjun inleds med 

frågor som denne lätt kunde svara på. Att en intervjuguide bör inledas med enkla frågor är 

något som stöds av Denscombe (2009). Intervjuguiden präglas av ett vardagligt språkbruk för 

att frågorna skall vara lättförståeliga och inte missförstås, vilket även Bryman (2011) vidhåller 

är fördelaktigt vid en intervju. 

5.2.2 Urval 

Eftersom studiens inriktning är hur Göteborgs stad tänker skydda sig mot en höjd havsnivå 

gjordes ett målinriktat urval för att göra en intervju med någon inom Göteborgs stad som är 

insatt i ämnet. Till viss del kan man även säga att ett snöbollsurval gjordes då jag blev 

hänvisad till Ulf Moback av informationsdisken på Stadsbyggnadskontoret (Bryman 2011). 

Jag hänvisades till Ulf då han ansågs vara den person med mest inblick i klimatanpassningen i 

Göteborg. Ulf Moback arbetar som landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborg 

och har de senaste åren arbetat mestadels med klimatanpassningen av Göteborgs stad.  

5.2.3 Genomförande av intervju 

Intervjun i denna studie genomfördes i ett avskilt rum. Detta för att inga störande ljud skulle 

påverka ljudkvalitén och på så sätt försvåra transkriberingen, i enlighet med Brymans (2011) 

rekommendationer vid intervjugenomförande. 
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För att slippa ägna fokus åt att anteckna det som sägs gjordes valet att spela in intervjun på. 

Genom att spela in intervjun kunde fokus istället läggas på att förstå det som sägs samt att 

fokus även kunde riktas mot att få en intervju med ett bra flyt. Inspelningen möjliggjorde 

också en mer exakt redogörelse av resultatet där citering underlättades (Bryman 2011; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Bryman (2011) menar att det finns ett antal nackdelar med att spela in 

intervjuer. En betydande nackdel menar (Bryman 2011) är att inspelningsutrustningen kan 

påverka svaren man får av respondenten. Svaren kan påverkas på det sättet att respondenten 

inte vågar säga vad han tycker och tänker i full utsträckning. I denna studie var upplevelsen 

dock att inspelningens fördelar övervägde nackdelarna.    

5.3 Dokumentstudie 

Tidigt i läsprocessen under dokumentstudien bestämdes det vilka dokument som skulle 

redovisas i resultatet och analyseras. När dessa dokument valts ut gjordes dessutom en 

läsguide. Läsguiden gjordes för att verkligen sätta fingret på vad jag var ute efter med 

läsningen. På så sätt förväntades läsningen ge bättre resultat (Kylén 2004). När jag var helt 

säker på vad jag letade efter i texten började jag att intensivläsa dessa dokument. 

Intensivläsning menar Kylén (2004) är ett bra sätt att bearbeta en text om man skall återge 

fakta i detalj, vilket ansågs viktigt i denna dokumentstudie. 

Bryman (2011) hävdar att en problematik med att göra en dokumentstudie är att de ofta 

genererar väldigt mycket data. Det finns då en risk att forskaren inte sammanställer precis de 

saker som studien är ämnad att undersöka. För att gardera mig för detta har jag försökt vara 

tydlig i både problemformulering och frågeställningar för att verkligen sätta fingret på vad jag 

är ute efter med min dokumentstudie. 

5.4 Etiska Principer 

Vid forskning är det viktigt att man följer vissa etiska principer. Dessa etiska principer finns 

för att skydda studiens deltagare. Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) nämner fyra 

olika etiska principer som bör efterföljas vid forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet uppnåddes genom att jag talade om för deltagaren att denne ställer upp 

helt frivilligt och att han inte har någon skyldighet att ställa upp. Jag klargjorde också för 

respondenten att denne när som helst kan avsluta sitt deltagande i studien om så önskas. 
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Samtyckeskravet uppfylldes genom att jag underströk att respondenten får avsluta intervjun 

när som helst om han skulle finna situationen oangenäm. Samtyckeskravet uppnåddes också 

genom att tala om för respondenten att denne inte har något åtagande att svara på alla frågor. 

Då ingen känslig information berörs under intervjun samt att respondenten är en offentlig 

person har valet gjorts att inte göra respondenten anonym i studien. Om känslig information 

berörs bör man enligt konfidentialitetskravet utelämna all personlig information kring 

respondenten. Detta för att göra det i princip omöjligt för utomstående att veta vem eller vilka 

som deltagit i studien.  

Nyttjandekravet infriades genom att jag påtalar för respondenten att informationen som 

framkommer under intervjun endast kommer att användas i avsett ändamål, det vill säga 

endast denna studie. 

5.5 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) talar man inte ofta om validitet och reliabilitet i den kvalitativa 

forskningen. Validitet och reliabilitet anser Bryman (2011) istället är begrepp som är mer 

kopplade till kvantitativ forskning. Istället för att använda validitet och reliabilitet används 

ofta begreppet tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet delas i sin tur in i fyra olika delar: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. En studies trovärdighet 

kännetecknas av om forskaren följer de föreskrifter som finns om forskning samt att studiens 

deltagare ges möjligheten att ta del av studien. För att denna studie skall uppfylla denna del av 

tillförlitligheten har dels de etiska principerna (som återfinns under rubriken 5.5) följts och 

dels att deltagaren i studien givits möjlighet att ta del av de resultat som framkommit. Detta 

görs för att deltagaren skall kunna kommentera resultatet, och på så sätt öka studiens 

trovärdighet. Överförbarheten kännetecknas av i hur stor grad resultatet i studien går att 

tillämpa i andra studier eller sammanhang. Målet i denna studie har varit att ge läsaren 

möjlighet att bedöma överförbarheten genom att noggrant redogöra för de olika delarna i 

forskningsprocessen. För att en studie skall ha en hög pålitlighet innebär det att studiens 

resultat skall kunna upprepas om liknande urval sker. Eftersom studien endast består av en 

intervju kan det vara svårt att nå full pålitlighet. Vad jag dock gjort för att öka pålitligheten är 

att redogöra för vem jag intervjuat samt hela forskningsprocessen. Konfirmering innebär att 

man skall sträva efter att vara så objektiv som möjligt i forskningen. För att vara så objektiv 
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som möjligt har jag bl.a. strävat efter att undvika ledande frågor i min intervjuguide (Bryman 

2011).  

6 RESULTAT  

Första delen av resultatet är den fakta som framkom under min intervju med Ulf Moback. 

Den andra delen är resultatet från den dokumentstudie som genomförts. För att underlätta för 

läsaren har jag valt att strukturera resultatet utifrån studiens övergripande frågeställningar. 

Resultatet kommer också att vara uppdelat i underrubriker efter den rubriksättning som finns 

i det teoretiska ramverket.  

6.1 Vilka skyddsåtgärder vidtar Göteborgs stad för att skydda sig 

mot en höjd havsnivå? 

6.1.1 Riskbedömning 

Under intervjun påpekade Ulf att det inte är havsnivåhöjning i sig som utgör det största hotet 

mot Göteborg. Enligt IPCC senaste rapport är det högsta troliga värdet på havsnivåhöjningen 

1 meter. 1 meter är i sig inget större problem för Göteborg. Denna höjning tillsammans med 

den höjning av havsnivån som sker vid extremt väder kommer dock att ställa till med extrema 

problem om man inte skyddar staden på något sätt. 

Göteborg är beläget vid Göta älv i Västra Götalands Län. Havets påverkan på Göta älv går 

ända in till Lilla Edets slussar och påverkar därför stora delar av Göteborgs stad. Att Göteborg 

är byggt i denna typ av område har också en viss betydelse i klimatanpassningsfrågan. 

Även om stora delar av Göteborg kommer att påverkas av att havsnivån i framtiden kommer 

att stiga finns det vissa områden av Göteborgs stad som kommer att påverkas mer än andra. 

Flera områden kan faktiskt komma att läggas under vatten om ingenting görs, ett av dessa 

områden är frihamnen. Andra områden som ligger illa till är centralstationen, Järnbrottsmotet 

och Söderleden. 
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 Figur 6.Frihamnen med nuvarande havsnivå 

(http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=ZD1mr6Yb) 

Bilden ovan (se figur 6) visar frihamnen i Göteborg vid havsnivåns nuvarande medelvärde. 

När man tittar på bilden ser det inte ut som om havsnivån skulle vara ett problem för området. 

Figur 7 Frihamnen med dagens högsta högvatten 

(http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=ZD1mr6Yb).  

Bilden (figur 7) visar tydligt att Frihamnen redan vid dagens maximala havsnivå hamnar 

delvis under vatten. Denna maximala havsnivå är beräknad att vara 1,8 meter över havsnivåns 

medelvärde och kan komma att inträffa vid extremt väder. Det bör också tilläggas att dessa 

bilder har sin utgångspunkt i att inga klimatanpassningsåtgärder vidtas. 

Den högsta troliga höjningen av havsnivån fram till år 2100 är ca 1 meter. Om detta scenario 

skulle bli verklighet kommer ett område som Frihamnen att få enorma problem. Denna 

höjning skulle innebära att Göteborg kan få en havsnivå som vid extremt väder är 2,8 meter 

högre än dagens nivå. Detta skulle leda till att Frihamnen ser ut på följande sätt om inga 

åtgärder vidtas (figur 8): 

http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=ZD1mr6Yb
http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=ZD1mr6Yb
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 Figur 8. Frihamnen vid 2,8 meter högre havsnivå 

(http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=ZD1mr6Yb).  

I aktuellt läge är Göteborgs stad i utvecklingsfasen i att framställa en ny typ av klimatverktyg, 

en så kallad hydromodell. Denna hydromodell syftar till att simulera vad som händer med 

staden och dess bebyggelse när havsnivån stiger. Hydromodellen beräknas vara färdigställd 

sommaren 2014. För att skaffa information till modellen har man i nuläget installerat 

vattenståndsmätare längs Göta älv. De resultat man får fram från dessa vattenståndsmätare är 

också det som ligger till grund för hydromodellen. På detta sätt kan man få reda på exakt vilka 

områden som ligger illa till när havsnivån stiger.  

6.1.2 Markanvändning 

Markanvändningen skiljer sig åt beroende av vilken typ av bebyggelse som skall anläggas. 

Vid byggnation av en samhällsviktig funktion skall denna förläggas minst två meter över 

dagens högsta högvatten. Ulf är dock noga med att förklara att de definierar samhällsviktiga 

funktioner på ett annat sätt än exempelvis Länsstyrelsen. Göteborgs stad definierar 

samhällsviktiga funktioner enligt följande: ”Svårt och dyrt att flytta på och som om det slås ut 

innebär stor skada för Göteborgssamhället”. Till denna grupp hör exempelvis tunnlar, större 

sjukhus och så diskuteras det om de även skall räkna in förorenade områden till denna grupp i 

fortsättningen. Vidare menar Ulf att Länsstyrelsen har en mycket bredare syn på 

samhällsviktiga funktioner. De menar att även apotek, skola, vårdcentral och 

dagligvaruhandel är samhällsviktiga funktioner, vilka inte Göteborgs stad anser vara ”svårt 

och dyrt att flytta på och om det slås ut innebär stor skada för Göteborgssamhället”, och 

därmed inte bör tillhöra samhällsviktiga funktioner. 

http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/index.do?uid=ZD1mr6Yb
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Innan år 2007 låg gränsen för hur lågt man får bygga på 1 meter över havsnivån för all 

bebyggelse. Efter att IPCC släppte sin rapport 2007 valde man att flytta denna gräns till två 

meter för samhällsviktiga funktioner. Idag har man alltså en gräns för samhällsviktiga 

funktioner på två höjdmeter över havet medan gränsen för vanlig bebyggelse är kvar på en 

höjdmeter över havet. I framtiden tror Ulf också att skillnaden mellan gränsen för vanlig 

bebyggelse och samhällsviktig bebyggelse kommer att minska.    

6.1.3 Sannolikhetsreducering 

Det finns en hel del funderingar kring hur man skall gå till väga för att minska sannolikheten 

att en översvämning skall ske. Ulf Moback påpekar följande angående denna typ av 

översvämningsskydd: 

Det har gjorts litegrann men inte så mycket. Vad vi håller på med nu är att bygga 

en hydromodell, ett integrerat GIS-verktyg där vi kikar på älven, åarna, 

markytan. Där petar vi in olika värden och utifrån det kan man se vad man 

behöver åtgärda för att minimera riskerna för en översvämning. Inom ett år skall 

vi bestämma vilken väg vi ska gå för att skydda staden. 

Det som är gjort i nuläget vad gäller sannolikhetsreducering är att man har gjort upphöjningar 

vid Tingstadstunneln. Då Tingstadstunneln ses som en samhällsviktig funktion i dagsläget 

ansågs viss upphöjning av kringliggande miljö nödvändig för att säkra tunneln för den 

närmsta framtiden. Tunneln anses vara samhällsviktig för att man räknar med att den kommer 

användas även om annat trafiksystem anläggs i framtiden. 

De alternativ Göteborg har att välja mellan vad gäller sannolikhetsreduceringen är antingen en 

mer storskalig lösning i form av ett större översvämningsskydd (skyddsvall eller barriär) eller 

mer småskaliga lösningar som skydd vid älvkant. Ulf framhåller också följande om 

sannolikhetsreducerande åtgärder: 

Vad gäller nivåer i övrigt säger vi också att det vi gör idag måste vara 

påbyggnadsbart eftersom vi skjuter på ett rörligt mål hela tiden     

Det är i nuläget inte helt bestämt exakt vilka åtgärder som skall genomföras för att skydda 

Göteborgs stad från den stigande havsnivån. Det primära målet är att försöka bygga ett mer 

storskaligt skydd. I nuläget vet man dock inte om detta är tekniskt möjligt, det får 

hydromodellen utvisa. Det kan också vara så att man helt enkelt inte får tillåtelse att bygga 

detta storskaliga skydd av EU. Anledningen till att man måste ha ett godkännande av EU är 

att det kommer behövas två stora portar vid bygge av större översvämningsskydd. En av dessa 

portar skulle då byggas i förgreningen Göta och Nordre älv, vilket är ett problem då den 
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hamnar i ett så kallat Natura 2000-område. När det gäller dessa Natura 2000-område är det 

alltid EU som har sista ordet. Portarna skulle med stor sannolikhet kunna komma att likna de 

portar som finns vid Maeslantbarriären utanför Rotterdam i Nederländerna (se figur 9). 

   

Figur 9. Maeslantbarriären utanför Roterdam. (ABB Sverige 2014). 

De kostnads-nyttoanalyser som gjort kring skydd vid älvkanten och ett större 

översvämningsskydd pekar på att ett större översvämningsskydd är det mer fördelaktiga 

alternativet rent ekonomiskt. 

Även om man etablerar ett storskaligt översvämningsskydd kommer man dock också 

förmodligen att förbereda för bygge av temporära översvämningsskydd vid olika platser. Det 

finns flera anledningar till att man även kommer att bygga temporära översvämningsskydd. 

En anledning är att man kan ta bort dem vid lägre vattenstånd och på så sätt skapa kontakt 

med havet för stadens invånare på ett annat sätt än vad som är möjligt vid en stor barriär eller 

vall. En annan anledning är att man kan skydda de mest utsatta områdena ytterligare med 

denna typ av punktinsats. 

Ulf påpekar också att en nackdel som finns med ett storskaligt skydd är att det vid en 

felberäkning skulle kunna gå sönder. Vidare menar han därför att det vid bygge av ett 

storskaligt översvämningsskydd måste finnas en plan B. Denna plan B består av en plan för 

hur man går till väga vid en situation där skyddet brister eller översvämmas. 

6.1.4 Konsekvenslindring 

När det gäller rent konsekvenslindrande åtgärder menar Ulf att det finns en viss problematik i 

vem som bär ansvaret för att denna typ av åtgärder genomförs. Han menar att ansvaret idag är 

fördelat på tre nivåer; den enskilde fastighetsägaren, kommunen och staten. Vidare menar 

också Ulf att det ibland finns alltför stora gråzoner mellan dessa tre ansvarsnivåer. 
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Det finns ett antal exempel på rent tekniska egenskapskrav i vissa byggnader för att minska 

skador vid en eventuell översvämning. Exempelvis att elinstallationer skall vara placerade vid 

taklister istället för vid golvlister. Många byggnader är också försedda med kakel på golv och 

klinkers på väggar, vilket också är ett sätt att få byggnader att klara mer vatten och på så sätt 

verka lindrande vid en översvämning. Restauranger har ofta spis och annan utrustning på 

socklar för att komma lite högre upp samtidigt som de skyddas mot vatten. Ett annat exempel 

på en konsekvenslindrande åtgärd är:   

Exempel på skydd i hus kan vara att man installerar speciella luckor. Vissa 

företag har slutit avtal med sjöfartsverket för att få löpande rapporter kring 

havsnivån vid extremfall så att de vet när de ska säkra upp bygget och skicka 

hem personalen.  

Om lösningen på klimatanpassningen blir att man anlägger översvämningsskydd vid 

älvkanten kommer man som komplement till detta att installera stora vattenpumpar. Dessa 

pumpar fungerar både sannolikhetsreducerande och konsekvenslindrande. 

6.1.5 Utvärdering 

I anpassningen till den stigande havsnivån utgår man i mångt och mycket från tidigare 

upplevda översvämningar. Göteborgs stad har mycket kontakt med andra städer som har en 

liknande problematik när det gäller klimatanpassning. På så sätt kan man utbyta erfarenheter 

med dessa städer. 

Det finns flera projekt som syftar till att sammanföra städer när det gäller 

klimatanpassningsfrågan. Genom dessa projekt öppnas möjligheten att man genom 

konferenser och liknande kan diskutera olika synvinklar och erfarenheter av hur man kan 

klimatanpassa städer för att skydda sig mot en höjning av havsnivån. Ett av dessa projekt är 

Resilience Cities, där Göteborg är en av medlemmarna i dagsläget. Göteborg överväger också 

om de skall ingå medlemskap i en organisation som heter Delta Cities. I Delta Cities är syftet 

detsamma, d.v.s. att städer världen över skall få möjlighet att utbyta erfarenheter när det gäller 

klimatanpassning. I Delta Cities är det dock endast större städer som är medlemmar.  

Anpassningen till den stigande havsnivån är i många fall en dyr process. Sammanlagt 

beräknas klimatanpassningen kosta Göteborgs stad 10-20 miljarder. De värden som går 

förlorade om ingenting görs åt situationen är dock betydligt större. 

I runda slängar kommer klimatanpassningen att kosta Göteborg 10-20 miljarder. 

Det är i jämförelse med ett större infrastrukturprojekt, tågtunneln under staden 
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ligger väl ungefär på 20 miljarder. Det är mycket pengar men samtidigt är det 

mycket värden man spar. Jag räknade ut en gång att det centrala stadssnittet som 

ligger för lågt, bara fastighetsvärdet rakt av ligger på 100 miljarder. Det var i 

2005- års priser så det är mycket mer idag. 

Eftersom det är svårt att bedöma kostnader på större projekt kan man skaffa sig kunskaper om 

kostnaden genom att studera andra städers bygge och konstruktioner. Detta är enligt Ulf en 

stor fördel med att ingå medlemskap i olika organisationer och projekt som syftar till att 

belysa klimatanpassningen.  

Ulf Moback menar att det är svårt att arbeta proaktivt med klimatanpassningsfrågan. I många 

fall menar han att det måste hända en olycka innan folk är villiga att arbeta med frågan. 

Vidare menar han också att han anser att det hade varit bra om det hade skett en mindre 

översvämning på grund av havsnivåns höjning. På detta sätt skulle det inte ske någon större 

mycket materiell ödeläggelse och inga människoliv skulle behöva gå till spillo samtidigt som 

frågan skulle komma att hamna högre upp på agendan.  

Även om anpassningen till en stigande havsnivå kommer att kosta mycket pengar ser 

Göteborgs stad denna fråga som ett sätt att faktiskt stärka Göteborgs stad som varumärke. 

Genom att visa att man ligger i framkant i klimatanpassningsfrågan samt att man har en plan 

för hur man skall agera kommer stadens varumärke förmodligen att stärkas.   
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6.3 Hur Malmö skyddar sig mot en höjd havsnivå 

För att få en rättvis jämförelse har jag valt att studera Malmö stad i denna frågeställning. Med 

rättvist menar jag att storleken på städerna är jämförbara. Jag anser också att det finns en 

jämförbarhet i de risker städerna står inför vid en stigande havsnivå. 

6.3.1 Åtgärder mot en höjd havsnivå 

Malmö har som mål att de skall sänka sina utsläpp av växthusgaser med 40 % i framtiden. 

Dessa 40 % räknas från år 1990. För att kunna nå detta mål planeras det att bygga ut 

kollektivtrafiken och göra densamma mer miljövänlig. I första hand handlar det om att 

elektrifiera kollektivtrafiken (Malmö stad 2014).    

Ett annat sätt att nå utsläppsmålet menar de är att sänka energianvändningen i kombination 

med övergång till andra energikällor. Innan år 2020 har staden målsättningen att minska 

energianvändningen med 20 % (Malmö stad 2014).    

Även om man ser de tidigare nämnda åtgärderna som ett sätt att motverka den stundande 

höjningen av havsnivån menar man att höjningen ändå kommer att ske, och att det därför är 

nödvändigt att skydda sig genom olika former av adaptiva åtgärder (Malmö stad 2014).    

6.3.2 Riskbedömning 

När det gäller både riskbedömningen och markanvändningen ses idag översiktsplanen som det 

viktigaste arbetsinstrumentet. Man kan genom översiktsplanen få reda på mer exakt vilka 

åtgärder som bör genomföras för att säkra bebyggelse från den stigande havsnivån (Malmö 

stad 2012). 

De samhällsviktiga funktioner som kommer att behöva skyddas i Malmö är Öresundsverket, 

två avloppsreningsverk, järnväg samt el och telekommunikation. Man anser dock att det finns 

för få mätstationer i staden. SMHI har för tillfället ingen mätstation för havsnivåer installerad 

i de centrala delarna av Malmö. Man anser därför att det finns fog att installera minst en 

ytterligare mätstation än den som finns placerad i Citytunneln. 

Malmö stad menar att det i nuläget är mycket angeläget att kartlägga var i staden alla 

samhällsviktiga funktioner är belägna. Detta därför att man ser det som ett viktigt steg i en 
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riskbedömning. Exempel på vilka verksamheter som Malmö stad ser som samhällsviktiga 

funktioner är: 

 Barnomsorg och skola 

 Sjukvård 

 Räddningstjänst och polis 

 Miljöfarliga verksamheter 

 Större vägar, järnväg 

 Vattenförsörjning 

6.3.3 Markanvändning 

En av de viktigaste åtgärderna när havsnivån stiger är att man tänker till om var man anlägger 

ny bebyggelse. Genom att anlägga bebyggelsen i områden som inte hotas av den stigande 

havsnivån slipper man skydda byggnader mot densamma. Detta gäller dock endast 

nybyggnation och problemet med att skydda den redan befintliga bebyggelsen kvarstår 

(Malmö stadsbyggnadskontor 2008).  

Fram till år 2000 hade man en lägsta nybyggnadsnivå på två meter. År 2000 bestämde man 

sig dock för att lägga på 50 cm och därmed ha en lägsta nybyggnadsnivå på 2,5 meter. 

Diskussioner angående om denna nivå bör höjas ytterligare pågår flitigt. Om det sker en 

höjning kommer den troligen att läggas på tre meter över havsnivåns nuvarande medelvärde 

(Malmö stadsbyggnadskontor 2008) Vidare påpekar de också att det finns risker även med att 

ha en för hög gräns för lägsta nybyggnadsnivå. Denna risk skulle ligga i att man vid för stor 

säkerhetsmarginal inte exploaterar värdefull mark, vilket då leder till att man tvingas förlägga 

olika verksamheter och byggnader till en mindre fördelaktig lokalisering (se figur 10) (Malmö 

stadsbyggnadskontor 2008).   
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Figur 10. Diagram över hur Malmös taxeringsvärden är fördelade 

(Malmö stadsbyggnadskontor 2008). 

Figuren ovan (figur 10) visar att den största delen av värdet i Malmö Stad ligger mellan 2,5-3 

meter. Risken med att inte ha någon större mängd byggnader lägre än 3 meter är, som tidigare 

nämnt, att man kan gå miste om värdefull mark. 

6.3.4 Sannolikhetsreducering 

Kostnaden för ett sannolikhetsreducerande översvämningsskydd menar Malmö 

stadsbyggnadskontor i nuläget inte är analyserad. Den beräknas dock inte vara lika hög som 

kostnaden att inte göra någon åtgärd. 

Ett kustskydd enligt denna skiss består av både förhållandevis billiga delar – 

vallar m.m. – och inslag som är mycket kostsamma – stora rörliga barriärer. 

Något försök att kostnadsberäkna skyddet har inte gjorts, men sett i förhållande 

till de värden i form av bebyggelse och anläggningar som kan skadas är 

kostnaden troligen liten. (Malmö stadsbyggnadskontor 2008 s. 16) 

 

En mycket omfattande åtgärd som finns är att helt enkelt stänga Öresund i bådadera ändarna. 

Åtgärden skulle betyda att flera städer inom denna avstängning skulle gynnas. Det skulle 

också innebära att man inte behöver bygga något ytterligare skydd mot översvämningar. 

Åtgärden finns som sagt med i tankarna men ses i nuläget endast som en utopi. En annan 

åtgärd skulle kunna vara bygge av vall eller barriär (Malmö stadsbyggnadskontor 2008)  

 

Malmö har i dagsläget alltså en mängd olika alternativ att ta ställning till när det gäller 

sannolikhetsreducering av översvämningar. De mesta talar för att det blir en kombination av 

vallar, barriärer, portar och en höjning av marknivån (se figur 11).  
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Figur 11. Skiss över Malmö Stads framtida översvämningsskydd (Malmö stadsbyggnadskontor 2008). 

6.3.5 Konsekvenslindring 

De konsekvenslindrande åtgärder som väntas genomföras är att man anpassar byggnader för 

att de skall tåla en översvämning bättre än de gör idag. Denna anpassning kan exempelvis 

vara att man har en lägre del i byggnaden som inte innehåller några för byggnaden viktigare 

funktioner. Genom att ha de tre lägsta metrarna fria kan man gardera sig mot en kraftigare 

översvämning. 

För att kunna genomföra ytterligare konsekvenslindring kommer man noga utvärdera olika 

viktiga samhällsfunktioners möjligheter att klara en översvämning. Man kommer utifrån de 

resultat som denna bedömning visar arbeta fram handlingsplaner vid en eventuell 

översvämning. 

För att lindra konsekvenserna av en kris (exempelvis översvämning) har Malmö stad skrivit så 

kallade krishanteringsplaner. Dessa krishanteringsplaner innefattar en mängd olika funktioner, 

bland annat hur man skall säkerställa att kommunikationer fungerar och se till att 

samhällsviktiga funktioner fungerar även vid krissituationer. Den innefattar även hur man 

skall ge medborgare tillräcklig information för att de skall kunna fatta egna beslut (Malmö 

stad 2011).   
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6.3.6 Utvärdering 

Enligt Stadsbyggnadskontoret i Malmö (2008) är den regionala samverkan mycket viktig i 

arbetet med att klimatanpassa svenska städer. Detta gäller inte bara att man utbyter 

erfarenheter utan också att man samverkar i bygget av ett översvämningsskydd. För att 

översvämningsskyddet skall vara funktionellt krävs det att grannkommuner tar vid där Malmö 

stad slutar, d.v.s. vid kommungränsen. Malmö ses också som den kommun som bör ta på sig 

huvudansvaret för denna typ av samverkan i regionen (Malmö stadsbyggnadskontor 2008). 

När det gäller hur man skall utforma ett mer storskaligt översvämningsskydd används 

Nederländerna som exempel. Framförallt kollar man på Maeslantbarriären. De påpekar också 

att ett översvämningsskydd i denna storlek inte kommer att vara aktuellt för en Malmö stad. 

Det kan dock bli så att man använder sig av en liknande skydd men i betydligt mindre skala. 

Dessa portar skulle då kunna komma att placeras vid inloppet till Malmö hamn. (Malmö 

stadsbyggnadskontor 2008).   

Malmö ingår i ett projekt som heter Green and Blue Space Adaption for Urban Areas and Eco 

Towns (GRaBS). Medlemsskapet syftar till utbyte av erfarenheter samt att man tar fram en 

klimatanpassningsstrategi. Vidare syftar projektet även på att man skall utveckla ett effektivt 

risk- och sårbarhetsverktyg. Detta verktyg skall kunna användas till att lokalisera punkter i 

staden som ligger lågt, och därmed riskerar att påverkas av en höjd havsnivå (Edlund 2014).  

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/dokumentation/Lst%20seminarium%2013%20oktober/Klimatanpassning%20Malm%C3%B6.pdf
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6.4 Sammanfattning av resultat samt jämförelse 

Nedan följer en tabell där resultat från undersökningen av de båda städerna sammanfattas och 

jämförs. De kommer att jämföras utifrån de fem olika stegen som Länsstyrelsen (2011) 

utarbetat. Dessa fem steg återfinns även i det teoretiska ramverket.   

Malmös arbete med 

klimatanpassning 

Göteborgs arbete med 

klimatanpassning 

Riskbedömning 

Citytunneln ses som den ligger i 

riskzonen. Även Öresundsverket, 

järnvägen samt reningsverk är 

samhällsfunktioner som ligger lågt. De 

anser dock att det behövs fler 

mätstationer för att göra en bättre 

riskbedömning. 

Riskbedömning 

I stort sett hela centrum ligger i 

farozonen för en höjd havsnivå. De delar 

som ligger allra sämst till är Frihamnen 

och Tingstadstunneln. 

Markanvändning 

Lägsta byggnivå: Sedan år 2000 har man 

en lägsta byggnivå på 2,5 meter. Denna 

gräns gäller för all bebyggelse. En trolig 

höjning till 3 meter är att vänta.  

Markanvändning 

Lägsta byggnivå: 1 meter för vanlig 

bebyggelse. Två meter för 

samhällsviktiga funktioner. 

Sannolikhetsreducering 

En mix mellan olika åtgärder är att vänta. 

Denna mix består av vallar, barriärer, 

portar och markhöjning. Portarna 

kommer troligtvis likna portarna i 

Maeslantbarriären.  Detta skydd kommer 

att vara anpassat för 3 meters höjning av 

havsnivå. 

Sannolikhetsreducering 

En trolig lösning är en port likt den 

Maeslantbarriären. Det har dock byggts 

en del mindre skydd i dagsläget, 

framförallt vid Tingstadstunneln. Det 

kommer också att finnas en del 

temporära skydd.  

Konsekvenslindring 

Anpassade byggnader som skall klara 

vatten. Finns omfattande 

krishanteringsplaner som beskriver hur 

man går till väga vid en översvämning. 

Särskild utredning för hur 

samhällsviktiga funktioner klarar en 

översvämning. 

Konsekvenslindring 

Anser att det är för stora gråzoner mellan 

vem som bär ansvaret för 

konsekvenslindringen för att någon ska 

vilja ta tag i det. Utrustning i vissa 

byggnader skall stå på socklar för att 

komma upp från golvet. Kakel och 

klinkers i viktiga byggnader för att de 

skall tåla vatten samt att elinstallationer 

är i taklist.  
Utvärdering 

Medlemskap i GRaBS 

Kostnaden för klimatanpassningen är 

ännu inte känd. 

 

Utvärdering 

Medlemskap i Resilience cities. 

Kostnaden för anpassning till stigande 

havsnivå är 10-20 miljarder. 
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7 Analys 

Detta kapitel är strukturerat på ett sätt där det inleds med analys av hur Göteborgs stad 

arbetar med anpassning till en stigande havsnivå. Detta följs sedan av en analys av hur 

Malmö stad arbetar för att skydda sig mot den höjda havsnivån. Kapitlet avslutas med en 

samlad analys där de båda städernas arbete jämförs på ett mer analyserande vis.  

7.1 Analys av Göteborg stads arbete med anpassning till en 

stigande havsnivå 

Göteborg arbetar på flera sätt med att anpassa sig till de alltmer stigande havsnivåerna. De 

resultat jag fått fram via min intervju pekar på att Göteborgs stad arbetar både med att anpassa 

sig till de stigande havsnivåerna (så kallad adaption) och mitigation (arbete för att motverka 

klimatpåverkan). Adaptionen till den höjda havsnivån sker främst genom att man tänker 

skyddar sig genom att bygga någon form av översvämningsskydd och 

konsekvenslindringsåtgärder. Deras arbete med mitigation nämns egentligen bara en gång 

under intervjun, genom det projekt som pågår gällande värmestress, luftföroreningar och 

klimatets påverkan på individen. De flesta åtgärder som görs i frågan är alltså 

adaptionsåtgärder (Church 2010). 

Man kan skönja i resultatet att tyngdpunkten i arbetet med att klimatanpassa Göteborgs stad 

ligger på att man genom någon form av sannolikhetsreducerande åtgärd skyddar sig. Av de 

sannolikhetsreducerande åtgärderna är byggnation av ett fysiskt skydd den troligaste åtgärden 

i framtiden. Det finns med andra ord inga större tankar på att man försöker integrera vattnet 

på något sätt i staden. Att integrera vattnet i staden är något som enligt Länsstyrelsen (2011) 

är en möjlig åtgärd för att minska sannolikheten att en översvämning inträffar (Länsstyrelsen 

2011). Även när man bygger ett översvämningsskydd menar Ulf att man måste ha en plan B, 

en plan över hur man agerar om skyddet skulle brista. Att man bör ha en plan B är också 

något som stöds av Länsstyrelsen (2011). De menar att man måste vidta vissa 

konsekvenslindrande åtgärder vid bygge av översvämningsskydd för att inte behöva ha för 

stor tilltro till skyddet. Även om vattennivåer är noga uträknade finns alltid risken att 

extremnivåer man inte trodde var möjliga uppstår. Om staden då inte har någon plan för att 

mildra konsekvenserna kan en besvärlig situation uppstå (Länsstyrelsen 2011). 

Länsstyrelsen (2011) ser kostnader som en nackdel med att bygga ett fysiskt 

översvämningsskydd. Detta gäller både kostnader vid byggnation och kostnader som uppstår 
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vid en ombyggnation, när nya nivåer räknas fram (Länsstyrelsen 2011). Även Göteborgs stad 

är medveten om att ett översvämningsskydd medför höga kostnader. Dessa kostnader är dock 

överkomliga i förhållande till det pris som får betalas om inget översvämningsskydd byggs, i 

form av stora förluster i byggnader och infrastruktur. För att undvika allt för höga kostnader i 

framtiden har Göteborgs stad valt att anpassa dessa översvämningsskydd för att de skall vara 

påbyggningsbara.  

Ulf menar att man måste arbeta med klimatanpassningsfrågan. Vidare menar han dock att det 

är svårt att arbeta proaktivt med att anpassa staden till den stigande havsnivån då det är svårt 

att få frågan att tas på allvar. Detta skulle kunna ses som att utvärderingssteget är ett viktigt 

steg i arbetet med att anpassa staden till den stigande havsnivån (Länsstyrelsen 2011). Med 

andra ord ser man det kanske som viktigt att en översvämning har upplevts för att uppleva det 

som ett allvarligt hot i framtiden. Ulf menar dessutom att man ofta riktar blickarna åt länder 

som ligger i framkant när det gäller att anpassa sig till den stigande havsnivån. Ett av dessa 

länder är Nederländerna. Detta skulle också kunna ses som en del i utvärderingssteget, att 

Göteborg använder andras erfarenheter av översvämningar för att stärka sitt eget arbete 

(Länsstyrelsen 2011). 

Ulf uppgav att det för Göteborg fanns två alternativ när det gäller sannolikhetsreducering. Ett 

alternativ är att man löser problemet med en storskalig lösning, i form att ett större 

översvämningsskydd. Det andra alternativet är att man etablerar ett skydd vid älvkant och 

större pumpar som syftar till att hålla tillbaka vattnet. Göteborgs stad ser med andra ord inte 

att man kan integrera vattnet i staden som ett alternativ, vilket Länsstyrelsen (2011) tar upp 

som exempel på en lösning för städer med denna typ av problematik. Antingen ser Göteborg 

det som en icke genomförbar lösning eller så är man inte medveten om att detta alternativ 

finns.  

En analys av Göteborgs arbete med att anpassa staden efter stigande havsnivåer visar att 

staden genomför någon åtgärd i samtliga av Länsstyrelsens (2011) kategorier: 

Riskbedömning, markanvändning, sannolikhetsreducering, konsekvenslindring och 

utvärdering. Steget som Göteborgs stad verkar arbeta hårdast med är sannolikhetsreducering. 

Det bör dock tilläggas att det sista steget, utvärdering, mestadels arbetas med genom 

erfarenhetsutbyte i olika former av organisationer.    
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7.2 Analys av Malmö stads arbete med anpassning till en stigande 

havsnivå 

I Malmö genomförs flera mitigationsåtgärder för att minska stigningen av havsnivån. Bland 

annat har man som målsättning att minska påverkan på växthuseffekten genom att sänka 

utsläpp av växthusgaser. Likafullt menar de att de ändå måste vidta adaptionsåtgärder för att 

klara att skydda sig mot den stigande havsnivån (Church 2010). Här får de även stöd av IPCC 

(2013) och Church (2010) som vidhåller att klimatförändringar är en långsam och svårstoppad 

process.    

Malmö verkar ha en god översikt över vilka samhällsviktiga funktioner som ligger i riskzonen 

för den höjda havsnivån, vilket Länsstyrelsen (2011) anser vara en viktig del i en 

riskbedömning. Malmö stad menar dock att de behövs fler mätstationer för vattennivåer för 

att de skall kunna göra en bättre riskbedömning. 

Länsstyrelsen (2011) menar att planera nybyggnation är ett effektivt sätt att arbeta med att 

skydda städer mot den alltmer stigande havsnivån.  Genom att Malmö har en lägsta 

nybyggnadsnivå på 2,5 meter visar man att man har en väl tilltagen gräns för nybyggnation. 

Med denna gräns riskerar inte nybyggnation att hamn i farozonen för den stigande havsnivån 

inom den närmsta tiden.  

Även om Malmö planerar att bygga ett sannolikhetsreducerande skydd som klarar 

vattennivåer på tre meter över dagens nivå kommer de också att anpassa byggnader för att tåla 

en eventuell översvämning. De har också skapat omfattande krishanteringsplaner för hur man 

går till väga om en översvämning sker. När det gäller att anpassa byggnader för att tåla mer 

vatten samt utarbeta en krishanteringsplan får de stöd av Länsstyrelsen (2011), båda dessa 

åtgärder ses som konsekvenslindrande åtgärder, alltså åtgärder som syftar till att förmildra de 

negativa konsekvenser som en översvämning för med sig. De menar att detta bör göras även 

om ett översvämningsskydd byggs, vilket alltså Malmö verkar ha anammat. Malmö verkar 

inte ha några planer på att försöka integrera vattnet i staden för att minska sannolikheten att en 

översvämning sker (Länsstyrelsen 2011). Med tanke på att sannolikhetsreducerande 

översvämningsskydd ofta är väldigt dyra att anlägga (Länsstyrelsen 2011) kan det ses som 

anmärkningsvärt att Malmö i dagsläget ännu inte gjort några beräkningar på hur mycket det 

skissade förslaget kan komma att kosta. 
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En kortare del av översvämningsskyddet som Malmö stad har för avsikt att bygga består av att 

man höjer upp marknivån (se figur 11). Att höja upp markytan kan vara ett effektivt sätt att 

skydda sig mot den stigande havsnivån. Vad man dock bör ha i åtanke är att kostnaden för 

skyddet kan stiga då förflyttning av material är dyrt. Beräkningar bör också ske för att inte 

påverka flora och fauna när man avlägsnar material från en plats och lägger det på någon 

annan plats (Länsstyrelsen 2011). 

Malmö hämtar mycket information från Nederländerna när de planerar sin klimatanpassning. 

Bland annat ser de Maeslantbarriären som ett möjligt exempel för framtida 

översvämningsskydd. Att använda sig av andra städers lyckade åtgärder ser Länsstyrelsen 

(2011) som ett sätt att arbeta med utvärderingssteget. Ett annat sätt som Malmö arbetar med 

Länsstyrelsens sista steg, utvärdering, är att de har ingått medlemskap i en organisation vid 

namn Green and Blue Space Adaption for Urban Areas and Eco Towns (BRaBS). Detta är en 

organisation som syftar till att förenkla en risk och sårbarhetsanalys. Den syftar också till 

erfarenhetsutbyte städerna emellan i klimatanpassningsfrågan.  

7.3 komparation de båda städerna emellan 

Noterbart är att de båda städerna skiljer sig åt i vad de anser vara samhällsviktiga funktioner. 

Malmö har en långt bredare syn på vad som är samhällsviktigt och räknar därmed in skola och 

barnomsorg, vilket inte Göteborg ser som samhällsviktigt i detta sammanhang. 

 

Båda Göteborg och Malmö har planer på att konstruera någon form av 

sannolikhetsreducerande översvämningsskydd. Hur detta skydd skulle se ut skiljer sig ganska 

mycket. Den likhet som dock finns är att båda städerna ser Maeslantbarriären (se figur 9) som 

ett gott och möjligt exempel. Dessa portar skulle då kunna komma att likna det Nederländska 

exemplet men i en betydligt mindre skala. 

De båda städerna har ingått medlemskap i någon form av organisation som syftar till 

meningsutbyte för städer med en klimatanpassningsproblematik, vilket kan ses som en del i 

utvärderingen (Länsstyrelsen 2011). Genom dessa organisationer kan städer lära av andra 

städers misslyckade och lyckade projekt. Malmö och Göteborg är inte medlemmar i samma 

organisationer. Malmö är medlem i GRaBS medan Göteborg är medlem i Resilience cities 

samt att ett medlemskap i Delta cities ligger nära. 
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Både Malmö och Göteborg verkar ha anammat Länsstyrelsens (2011) rekommendation om att 

man bör vidta konsekvenslindrande åtgärder även om man har planer på ett 

sannolikhetsreducerande översvämningsskydd. Det finns många likheter i hur denna 

konsekvenslindring ser ut. Bland annat anser de båda städerna att byggnader behöver anpassas 

på olika sätt för att klara större mängder vatten. Hur man tänker anpassa byggnaderna skiljer 

sig dock något. 

Städerna skiljer sig åt en hel del i den så kallade markanvändningen (Länsstyrelsen 2011). 

Malmö har valt att fastställa sin lägsta nybyggnadsnivå till 2,5 meter över nuvarande nivå för 

samtlig nybebyggelse. Det diskuteras dessutom om en höjning av denna gräns är nödvändig. 

Gränsen skulle då komma att hamna på 3 meter över havets medelnivå. Göteborg har valt att 

skilja på samhällsviktiga funktioner, där gränsen är 2 meter för nybyggnation, medan gränsen 

för vanliga byggnader är 1 meter över havsnivåns medelvärde.          
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit i studien att diskuteras. Resultatet kommer 

att diskuteras dels utifrån den tidigare forskning som finns presenterad i bakgrunden och dels 

utifrån egna tankar som uppkommit under uppsatsens gång. Slutligen kommer det också att 

föras en metoddiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion  

Som nämnts i analysen är de flesta åtgärder som genomförs av Göteborgs stad 

adaptionsåtgärder. Anledningen till detta skulle kunna vara att Ulf Moback är mer insatt i 

adaptionen till den stigande havsnivån snarare än mitigationen. Det skulle också kunna vara 

så att mina frågor har uppfattats som att det endast var adationsåtgärder jag var ute efter. 

Studien har visat att klimatanpassning är en fråga som i allra högsta grad är levande i 

dagsläget. Det visade sig också att detta arbete till stor del är i tankestadiet och inte speciellt 

många åtgärder är genomförda i skrivande stund. Jag tycker ändå att man måste se det som 

oerhört positivt att klimatanpassningen i de två undersökta städerna verkligen verkar tas på 

allvar. Samtidigt som arbetet med klimatanpassningen är i full gång påpekar också Ulf att det 

är svårt att arbeta proaktivt med denna fråga. Vad skulle detta kunna bero på? Är det för att 

man inte är medveten om riskerna helt fullt ut? Kan det vara för att man ser det som ett 

framtida problem istället för ett nutida? Det kan dock ses som anmärkningsvärt då 

klimatanpassningen kommer att kosta stora summor och att det därför är viktigt att vara tidigt 

ute i byggnadsprocessen för att kunna ta det stegvis och på så sätt få kostnaderna löpande 

istället för att den blir en väldigt stor och hastig kostnad i framtiden. 

Som nämnts i resultat och analys skiljer sig gränsen för hur lågt man får anlägga ny 

bebyggelse åt mellan Malmö och Göteborg. Anledningen till varför det skiljer sig åt vet jag 

inte säkert. En faktor som skulle kunna ligga bakom denna differens är att Göteborg har en 

mycket attraktiv yta som ligger inom gränsen 1-2,5 meter medan det mesta av Malmös 

taxeringsvärden ligger runt och över 3 meter över havet (se figur 10). Detta skulle också 

kunna kopplas till det som Malmö stadsbyggnadskontor (2008) menar är negativt med att ha 

en hög lägsta nybyggnadsnivå, att man vid en för hög lägsta nybyggnadsnivå riskerar att inte 

kunna exploatera mycket attraktiv och värdefull mark. 
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År 2009 Genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en studie som visade att 90 % av 

alla Sveriges kommuner tar hänsyn till klimatanpassning i viss utsträckning eller i stor 

utsträckning. Göteborg och Malmö har visat sig tillhöra de 90 % som faktiskt tar hänsyn till 

klimatanpassningen i stadsplaneringen. Enligt samma studie upplevde många kommuner att 

det fanns för lite planeringsunderlag som var kopplat till översvämningsrisker. Detta kan i sin 

tur även kopplas till Malmö stad som upplever att det finns för få mätstationer för att man 

skall kunna göra en bra riskbedömning. 

Storbjörk (2006) uppmärksammade i sin studie att det ofta finns en konflikt i kommunerna. 

Konflikten består i att man vill erbjuda strandnära/kustnära tomter samtidigt som man vill 

bygga på ett sätt där bebyggelse inte påverkas av den stigande havsnivån. Även om Göteborg 

tänker bygga permanenta sannolikhetsreducerande skydd tänker man också på vissa platser 

anlägga temporära skydd. Detta menade Ulf beror på att man vill kunna ha kontakt med havet, 

vilket ses som attraktivt. Detta tolkar jag som en lösning på det problem som Storbjörk (2006) 

har uppmärksammat. Man kan då ha kontakt med havet när havsnivån är låg och sätta upp de 

temporära skydden vid höga vattennivåer. För att detta skall fungera krävs självklart 

noggranna och täta mätningar för att inte riskera att inte hinna sätta upp det temporära 

skyddet. Skulle man missa att sätta upp skyddet skulle detta kunna leda till stora ekonomiska 

förluster i form av förstörda byggnader och infrastruktur.   

Min bedömning av de båda städernas arbete är att de har kommit olika långt inom 

Länsstyrelsens (2011) fem steg. Malmö har kommit steget längre i den så kallade 

sannolikhetsreduceringen. Denna bedömning baseras på att Malmö stad faktiskt har en skiss 

över ett översvämningsskydd, vilket inte Göteborgs stad har kommit fram till i dagsläget. Det 

bör dock tilläggas att skissen över Malmös översvämningsskydd endast är en preliminär skiss 

där alla faktorer ännu inte är fastställda, däribland kostnaden för skyddet. Av den information 

som finns tillgänglig är min sammantagna bedömning att Göteborgs stad har kommit steget 

längre än Malmö stad i klimatanpassningen, i alla fall om man ser till Länsstyrelsens fem steg 

(finns presenterade under kapitel 4). 

Studiens tidpunkt sågs på förhand som en av arbetets starkare punkter. Detta baserat på att 

IPCC (2013) nyligen släppt sin senaste rapport, och därmed lanserat nya siffror gällande 

havsnivåns höjning. Det visade sig att man inte i vare sig Göteborgs stad eller Malmö stad 

helt bestämt hur man skall gå till väga för att skydda staden mot den stigande havsnivån. Ulf 

menar att beslut skall tas inom ett år om vilka åtgärder man skall satsa på för att skydda 
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staden. Med detta sagt skulle man alltså kunna anta att studien hade fått ett tydligare resultat 

om arbetet skrivits vid en senare tidpunkt. 

7.1 Metoddiskussion 

I denna studie genomfördes en kvalitativ intervju med Ulf Moback om hur Göteborgs stad 

arbetar i frågan med att klimatanpassa staden. Upplevelsen var alltså att ytterligare intervjuer i 

Göteborg bör leda till liknande svar. 

För att få större empiri som utgångspunkt i mitt resultat hade man kunnat genomföra 

intervjuer i flera kuststäder. Man hade då kunnat få en djupare inblick i de olika städernas 

arbete. Skälet till att detta inte genomfördes var dels en ekonomisk fråga och det var även en 

fråga om tidsbrist. Det ansågs helt enkelt inte finnas tid till att åka runt och genomföra 

intervjuer i flera städer, även om detta givetvis hade givit studien ett mervärde och ett bredare 

resultat. Det bör också tilläggas att om studien hade gjorts om hade jag försökt att genomföra 

en intervju i Malmö för att jämföra de båda städerna utifrån samma villkor och 

förutsättningar.  

Enkäter sågs aldrig riktigt som ett alternativ i studien. Anledningen var att upplevelsen var att 

man inte hade fått lika ingående svar, vilket även Bryman (2011) vidhåller.   

7.2 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har framförallt Göteborgs stad och Malmö stad som utgångspunkt. Man skulle 

egentligen kunna göra samma undersökning med vilken annan stad som helst i Sverige. Man 

skulle också kunna göra en enkätundersökning med allmänheten om deras oro/tankar om en 

stigande havsnivå i Göteborg.  

För att få en mer specifik studie skulle man kunna fokusera på någon av Länsstyrelsens 

(2011) fem steg. Genom att välja ut något steg hade man kunnat fokusera studien, vilket 

kanske skulle kunna leda till ett djupare resultat. 

Som nämnts i diskussionen är arbetets tidpunkt en svaghet. Denna svaghet beror på att man i 

städerna inte bestämt helt säkert hur man skall gå till väga för att skydda staden. Genom att 

genomföra en liknande studie om något/några år skulle man få ett tydligare och mer konkret 

resultat. Denna studie skulle då kunna bygga på IPCCs ytterligare delrapporter som är mer 

inriktade på just det som uppsatsen bygger på, havsnivåns höjning.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vilken informationskälla utgår ni ifrån när ni hämtar information rörande framtidens 

havsnivå? 

2. Tar ni hänsyn till den ständigt stigande havsnivån när ni planerar ny bebyggelse eller 

infrastruktur? 

Framtida havsnivå 

3. Hur mycket användbar information om framtidens havsnivå anser du att det finns? 

4. Vilka uppskattningar av havsnivåstigningen har ni räknat med i stadsplaneringen? Har 

ni valt bort vissa uppskattningar av havsnivån på grund av att de verkar orimliga? 

5. Vilka risker ser du med att välja bort vissa uppskattningar av havsnivån? 

6. Finns det någon gräns för hur nära vattnet (höjdmässigt) man får anlägga byggnader i 

Göteborg?  

Utsatta områden i Göteborg och kostnaden för klimatanpassningen 

7. Vilka områden i Göteborg som ligger mer illa till än andra områden? Hur gör man för 

att skydda dessa områden i framtiden? 

8. Finns det några viktiga samhällsfunktioner i de utsatta stadsdelarna? (sjukhus, bostäder, 

brandstation eller liknande). 

9. Finns det planer på att bygga någon form av översvämningsskydd för att skydda 

Göteborgs stad från den stigande havsnivån? (Exempelvis vallar eller barriärer). 

10. Ser du någon nackdel med ett översvämningsskydd? 

11. Vad beräknas anpassningen till den stigande havsnivån kosta Göteborg? 

12. Vilka planer finns för hur man agerar vid en översvämning för att mildra 

konsekvenserna av denna? 

Utvärdering 

13. Vilka lärdomar har dragits av tidigare översvämningar (om det finns några sådana)? 

Finns det tidigare översvämningar i Göteborg, Sverige eller världen som ni har som 

utgångspunkt i arbetet med att skydda sig mot den höjda havsnivån? 


