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Abstract 

Climate change is expected to lead to increased rainfall and higher temperatures, among 

other things. This will have a major impact on our cities. Floods can lead to property 

damage as well as damages to human and animal health. Higher temperatures will 

increase the frequency of heat-related health risks and premature deaths. The 

consequences of climate change will be particularly large in our cities because of the 

city's morphology with a high amount of paved surfaces and buildings that affect the 

natural processes in areas such as drainage and absorption of solar radiation. Because of 

this, it is of great importance to adapt our cities to the effects of climate change so that 

we are well prepared and can avoid risking peoples health and socioeconomic damages. 

One way to climate adapt an urban area is by using green and blue infrastructures. This 

study addresses possibilities and obstacles in the physical planning in climate adapting 

the dense city by using green and blue infrastructure. It shows possible planning tools 

and demonstrates practical examples from Malmö city about the way that they work 

with green structure planning and climate adaptation. Methodology in form of a case 

study on the city of Malmö was made, and data collection was done with the help of the 

qualitative methods of reading literature and documents and performing semi-structured 

interviews. The study shows that green and blue infrastructures can be a good way to 

climate adapt a city but also that it is very important how these structures are designed 

and the need for more research on this topic. Multi-functional areas can be a way to take 

advantage of all the positive features that green infrastructures have, and also be a way 

to make room for green areas for climate adaptation, even in a dense city. The study 

also shows that spatial planning has a big responsibility to optimize the climate 

adaptation of the city because of its abilities to design and locate the green and blue 

infrastructures and multifunctional areas in the city.  

Keywords: climate adaption, green structure planning, green and blue infrastructure, 

multi-functional areas, tools for climate adaption. 

Sammanfattning 
Klimatförändringarna väntas föra med sig bland annat ökad nederbörd och höjda 

temperaturer. Detta kommer att få stora konsekvenser i våra städer i form av över- 

svämningar som kan leda till skada på egendom och människor och djurs hälsa, samt 

ökad frekvens av värmerelaterade hälsorisker och dödsfall. Att konsekvenserna av 

klimatförändringarna blir särskilt stora i våra städer beror på stadens morfologi i form 
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av stor andel hårdgjorda ytor och byggnader som påverkar de naturliga processerna vad 

gäller till exempel avrinning och absorption av solstrålning. På grund av detta är det av 

stor vikt att klimatanpassa våra städer så att vi är väl förberedda på de klimat-

förändringar som kommer. Ett sätt att klimatanpassa ett urbant område är med hjälp av 

gröna och blå strukturer. Den här studien tar upp den fysiska planeringens möjligheter 

och svårigheter till klimatanpassning av den täta staden med hjälp av gröna och blå 

strukturer. Den visar på möjliga verktyg att använda i planeringen och visar på praktiska 

exempel från Malmö stad och deras arbete med grönstrukturplanering och klimat- 

anpassning. För att besvara frågeställningarna har metodik i form av en fallstudie, i 

Malmö stad, använts och datainsamling har skett med hjälp av de kvalitativa metoderna 

litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer. Studien visar att gröna och blå 

strukturer kan vara ett bra sätt att klimatanpassa en stad men att det är av stor betydelse 

hur dessa strukturer utformas och att det behövs mer forskning om detta. Multi-

funktionella områden kan vara ett sätt att ta tillvara alla positiva funktioner som 

grönstrukturer kan innebära och vara ett sätt att få plats med grönområden för klimat- 

anpassning även i en tätbebyggd stad. Studien visar också att den fysiska planeringen 

har ett stort ansvar för att optimera klimatanpassningen av staden genom att den har 

möjlighet att utforma och lokalisera gröna och blå strukturer och multifunktionella 

områden i staden. 

Nyckelord: klimatanpassning, grönstrukturplanering, gröna och blå strukturer, 

mångfunktionella områden, verktyg för klimatanpassning 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

I Sverige väntas klimatförändringarna enligt klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 

2007:60) generellt innebära bland annat ökade temperaturer, ökad nederbörd, ändrade 

nederbördsmönster och ändrade flöden i vattendrag. Utredningen konstaterar vidare att 

temperaturen i Sverige beräknas öka mer än det globala genomsnittet, att värmeböljor 

blir vanligare och de maximala temperaturerna blir högre. Särskilt i södra och mellersta 

delarna av landet samt längs Norrlandskusten görs bedömningen att antalet tropiska 

nätter, det vill säga när temperaturen inte går under 20 grader, kommer att öka. I våra 

städer kommer klimatförändringen, som redan pågår och som förväntas öka i framtiden, 

att få särskilt stora konsekvenser (Gill et al. 2007). Höjda temperaturer och ökad 

nederbörd blir extra problematiskt i staden på grund av dess speciella lokalklimat och 

utformning (Parlow, 2011). I den urbaniserade miljön har de naturliga processerna inte 

längre samma möjlighet att utföras menar han, vilket kommer att leda till stora problem 

om inga åtgärder vidtas. Över hälften av alla världens människor bor i städer och 

urbaniseringen fortsätter att öka (UN, 2011). Detta betyder att fler och fler människor 

kommer att utsättas för klimatförändringarnas konsekvenser i form av bland annat ökad 

ohälsa och skador på egendom (SOU 2007:60).  

1.1.1. Stadens klimat 

När man placerar en byggnad i ett landskap så uppstår förändringar i den miljön med 

hänsyn till strålning, värme, fuktighet och aerodynamik (Oke, 1978). Byggnaden 

producerar skugga, reflekterar solljus, ändrar vindriktningar, värmer den omedelbara 

omgivningen genom att fungera som vindskydd samt avger värme från absorption av 

solstrålning samt från eventuell mekanisk uppvärmning av byggnaden. Byggnaden 

påverkar också vattenbalansen runt den på grund utav den rumsliga förändringen i 

avrinning, markens genomsläpplighet och avdunstning. När flera byggnader står i 

närheten av varandra, så som i en stad, bildas ett särskilt mikroklimat som är beroende 

av meteorologi, lokalisering av byggnaderna och olika urbana karaktärsdrag. (Oke, 

1978) Urbana områden har till exempel en helt annan strålnings- och värmebudget än 

rurala områden på grund av den höga byggmassan, fysiska egenskaper i byggnads-

materialen samt ett annorlunda och mer komplext vindmönster (Boverket, 2010a; 

Parlow, 2011).  
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En stad består till stora delar av hårdgjorda ytor som hindrar dagvatten från att infiltrera. 

Mängden vatten som finns tillgänglig för evapotranspiration blir därför mindre än den 

naturligt skulle ha varit på grund av den höga avrinningen och den inkommande 

solstrålningen omvandlas då till värme istället för att användas till energi i vatten-

avdunstningsprocessen (Getter & Rowe, 2006). Detta förstärks ytterligare av att de 

hårda ytorna ofta också är mörka och värmeabsorberande samt av att luftföroreningarna 

i staden bidrar till att stänga in värmen genom att absorbera den (Getter & Rowe, 2006; 

Smith & Levermore, 2008). Albedot för urbana områden ligger ofta ungefär 10 % lägre 

än för rurala områden (Getter & Rowe, 2006). En ytas albedo är ett mått på hur stor del 

av den inkommande solstrålningen som reflekteras och alltså inte absorberas och 

omvandlas till värme (Christopherson, 2009). Värmen i staden kommer också från 

invånarnas dagliga aktiviteter. Speciellt på vintern konsumerar trafik, byggnader och 

människor mycket energi som omvandlas till värme och påverkar stadens temperatur 

(Smith & Levermore, 2008). Enligt Smith & Levermore (2008) handlar denna upp-

värmning om cirka 1-3 graders tillskott till värmeöeffekten (se nedan). Stadens 

klimatsystem skiljer sig alltså på många sätt från det rurala. Stadens klimat är ofta 

varmare och har lägre luftfuktighet än ett ruralt klimat utan byggnader eller där 

byggnaderna står längre ifrån varandra (Boverket, 2010a; Oke, 1978).   

Värmeöeffekten  

Fenomenet att städer är varmare än sitt 

omland brukar kallas för urbana 

värmeöar (Christopherson, 2009). Som 

Figur 1 visar, är Värmeömorfologin är 

starkt påverkad av stadens karaktär och 

minskas i områden med grönska eller 

vatten (Christopherson, 2009; Oke, 

1978).  

Figur 1. Urban värmeö.  

Täta urbana områden med hög byggmassa och få gröna ytor har en högre värmeöeffekt 

(Kleerekoper et al., 2012; Thorsson, 2009). Höga hus som står tätt tillsammans gör att 

utgående värmestrålning reflekteras mellan husen i stället för att försvinna ut i 

atmosfären samt minskar den vinddrivna turbulensen så att värmen stannar kvar (Smith 

& Levermore, 2008).  Thorsson (2009) anser att en tät bebyggelsestruktur ger mindre 

värmestress dagtid under sommaren på grund av byggnadernas skuggning men större 
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värmestress nattetid på grund av minskad värmeutstrålning. Författaren skriver vidare 

att värmestressen väntas öka med 100-300 procent under sommaren i svenska städer i 

det framtida varmare klimatet. 

Värmeöeffekten är som störst några timmar efter solnedgången och minst mitt på dagen 

då rurala områden ofta kan vara varmare än urbana. Det beror på skillnader i 

avkylnings- och uppvärmningshastigheter mellan bebyggda områden och dess omland 

då bebyggda områden kyls av och värms upp långsammare och mer uniformt än rurala 

områden. (Oke, 1978) Värmeöeffekten är också störst när det är vindstilla och klart 

väder eftersom solinstrålningen då blir som störst och inga vindar hjälper till att föra 

iväg den varma luften (Smith & Levermore, 2008). 

1.1.2. Klimatförändringar - effekter och konsekvenser för urbana miljöer 

Den ökade nederbörden som väntas i och med klimatförändringarna kommer att kraftigt 

belasta dagvattenbrunnar och avloppsledningar i våra städer enligt klimat- och 

sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Då mycket av regnet kommer att falla under 

höst, vinter och vår, då avdunstningen är låg och marken mer vattenmättad, kommer 

påfrestningen öka ytterligare menar de. Vid överbelastning av ledningarna ökar riskerna 

för källaröversvämningar på grund av bakåtströmmande vatten samt risken för 

bräddning av avloppsvatten som kan leda till fara för människors hälsa (SOU, 2007:60). 

Dagvattnet i staden samlar på sig mycket föroreningar, till exempel olja, tungmetaller, 

salt med mera när det rinner fram på de hårda ytorna. Vid översvämning kan 

föroreningarna komma ut i vattendrag och förorena dessa vilket kan leda till påverkan 

på ekosystem och hälsorisker för människor och djur (Getter, 2006). 

Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007:60) kommer värme- och 

kylbehovet att påverkas kraftigt till följd av temperaturhöjningen. Det innebär ett 

minskat värmebehov vintertid, men ett ökat kylbehov sommartid, men sammantaget 

kommer antagligen energiförbrukningen att minska bedömer utredningen. Även 

byggnadskonstruktioner kommer att påverkas av klimatförändringarna med större risker 

för fukt och mögelskador och skador på tak och fasader anser den.  

1.1.3. Klimatförändringar -konsekvenser för människors hälsa 

Eftersom extrema temperaturer och värmeböljor blir vanligare kommer värmerelaterade 

hälsorisker och dödsfall att öka, särskilt bland sårbara grupper såsom äldre och hjärt-

sjuka. Personer med psykiska funktionshinder är också särskilt sårbara då de kan ha 
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svårighet att uppfatta riskerna med värmen. Redan efter en värmeperiod på endast två 

dagar så ökar dödligheten enligt klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). 

Beräkningar som gjorts för Stockholmsområdet visar att en höjning av medel-

temperaturen med fyra grader ger en ökning av dödligheten med cirka fem procent 

(Boverket, 2010a). Den optimala temperaturen för människor, då antalet dödsfall är 

lägst, skiljer sig åt mellan olika platser i världen. I Aten är den 25 grader, i London 20 

grader och i Stockholm 11-12 grader (SOU 2007:60). Smith & Levermore (2008) menar 

dock att en långsam uppvärmning av klimatet kan ge människor tid att anpassa sig till 

värmen och öka deras tolerans, men de påpekar samtidigt att denna tolerans inte gäller 

vid värmeböljor och extremtemperaturer. Vid värmeböljan i Europa 2003 så uppgick 

antalet värmerelaterade dödsfall till 33 000 personer och i ett varmare klimat kommer 

temperatursänkande åtgärder att krävas för att minska hälsoriskerna (SOU 2007:60).  

1.1.4. Klimatanpassning 

Klimatanpassning innebär att förbereda samhället på de förändringar som blir 

konsekvenserna av ett förändrat klimat för att undvika skador och hälsorisker för 

människor och djur samt för att minimera de socioekonomiska skadorna (Boverket 

2010b). Det innebär också att ta till vara på de positiva effekterna av klimat-

förändringarna (Länsstyrelserna, 2012).  

För att minska konsekvenserna av klimatförändringarna behövs både en minskning av 

koldioxidutsläppen samt en anpassning av samhället till de förändringar som redan sker 

(Gill et al., 2007). Koldioxiden i atmosfären har lång omsättningstid och de 

förändringar av klimatet vi kommer att se i en nära framtid sker på grund av utsläpp 

som redan har gjorts (SOU 2007:60). Ofta hamnar dock fokus när det handlar om 

klimatförändringar och planering på hur vi kan planera för att minska våra koldioxid-

utsläpp. Detta är av stor vikt för att framtida klimatförändringar ska bli så små som 

möjligt, dock behöver vi också titta på hur vi kan anpassa oss till de förändringar som 

sker nu och som kommer att förstärkas i framtiden (Gill et al. 2007). Planering för 

anpassningsåtgärder bör därför påbörjas snarast för att hantera de variationer i 

temperatur och nederbörd som många städer redan handskas med (Boverket 2010a). 

Fysisk planering är ett viktigt verktyg i det klimatanpassningsarbetet eftersom stadens 

utformning har stor betydelse för hur stora konsekvenserna blir (Viegas et al., 2013).  
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En klimatanpassningsåtgärd, som bland andra Boverket (2010a) och Länsstyrelserna 

(2012) anser kan vara en lämplig åtgärd, är att införa mer gröna och blå strukturer, det 

vill säga vegetation och vatten, i staden, eftersom dessa områden bland annat bidrar med 

ekosystemtjänster såsom att ta hand om dagvatten och sänka temperaturen. De gröna 

och blå strukturerna har dessutom en mängd andra fördelar, de ger möjlighet till 

rekreation, renar luften, ökar den biologiska mångfalden med mera. 

Att undersöka den fysiska planeringens möjligheter att med hjälp av grönstruktur 

klimatanpassa våra städer är därför intressant för att se hur dessa områden praktiskt kan 

planeras för att förbättra livsvillkoren för den ökande andelen urban befolkning och för 

att underlätta möjligheterna till en hållbar stadsutveckling. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med den här studien är att undersöka och analysera de gröna och blå 

strukturernas klimatanpassande egenskaper samt den fysiska planeringens möjligheteter 

att föra in mer gröna och blå strukturer som kan fungera som klimatanpassning i urbana 

områden. Studien innehåller en fallstudie över hur Malmö stad arbetar med dessa frågor 

med syftet att skapa en djupare insikt om hur det i praktiken kan vara att arbeta med 

klimatanpassning med gröna och blå strukturer. 

Målet med studien är att få en bild av hur en stad kan arbeta med den fysiska 

planeringen för att bevara och utveckla grönområdena i den urbana miljön som en 

klimatanpassningsstrategi, vilka möjligheter och svårigheter som finns i form av 

verktyg, metoder, målkonflikter med mera. 

1.3. Frågeställningar  

- På vilka sätt medverkar gröna och blå strukturer till klimatanpassning av en 

stad? 

- Vilka möjligheter och begränsningar finns inom den fysiska kommunala 

planeringen för klimatanpassning av en stad med hjälp av gröna och blå 

strukturer?  

- Hur planerar Malmö stad för klimatanpassning med hjälp av gröna och blå 

strukturer?  

o Vilka verktyg/metoder används för att föra in mer gröna och blå 

strukturer i staden? 
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o Vilka åtgärder har gjorts? 

o Vilka svårigheter finns med grönstrukturplanering för klimatanpassning 

i Malmö? 

o Hur tacklas målkonflikten mellan stadens förtätningsstrategi och 

klimatanpassningsstrategin att införa fler gröna och blå strukturer? 

1.4. Fokus och avgränsningar 

Uppsatsen behandlar klimatanpassning med hjälp av gröna och blå strukturer i den 

fysiska planeringen. Klimatanpassning med hjälp av andra metoder och tekniker 

behandlas ej. Klimatanpassning omfattar åtgärder för att mildra klimatförändringarnas 

effekter eller dra fördel av dessa (adaptation på engelska). Begreppet omfattar alltså inte 

åtgärder för att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser (mitigation på 

engelska) (Se även kapitel 1.1.4. för utförligare definition av klimatanpassning).  

 

Fokus ligger på grönstrukturernas möjligheter att öka ett områdes motståndskraft mot 

klimatrelaterade förändringar men behandlar även blå strukturers anpassningsfördelar. 

Arbetet går inte in på djupet i grön- och blåstrukturers andra egenskaper och värden (för 

rekreation, estetisk stadsbild, etcetera).  

Uppsatsen avgränsas till att behandla klimatanpassning av urbana områden och tar 

således inte upp klimatanpassning av rurala områden eller mindre samhällen. Detta på 

grund av att stadens speciella miljö med hårdgjorda ytor, tät och hög bebyggelse, 

värmeöeffekt etcetera kommer att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna samt att 

detta skapar andra förutsättningar för klimatanpassningsarbete där än på andra platser. 

Uppsatsen innehåller en fallstudie som geografiskt avgränsar sig till Malmö stad.  

2. Metodik och metod 

Detta kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt och metoder för att samla in och 

bearbeta den information som behövdes för att besvara frågeställningarna. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt där viktiga begrepp som tas upp i studien definieras. 

För att söka svar på uppsatsens frågeställningar och försöka uppfylla studiens syfte har 

metodik i form av en fallstudie används och datainsamling har skett med hjälp av de 

kvalitativa metoderna litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer.   
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2.1. Metodik 

En forskare kan använda sig av olika metodik eller tillvägagångssätt för att nå sina 

resultat. För den här uppsatsen ansågs en fallstudie vara lämplig metodik på grund av att 

en fallstudie ger möjligheten att skapa kompletterande och mer djupgående kunskap om 

forskningsområdet (Denscombe, 2009). 

2.1.1. Fallstudier 

Fallstudier syftar till att undersöka ett särskilt fenomen på djupet med målet att kunna 

belysa generella förhållanden genom att skaffa sig djupgående detaljkunskaper och 

insikter om det speciella fallet (Denscombe, 2009). Fallstudien kan ge fördjupad 

förståelse för sociala processer och relationer vilka ofta är sammanlänkade och påverkar 

varandra. Med en fallstudie finns möjligheten att inte bara ta reda på vilka resultaten är 

utan också på varför de ser ut som de gör, vilket enligt Denscombe (2009) är 

fallstudiens verkliga värde. 

Val av fallstudieobjekt 

Kriterierna för fallstudieobjektet var att det skulle vara en större tätort där 

klimatförändringarna väntas ge upphov till ökade regnmängder och ökad temperatur. I 

större tätorter finns mycket hårdgjorda ytor som bland annat kan leda till en urban 

värmeöeffekt och skapa problem med avrinning vid kraftiga regn. Här finns också ofta 

konflikten mellan planeringsstrategin förtätning och bevarandet av grönområden när 

staden växer. Ett annat kriterium var att tätorten skulle arbeta aktivt med grönstruktur-

planering och klimatanpassning. Valet föll på Malmö, som uppfyller alla av de 

ovanstående kriterierna samt bedriver flera för fokusområdet relevanta projekt som 

ansågs intressanta att titta på. 

2.2. Kvalitativ metod  

Det finns två huvudmetoder för bearbetning av information (Denscombe, 2009). 

Kvantitativ metod är den statistiska metod som används vid analyser av siffror och 

kvalitativ metod är den som används vid tolkning av texter och bilder.  

I kvalitativ forskning består datainsamlingen av till exempel kvalitativa intervjuer, 

frågeformulär, bilder, dagböcker, protokoll med mera (Denscombe, 2009). Forskaren 

fokuserar på personliga upplevelser, värderingar, perspektiv och tolkningar för att skapa 

en förståelse för verkligheten (Patel & Davidson, 2011). Den här uppsatsen använder en 
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kvalitativ metod bestående av litteraturstudier och en fallstudie där semistrukturerade 

intervjuer genomförts.  

2.2.1. Litteraturstudier 

Litteraturstudier har gjorts för att beskriva problemställningens bakgrund, för att samla 

in relevant information till fallstudien samt för att söka svar på uppsatsens fråge-

ställningar.  

Litteratursökningen gjordes med hjälp av för studien relevanta begrepp (fysisk 

planering, grönstruktur, grönområden, klimatanpassning, climate adaptation, green 

infrastructure, temperature and climate adaptation urban heat island, urban planning,) 

främst på Stockholms Universitetsbiblioteks sökmotor där både böcker och 

vetenskapliga artiklar söktes fram. Denna litteratur gav sedan genom sina referenser 

ytterligare förslag på användbart material. Material har också hämtats från de nationella 

myndigheterna Boverket, SMHI och Naturvårdsverket samt från några webbsidor. 

2.2.2. Intervjuer 

Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade.  De 

strukturerade intervjuerna liknar ett frågeformulär där svarsalternativen för 

respondenten är begränsade. Denna typ av intervju passar bäst när en stor mängd data 

behöver samlas in från en stor grupp respondenter för att sedan analyseras kvantitativt 

(Denscombe, 2009). De semistrukturerade intervjuerna använder sig av färdiga frågor 

eller listor med ämnen och intervjuaren är mer flexibel för att låta respondenten 

utveckla sina idéer och svaren är mer öppna, och i den ostrukturerade intervjun ingriper 

forskaren så lite som möjligt utan låter respondenten fritt utveckla sina idéer om ämnet 

som intervjun handlar om (Denscombe, 2009).  De semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuerna strävar ofta efter att upptäcka saker och framhåller 

respondentens synpunkter och åsikter (Patel & Davidson, 2011). Gränserna mellan de 

olika intervjuteknikerna är flytande och det är främst graden av flexibilitet som skiljer 

dem åt (Denscombe, 2009).  

Informanterna i en intervjuundersökning väljs ofta ut i ett så kallat 

ickesannolikhetsurval, de väljs ut för att de har vissa speciella egenskaper eller 

kunskaper som är relevanta för studien (Denscombe, 2009). 
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I denna studie har fyra personer intervjuats. Intervjuerna skedde i form av personliga 

möten för att underlätta följdfrågor och förklaringar vid oklarheter. Frågorna var av 

semistrukturerad karaktär där förberedda öppna frågor ställdes och där respondenterna 

fritt kunde formulera sina svar. Urvalet skedde genom ickesannolikhetsurval då 

informanterna valdes ut på grund av sin kunskap inom området. Kriterier för urvalet av 

informanter var att de skulle arbeta med grönstrukturplanering eller klimatanpassning i 

någon form inom Malmö stad. Kontakter togs per mejl och telefon med anställda på 

gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen på Malmö stad. Dessa 

personer hänvisade sedan vidare till andra personer som de ansåg lämpliga för 

ändamålet och utfallet blev fyra personer som hade rätt typ av kunskap samt möjlighet 

att ställa upp på en intervju, två från stadsbyggnadskontoret och två från miljö-

förvaltningen.  

Två av intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive kontor. En av 

intervjuerna genomfördes med två respondenter samtidigt, i ett mötesrum på deras 

arbetsplats, efter deras önskemål och uppfattning om att de skulle kunna komplettera 

varandras kunskaper på ett bra sätt under en sådan typ av intervju. Intervjuerna tog i 

genomsnitt cirka en timme vardera. Intervjuerna bandades med diktafon, vissa viktiga 

aspekter antecknades dock för hand för att gardera mot eventuella teknikproblem. 

Direkt efter intervjuerna gjordes anteckningar om tankar och funderingar som 

uppkommit under intervjun. Intervjuerna lyssnades sedan igenom och transkriberades 

för vidare bearbetning, analysering och tolkning med uppsatsens teoretiska avsnitt som 

utgångspunkt. Därefter lyssnades intervjuerna igenom igen för att se till att inget 

missats. Texten bearbetades bland annat genom att sortera och kategorisera svaren efter 

uppsatsens frågeställningar.  

2.2.3. Deduktiv ansats 

Relationen mellan forskning och teori kan ha ett induktivt eller deduktivt angreppssätt. 

Att arbeta induktivt betyder att forskaren utgår från empirin och sedan formulerar en 

teori som ett resultat av sin forskning. Detta arbetssätt syftar till att göra nya upptäckter, 

risken är dock att den formulerade teorins generalitet blir otydlig.  Det deduktiva 

angreppsättet innebär att forskaren använder befintliga teorier för att dra slutsatser om 

enskilda fall. Inom den deduktiva ansatsen kan forskaren också ställa upp hypoteser 

som sedan empiriskt prövas för att tillslut leda fram till en falsifiering eller validering av 

hypoteserna, denna ansats brukar kallas hypotetisk-deduktiv. Styrkan i en deduktiv 
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ansats ligger bland annat i det faktum att det tar utgågångspunkt i en befintlig teori. 

(Patel & Davidson, 2011) 

Den här studien har en deduktiv ansats eftersom den med utgångspunkt i teorin 

diskuterar och analyserar sekundärdata från litteraturstudien samt primärdata från 

fallstudien och intervjuerna för att sedan dra slutsatser från funna samband, likheter och 

motsättningar.  

2.2.4. Metod- och källkritik 

I kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet så sammanflätade att 

reliabilitetsbegreppet ofta byts ut mot ett validitetsbegrepp med en vidare mening. 

Validitet innebär att veta att undersökningen tar reda på det som avses och reliabilitet 

innebär att göra undersökningen på ett tillförlitligt sätt. Validiteten i kvalitativa studier 

beror på hur väl forskaren lyckas tillämpa sin förförståelse under hela forsknings- 

processen samt hur väl underlaget från datainsamlingen kan användas för att göra en 

trovärdig tolkning av det studerade samt att denna tolkning kan kommuniceras så att 

dess betydelse blir tydlig. (Patel & Davidson, 2011) 

En brist i denna studie, som kan ha påverkat resultaten är att möjligheten att intervjua 

någon tjänsteman från gatukontoret uteblev. Gatukontoret arbetar med att ta fram 

Malmö stads grönplan samt ansvarar för skötsel av stadens grönområden och det hade 

antagligen varit berikande för studien med information även från denna förvaltning. 

Dock får informationen från genomförda intervjuer ses som fullt tillräckligt för att 

besvara studiens frågeställningar.  

Litteraturen som används har till största delen bestått av vetenskapliga artiklar och 

kurslitteratur som får anses ha hög grad av tillförlitlighet. En del rapporter och andra 

dokument har också används i studien, främst har dessa hämtats på nationella 

myndigheter och från Malmö stad och har också ansetts ha hög tillförlitlighet. Ett fåtal 

webbsidor har besökts för att inhämta information och även här har tillförlitligheten hos 

informationen reflekterats över. All litteratur har lästs kritiskt och med författarens 

möjliga underliggande avsikter med texten i åtanke.  

Intervjuareffekten 

Vid intervjuer kan forskarens personliga identitet i form av till exempel ålder, kön och 

etnicitet påverka respondentens svar (Denscombe, 2009). Detta kallas intervjuareffekten 
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och har större påverkan när intervjun behandlar känsliga eller personliga frågor (Patel & 

Davidson, 2011). Vissa frågor kan få respondenten att anta försvarsställning för att de 

blir generade eller besvärade och då finns risken att respondenten svarar så som den tror 

att forskaren förväntar sig eller i enlighet med vad den tror att forskarens synpunkter är 

(Denscombe, 2009).  

Möjligheten att respondenterna i denna studie kan ha censurerat eller falsifierat sina 

svar och vilka skäl de kan ha haft till detta har övervägts utan att hitta någon anledning 

att misstro deras svar. Dock kan deras roll som tjänstemän i en politiskt uppbyggd 

organisation ha frånhållit dem från att uttala sig om personliga åsikter av hänsyn till sitt 

uppdrag, vilket kan ha lett till modifikation av vissa svar. Eftersom intervjufrågorna inte 

var av personlig eller känslig art så anses intervjuareffekten haft marginell påverkan på 

respondenternas lämnade uppgifter. Intervjuerna bandades för att inte oavsiktligt missa 

någon uppgift och därigenom ökar undersökningens reliabilitet. 

Bortvalda tillvägagångssätt  

Om syftet hade varit att undersöka flera kommuner för att jämföra hur dessa jobbar med 

klimatanpassning hade till exempel en surveyundersökning med enkätformulär kunnat 

användas för studien, men eftersom det framgick av litteraturen att klimatanpassning 

med grönstrukturplanering inte används i särskilt stor omfattning av svenska kommuner 

idag så ansågs det mer intressant att titta på ett gott exempel på hur man kan jobba med 

detta genom att göra en fallstudie.  

2.3. Begreppsdefinitioner 

Blå- och grönstruktur: Struktur innebär enligt nationalencyklopedin de inbördes 

relationer som råder mellan delarna i en helhet, alltså på vilket sätt helheten är 

uppbyggd av sina beståndsdelar (Nationalencyklopedin, webb). Blå i detta fall syftar på 

vatten, vilket innebär att blåstruktur syftar på vattenytornas inbördes relationer i ett 

större system/ helhet där allt vatten inom det geografiska området ingår. Grön syftar på 

vegetation vilket således innebär grönytornas inbördes relationer i ett större system/ 

helhet där all vegetation inom det geografiska området ingår. 

Dagvatten: Regn- och smältvatten från tak och gator (Nationalencyklopedin, webb).  

Evapotranspiration: Avdunstning av vatten från mark, vattenytor och växtlighet samt 

transpiration av vatten som passerat genom växterna från marken. 

(Nationalencyklopedin, webb)  
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Grönyta: Vegetationsbevuxen yta av alla modeller och storlekar, såsom parker, 

trädgårdar, innergårdar, vägrenar, gröna ytor mellan byggnader, industrier och vägar, 

träd, gröna tak etcetera. SCB (2010) 

Klimatanpassning: se kapitel 1.1.4. Klimatanpassning, samt kapitel 1.4. Fokus och 

avgränsningar. 

3. Gröna och blå strukturer och klimatanpassning 

De gröna och blå strukturerna har stor betydelse i staden av många olika anledningar 

och kommer i det framtida förändrade klimatet att bli än viktigare (Naturvårdsverket, 

2013; SOU 2007:60). När en urbanisering sker med hårdgörande av ytor och 

uppbyggnad av en ny och hårdare geometri så hindras många naturliga processer från 

att utföras (Parlow, 2011). De gröna och blå strukturerna i staden kan återskapa delar av 

dessa processer då de bidrar med olika ekosystemtjänster, som till exempel att sänka 

temperaturen och ta hand om dagvatten, vilket gör staden mer motståndskraftig inför 

ökade regnmängder och högre temperaturer (Gill et al., 2007).   

3.1. Grönstruktur och stadens temperatur 

I slutet av detta sekel, bedömer klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60), att 

antalet dödsfall per år i värmeböljor i Sverige kommer att öka med 1000 fall till följd av 

klimatförändringarna.  

De gröna och blå strukturerna i staden hjälper till att reglera stadens temperatur och 

urbana grönområden har stor potential att sänka de förväntade ökade temperaturerna 

som följer med klimatförändringarna enligt många forskare (t.ex. Gill et al., 2007; 

Oliveira et al., 2011; Smith & Levermore, 2008) Att öka andelen växtlighet i staden har 

enligt författarna en avkylande inverkan på grund av evapotranspiration och 

skuggeffekt. Flera studier om grönområdens kyleffekt på omgivningen har genomförts 

på senare år och resultaten visar att den maximala kyleffekten från grönområden av 

olika storlekar varierar mellan 0-13 grader (Oliveira et al., 2011) Enligt författarna 

beror skillnaderna på flera faktorer såsom skillnader i luftfuktighet, evapotranspiration, 

den urbana morfologin, grönytornas utformning samt på skillnader i mätmetoder. 

Författarna anser dock att resultaten bevisar att grönområden har en avkylande effekt på 

staden men påpekar att det är viktigt att lokala studier utförs eftersom de urbana 

miljöerna skiljer sig åt och effekten är beroende av den enskilda platsens utformning. 
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Större grönområden sänker temperaturen mer än mindre områden enligt flera forskare 

(t.ex. Cao et al., 2010; Dimoudi & Nikolopoulou, 2003). Ju högre andel av stadens yta 

som består av gröna områden ju lägre temperaturer kan förväntas, och som regel 

minskar temperaturen med 0,8 grader vid en ökning av grönytans omfattning med 10 % 

(Dimoudi & Nikolopoulou, 2003). I en annan studie beräknades 10 % ökning av 

grönytor i en tätbebyggd stad sänka den genomsnittliga temperaturen med fyra grader 

(Länsstyrelserna, 2012). Gill et al. (2007) har genom modellering kommit fram till att 

en tioprocentig minskning av grönytan kan leda till en temperaturhöjning på 8,2 grader i 

ett framtida klimat jämfört med medeltemperaturen för 1961-1990. Hur mark- 

användningen ser ut samt grönytans form har också betydelse. Mycket träd och buskar 

på en grönyta ökar den temperatursänkande förmågan medan gräsmark kan minska den, 

och en mer sammanhållen grönyta förefaller ge en högre kyleffekt än en smal och 

avlång grönyta (Cao et al., (2010).  

En minskning av de gröna områdena i staden kan leda till höjda temperaturer och alla 

möjligheter att bevara samt införa mer grönska i staden bör tas (Gill et al., 2007). Det är 

dessutom relativt billigt att införa mer grönska i staden samtidigt som det ofta är en 

allmänt accepterad åtgärd bland invånarna (Kleerekoper et al., 2012).  

Vegetationens volym är också av betydelse i sammanhanget, och att plantera en 

blandning av stora träd, buskar och markvegetation så att flera lager bildas ökar 

kyleffekten. En strategi är också att maximera skuggningen av sådana ytor som lätt 

värms upp, såsom parkeringsplatser, gator, torg, tak och väggar. Lövträd är bra eftersom 

de ger skugga på sommaren men släpper igenom solljus höst, vinter och vår. Det är 

också viktigt av att välja arter som trivs i stadens relativt torra, varma och förorenade 

miljöer samt att välja en blandning av arter för att undvika sjukdomar och 

skadeangrepp. (Thorsson, 2012). 

Gröna tak 

Gröna tak kan vara en fördelaktig strategi i områden med hög bebyggelsetäthet (Gill et 

al., 2007) och vara ett sätt att minska problemen som uppstår i spåren av de hårdgjorda 

ytorna (Getter & Rowe, 2006). Temperaturen i Manchester kunna sänkas med 6,6 

grader om alla tak i staden gjordes gröna enligt en modellering (Gill et al., 2007). Gröna 

tak har många ekologiska och ekonomiska fördelar, bland annat kan de ta hand om stora 

mängder regnvatten, minska värmeöeffekten, spara energi och öka takens livslängd 
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(Getter & Rowe, 2006).  Getter & Rowe uttrycker sig som så att de gröna taken 

kompenserar för de fotavtryck av växtlighet som byggnaderna har tagit i anspråk.  

Gröna tak och fasader en avkylande verkan både på byggnaden själv och på dess 

omgivning. Avkylningen beror på växtlighetens evapotranspiration, avdunstning från 

marken, att inkommande strålning hindras från att omvandlas till värme på grund av 

lågt albedo och skuggning. Innetemperaturen minskar på grund av att växtligheten 

isolerar byggnaden och stänger ute värme på sommaren och håller värmen inne på 

vintern. (Kleerekoper et al., 2012).  

I figur 2 visas ett exempel på ett grönt tak på en sopsorteringsstation i Augustenborg i 

Malmö samt en grön fasad på Amiralsgatan, Malmö. 

 

Figur 2. Grönt tak i Augustenborg, Malmö samt grön fasad på Amiralsgatan, Malmö.  

Träd 

Ett enda träd kan ha samma effekt som tio luftkonditionerings apparater och träd är 

därmed den mest effektiva metoden för att sänka den urbana temperaturen (Kleerekoper 

et al., 2012). Konventionell luftkonditionering ger dessutom upphov till värme som 

sedan släpps ut utanför huset och där bidrar till värmeöeffekten samt bidrar till 

utsläppen av koldioxid genom att konsumera el (Dimoudi & Nikolopoulou, 2003). 

Fullvuxna träd kan kyla ner markytan med så mycket som 15,6 grader (Gill et al., 

2007). Utformningen av trädens kronor har stor effekt på temperaturminskningen, 

liksom tillgängligt vatten och evapotranspirationen. Träd som inte fäller sina löv kan 

dock bidra till ett ökat värmebehov vintertid. (Kleerekoper et al., 2012). Större träd är 
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viktiga för sin förmåga att skugga, ta upp vatten samt vara torktåliga (Gill et al., 2007).  

I figur 3 ses en gata med träd i centrala Malmö. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Träd längs gata, centrala Malmö.  

Grönstruktur under torrperioder 

När gröna strukturer planeras som temperatursänkande åtgärder bör det hållas i åtanke 

att vid ett förändrat varmare klimat kan fler perioder av torka inträffa. Torr vegetation 

minskar kraftigt grönområdenas potential då evapotranspirationen avstannar. För att 

minska utsattheten för torka kan mer vattenstresståliga arter planteras. Träd klarar torka 

bättre än gräs och trädarter från till exempel medelhavsområdet kan vara väl lämpade. 

Bevattning av grönområdena är en annan lösning men då bör uppsamlat eller återvunnet 

vatten användas. (Gill et al., 2007) 

3.2. Grönstruktur och nederbörd 

Klimatanpassning för att klara av ökade regnmängder och översvämningar sker ofta 

genom tekniska lösningar såsom vallar och barriärer, höjda golvnivåer, hus på pelare, 

skyddsavstånd, ändrad dimensionering av ledningsnät med mera. Åtgärder av sådan 

karaktär har alltid en kvarvarande risk att åtgärden inte var stor nog samt att det problem 

som åtgärdats endast flyttas till ett annat område.  Dessa lösningar kan dessutom leda 

till dåligt fungerande stadsrum och risk för att separera områden från varandra både 

rumsligt och visuellt, och att klimatanpassnings- och skyddsåtgärder i form av till 

exempel invallningar också kan påverka kulturmiljöer och kulturhistoriska värden. Att 

istället försöka integrera lösningar i de befintliga strukturerna med hjälp av 

grönområden som kan fungera som så kallade mångfunktionella ytor (se nedan) kan 

ofta vara lämpligare åtgärder. (Länsstyrelserna, 2012) 
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 Boverket (2010a) anser att de hårdgjorda ytorna i staden, både vertikala och 

horisontella, bör minskas till förmån för mer genomsläppliga för att kunna hantera de 

ökade regnmängderna som klimatförändringarna för med sig. Olika markytor har olika 

genomsläpplighet och hårdgjorda ytor har upp till tio gånger högre vattenavrinning än 

grönytor. Infiltrationen på en yta kan ökas avsevärt med plantering av vegetation med 

djupgående rötter (Boverket 2010a). Gill et al. (2007) tar upp möjligheten att avsätta 

sandiga och lättinfiltrerade obebyggda marker i staden som områden som är viktiga att 

bevara ur klimatanpassningssynpunkt.  

För fördröjning och infiltration av dagvatten är grunda diken med lätt sluttande och 

gräsbevuxna sidor en av de enklaste och billigaste lösningarna enligt Boverket (2010a). 

På kvartersmark kan fördröjning vid normalregn ske genom ökad användning av gröna 

tak, vegetation och infiltrationsytor men vid extrem nederbörd anser Boverket att andra 

åtgärder krävs såsom svackdiken som avleder vattnet till en svämzon, till exempel en 

fotbollsplan. För att minska översvämningsproblematik vid vattendrag är större 

sammanhängande grönområden längs dessa en bra strategi (Gill et al., 2007). 

Grönstrukturen i staden är viktig för att hantera dagvattenavrinningen men Gill et al. 

(2007) påpekar att en förändrad markstruktur inte ensamt kommer kunna ta hand om all 

den ökade nederbörden som beräknas i och med klimatförändringarna. Det krävs att de 

urbana områdena också har en så kallad blå struktur med våtmarker, dammar, 

vattendrag med mera som kan fungera som recipienter för och fördröjare av en ökad 

avrinning.  Stadens parkmark kan användas för att anlägga en öppen dagvatten-

hantering, nackdelen är att tillgången på friyta då minskar (Boverket, 2010a). 

3.3. Blå strukturer 

Vi människor har bidragit till att öka översvämningsriskerna i städerna genom att 

torrlägga vattendrag och naturliga översvämningsområden och Boverket (2010a) anser 

att naturområden som har stor betydelse för vattenbalansen i området kan behöva 

avsättas. Det är bland annat viktigt att bevara eller anlägga våtmarker som kan fungera 

som naturliga fördröjnings- och utjämningsmagasin menar de. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterar att det bör finnas en strävan mot att så 

lite dagvatten som möjligt ska behöva avledas i ledningssystem och att dagvatten-

hanteringen behöver inslag av öppna lösningar. De bedömer att risken för över-

svämningar i befintliga avloppssystem på grund av ökad nederbörd är stor och att det är 
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viktigt med en klimatanpassning och utbyggnad av avloppsnätet. Vid överbelastning 

behöver man kunna avleda dagvattnet med hjälp av utjämningsmagasin, kanaler, diken 

med mera anser de. En reduktion av dagvattenflödet till VA-näten, gator och vattendrag 

kan ske genom att planera för lokala lösningar som härmar naturliga system för att 

infiltrera, fördröja och samla upp dagvattnet (Boverket, 2010a). Figur 4 visar en öppen 

dagvattenhantering i Augustenborg i Malmö. Ett annat exempel finns på framsidan till 

denna studie. 

Figur 4. Öppen dagvattenhantering, Augustenborg, Malmö.  

Vattenytor har också en temperatursänkande effekt på grund av avdunstning och 

värmeabsorption. Enligt Kleerekoper et al. (2012) har vatten en genomsnittlig kyleffekt 

på mellan 1-3 grader som sträcker sig cirka 30-35 meter från källan. Större vattenytor 

har generellt sett större effekt liksom vatten i rörelse såsom vattendrag eller fontäner, 

där fontänens effekt är störst enligt författarna. Vattendrag som leder ut från staden kan 

vara effektiva borttransportörer av värme (Kleerekoper et al., 2012 ). 

3.4. Mångfunktionella ytor 
De gröna och blå strukturerna har många olika funktioner och en välplanerad 

lokalisering och integrering av mångfunktionella ytor, det vill säga till exempel 

grönområden, träd, vattendrag, våtmarker och dammar, i den befintliga bebyggelsen ger 

många olika positiva fördelar; de kan bidra med ekosystemtjänster såsom rening av luft 

och vatten, mat, dagvattenhantering, temperaturreglering, bullerminskning, läromaterial, 
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spridningskorridorer för växter och djur, ökad biologisk mångfald samt fungera som 

avgränsare, riktmärken och förskönande objekt i staden (Thorsson, 2012). De kan också 

bidra till sociala mötesplatser, rekreation och vila med mera (Boverket, 2010a). 

Välplanerad grönstruktur minskar också behovet av att söka områden för rekreation 

utanför staden och minskar på så sätt antalet persontransporter och därmed också de 

klimatpåverkande utsläppen (Boverket, 2010a). Grönstrukturen minskar också klimat-

påverkande utsläpp genom att de sänker temperaturen i staden och därmed minskar 

behovet av kylning av byggnader (Gill et al., 2007), samt på grund av växtlighetens 

upptag av koldioxid (Oliveira et al., 2011). 

4. Klimatanpassning och planering 

För att bygga ett samhälle som är motståndskraftigt mot klimatförändringar krävs 

många olika åtgärder. Den fysiska planeringen är mycket viktig för att få bukt med 

konsekvenserna av klimatförändringarna i urbana områden (Viegas et al., 2013; 

Kleerekoper et al., 2012). En översiktlig, strategisk planering behövs för att samordna 

de klimatanpassningsåtgärder som krävs för att våra samhällen ska stå bättre rustade för 

kommande klimatförändringar (Länsstyrelserna, 2012). 

Länsstyrelserna fick år 2009 i uppdrag av regeringen att samordna och driva klimat-

anpassningsfrågorna i länen. Länsstyrelserna ansvarar för kunskapsförmedling, underlag 

för kommunal planering samt för tillsynsutövning över den kommunala planeringen. 

Kommunerna ansvarar för att utarbeta kommunala riktlinjer och att bestämma om hur 

klimatanpassning ska integreras i den kommunala planeringen. De utövar tillsyn över 

byggande och förvaltning av fastigheter samt ansvarar för att informera olika aktörer 

och allmänheten om klimatförändringarna och vad kommunen gör för att möta dessa. 

(Länsstyrelserna, 2012)  

Enligt en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde 

bland Sveriges kommuner 2011 så arbetade nio av tio kommuner med klimatanpassning 

i någon utsträckning vid planering för ny bebyggelse och drygt 20 % av kommunerna 

uppgav att de i hög utsträckning jobbade med detta (SKL, 2011). Många kommuner 

känner att de inte har allt underlag de behöver för att fatta klimatanpassningsrelaterade 

beslut i planeringsprocessen enligt SKL:s enkät. Färre än 20 % av kommunerna svarade 

att de har allt underlag de behöver. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007:60) 
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påpekar att kunskap är den viktigaste förutsättningen för att klimatanpassa samhället, 

och att det är lika viktigt att kunskapen når ut till dem som behöver den.  Både SKL 

(2011) och Boverket (2010b) efterfrågar en nationell strategi för klimatanpassning 

vilket de anser saknas idag och att staten bör ta ansvar för att det tas fram en sådan. 

Boverket anser vidare att även en regional analys för klimatanpassning bör tas fram som 

sedan kan ligga till grund för det lokala anpassningsarbetet. Det är viktigt att ha ett 

större geografiskt analysområde menar de eftersom konsekvenserna av klimat- 

förändringarna ofta omfattar större områden än en enskild kommuns gränser. 

4.1. Fysisk planering  

Fysisk planering används för att fatta beslut om hur mark- och vattenområden skall 

utnyttjas, och avvägningar mellan exploatering och bevarande av naturmark är centrala 

(Nyström & Tonell, 2012). Den fysiska planeringen kan på flera sätt vara behjälplig i 

anpassningen av samhället till klimatförändringarna bland annat eftersom den urbana 

värmeöeffekten till stor del beror på stadens utformning (t.ex. Oliveira et al., 2011; 

Smith & Levermore 2008). Till exempel har gatornas placering och riktning stor 

betydelse för hur stor solinstrålningen blir samt för den urbana ventilationen (vind-

styrka), stadens geometri påverkar solinstrålning och reflektion och andelen grönytor 

påverkar avkylningsförmågan menar författarna. Kommunernas klimatarbete i den 

fysiska planeringen är viktigt för att det ger en möjlighet att anpassa, lokalisera och 

utforma bebyggelse och infrastruktur samt att på ett strategiskt sätt hantera och anpassa 

t.ex. befintlig teknisk infrastruktur och grönstruktur med hänsyn till de kommande 

klimatförändringarna (Länsstyrelserna, 2012; SKL, 2011).  Det är mycket viktigt att det 

finns ett helhetsperspektiv genom hela plan- och byggprocessen, från översiktsplan till 

förvaltning och att den fysiska planeringen för klimatanpassning sker i samverkan med 

olika aktörer och organisationer, samt på alla berörda nivåer i samhället. Den bör också 

vara politiskt förankrad så att ett tydligt ansvar finns högt uppe i organisationen. (SKL, 

2011). 

PBL och Miljöbalken 

Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) är de lagar som styr den fysiska 

planeringen i kommunerna (Länsstyrelserna, 2012). PBL genomgick 2010 en revision 

som innebär att idag är kommunerna skyldiga att ta hänsyn till klimataspekter vid 

planering av ny bebyggelse och infrastruktur (SKL, 2011).  I nya PBL (2010:900) 2 

kap. 3 § går att läsa att planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur och en 
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estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 

med hänsyn till bland annat miljö- och klimataspekter (SFS, 2010:900). Detta är ett 

tillägg som gjorts i lagen och som har till syfte att bidra till att nå klimatmålet 

Begränsad klimatpåverkan genom att främja goda miljöförhållanden enligt regeringens 

proposition En enklare plan- och bygglag (2009/10:170). Detta ska enligt propositionen 

ske dels genom klimatanpassning och dels genom minskad klimatpåverkan.   

PBL kan användas som ett verktyg för kommunerna vid klimatanpassning av ny 

bebyggelse och infrastruktur på oexploaterad mark men för redan befintlig bebyggelse 

är möjligheterna till klimatanpassning med hjälp av PBL mindre då det här är 

fastighetsägaren som ansvarar för sin egendom (SKL, 2011). Genom PBL och 

översiktsplaneringen har kommunerna dock ett lagstadgat ansvar för att förebygga 

översvämningar (SOU 2007:60).  

Miljöbalken (SFS, 1998:808) innehåller bestämmelser om miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbeskrivningar (se vidare nedan, Miljöfrågor i fysisk planering). 

Krav om hänsyn till klimatförändringarna i planeringen finns också i Lag om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (SFS, 2006:544, 2 kap.1 §). 

4.1.1. Kommunal planering 

Huvudansvaret för den fysiska planeringen ligger på den kommunala nivån. 

Kommunerna måste upprätta en kommunomfattande översiktsplan, där planeringen för 

kommunens mark- och vattenresurser behandlas översiktligt. En översiktsplan är inte 

bindande men den innebär att politiskt förankrade visioner för samhällsbyggandet och 

att riktlinjer för kommande planering tas fram (Nyström & Tonell, 2012). Enligt 

Nyström & Tonell så handlar översiktsplanering bland annat om att ta fram strategier 

för att utveckla och bevara bebyggelse och grönområden. Den detaljerade planering 

som behövs när en kommun ska pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 

bebyggelse samt reglera bebyggelsemiljöns utformning sker med hjälp av upprättandet 

av en detaljplan. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för senare 

bygglovsgivning. I detaljplanen kan kommunen frivilligt reglera till exempel skydd av 

värdefulla miljöer eller anläggningar, markytans utformning och vegetation, omfattning 

och användning av bebyggandet och byggnader, skyddsåtgärder för att motverka 
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markförorening, olyckor, översvämning och erosion till följd av klimatförändringarna. 

(Nyström & Tonell, 2012) 

Översiktsplaneringen har till uppgift att beakta ekologiska aspekter när naturresurser 

utnyttjas samt att ta hänsyn till naturmiljöns betydelse för människans välbefinnande. I 

och med detta är grönområdesplanering en viktig del av översiktsplaneringen. Det finns 

också andra synsätt på grönområden i staden till exempel att de utgör barriärer som bör 

bebyggas och att naturen i staden inte har något egenvärde. (Nyström & Tonell, 2012) 

4.1.2. Grönstrukturplanering 

Förtätning är en vanlig planeringsstrategi i städer och är en välbeprövad strategi som 

leder till en mer effektiv resursanvändning och på så sätt bidrar till att minska utsläppen 

av växthusgaser (Boverket, 2010a). Förtätning anses vara en viktig miljöstrategi trots att 

den hotar urbana grönområden, men en planeringsstrategi för utglesning (s.k. urban 

sprawl) hotar istället mer sammanhängande grönområden i städernas utkanter menar en 

rapport från riksdagen (2010/11: RFR3). En strategi som fokuserar enbart på förtätning 

kan också få negativa konsekvenser som gör staden mer utsatt för klimatförändringar 

menar Boverket (2010) och påpekar därför nödvändigheten av integrerade insatser där 

både begränsning av klimatpåverkan och anpassning till klimatförändringarna 

behandlas. Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (2010) så minskade 

vegetationsgraden i alla Sveriges tio befolkningstätaste städer under åren 2000-2005. 

Att få in mer grönska i staden som kan fungera som klimatanpassningsåtgärder är en 

stor utmaning för samhällsplaneringen (Mees & Driessen, 2011).  Gill et al. (2007) 

anser att en kreativ och välplanerad grönstruktur är en av de mest hoppingivande 

strategierna för klimatanpassning och menar att det är nödvändigt att samhälls-

planeringen på alla nivåer erkänner och accepterar detta. 

Motsättningar mellan planeringsidealen att förtäta å ena sidan samt att bevara och 

integrera mer grönstruktur i staden å den har länge karaktäriserat stadsplaneringen enligt 

Ståhle (2005). Han menar att förtätningsförespråkare ofta undviker eller nedvärderar 

frågan om grönområdens värde i staden samt att många grönområdesivrare kanske inte 

ser de fördelar som innerstadens stadsbyggnadsstruktur kan ha. Ståhle anser att när det i 

en kommun inte finns någon strategi för hur grönstrukturen kan utvecklas kan det leda 

till negativa effekter i form av att stadsdelar med låg andel grönområden inte får några 

nya, det lägger hinder i vägen för att bebygga oanvända grönområden, det verkar 
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hämmande på möjligheten att utveckla nya och bättre gröna områden samt hindrar 

stadens utvecklingsmöjligheter i centrumnära stadsdelar med stor andel grönska. 

Det kan även uppstå andra målkonflikter vid införande av mer urban vegetation. En 

ökad vegetation i staden kan leda till en minskad känsla av trygghet, ökade problem 

med pollenallergi och till en ökad vattenförbrukning. Det är därför viktigt att utgå ifrån 

platsens läge, topografi och klimat samt platsens önskade funktion för att nå ett bra 

resultat. (Thorsson, 2012) 

4.1.3. Verktyg för grön klimatanpassning 

Risk- och sårbarhetsanalys  

Att integrera klimatfrågan i kommunens risk- och sårbarhetsanalys är enligt Boverket 

(2010b) en bra utgångspunkt för en diskussion om hur kommunen kommer att påverkas 

av ett förändrat klimat och hur en anpassning av samhället kan ske. Det är viktigt att 

kartlägga de gröna och blå områdena i staden samt områden med hårdgjorda ytor och att 

jämföra dessa med karteringar över olika klimatrelaterade riskområden för att se var 

förbättringar kan göras (Boverket, 2010a).  

Kostnads- nyttoanalys 

Att inte anpassa samhället till klimatförändringarna kommer i längden att ge 

merkostnader (Länsstyrelsen, 2012). Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 

2007:60) menar att i många fall kan anpassningsåtgärder minska skadeverkningar av 

väderrelaterade händelser men att det i vissa fall är bättre att ta hand om skadorna när de 

uppstår. Ett sätt att undersöka nyttan av klimatanpassning för samhället är att göra en så 

kallad kostnads- och nyttoanalys. Underlaget för att göra en sådan för klimat-

anpassningsåtgärder är dock ofta bristfälligt i kommunerna (SKL, 2011).  

Det är viktigt att redovisa hur anpassningsarbetet kopplas till kommunens budget på 

lång och kort sikt samt att visa på olika alternativ till anpassning där kostnads-

nyttoanalysen kan vara ett verktyg för att värdera dessa. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv bör en reduktion av antalet dödsfall och andra hälsofrämjande aspekter av 

anpassningsåtgärder ställas mot kostnaderna för att genomföra hälsoförbättrande och 

livräddande åtgärder. (Boverket, 2010a) 

Klimatanpassningsplan 

Risk- och sårbarhetsanalys och kostnads-nyttoanalys kan ligga till grund för en klimat-

anpassningsplan där åtgärder definieras och planeras samt ansvar för utförande bestäms 
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(Länstyrelsen i Stockholm, 2010). Eftersom kunskaperna kring klimatförändringarna 

samt tillgänglig teknik ständigt utvecklas måste klimatanpassningsplanen befinna sig i 

ständig revidering och uppdatering. 

Grönplan 

Ett viktigt underlag i klimatanpassningsarbetet är en kommunomfattande plan för 

grönstrukturens utveckling och den bör beaktas i såväl översiktsplaner som detaljplaner 

(Länsstyrelserna, 2012; Boverket, 2012). Grönytorna i städerna minskar (SCB, 2010), 

och en grönstrukturplan kan hjälpa kommunerna att hantera dessa frågor i den fysiska 

planeringen (Naturvårdsverket, 2013). Det är viktigt att alla gröna ytor tas upp i grön-

planen och inte bara de av kommunen förvaltade allmänna ytorna såsom parker och 

annan naturmark (Boverket, 2010a).  

Enligt Naturvårdsverket (2013)  hade 39 

% av landets kommuner, år 2013, något 

slags dokument som behandlade grön-

ytorna i kommunen (i figuren kallat 

grönplan, se figur 5) och i 20 % av 

kommunerna pågick arbete för att ta 

fram ett sådant. Namnen på och 

innehållet i dessa dokument varierar 

stort (Boverket, 2012).  

 

 

 

 

 

Figur 5. Andel kommuner med och utan 

grönplan 2013.  Data: Naturvårdsverket (2013)

 

Grönytefaktor 

För att kompensera för hårdgjord mark vid nybyggnation eller vid förtätning av 

befintlig bebyggelse kan grönytefaktorn användas (Boverket, 2010). Grönytefaktorn är 

ett mått på fördelningen mellan bebyggd yta och växtlighet och dagvattenhantering, och 

den är ett verktyg för att uppnå så hög växtlighet som möjligt även på små ytor 

(Persson, u.å.). Syftet med grönytefaktorn är att få exploatörer att minska de hårdgjorda 

ytorna och detta gör man genom att ge olika poäng för olika gröna och blå ytor 

(Boverket, 2010a). Byggherrarna ska sedan redovisa ett visst mått på grönytefaktorn i 

bygglovshandlingarna för att få bygglov (Persson, u.å.). Boverket (2010a) tar upp 

möjligheten att i framtiden även inkludera poäng för ökad klimatkomfort och 

fördröjande av vatten. Detta sker till viss del redan då man till exempel i Norra 

Djurgårdsstaden har vidareutvecklat verktyget till att omfatta bland annat 
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klimatanpassning (Gustafsson, 2012). Gustafsson anser att ett av grönytefaktorns 

viktigaste bidrag är att den tvingar byggherrar att betala för en hållbar grönstruktur och 

att de gröna frågorna inte kan väljas bort på grund av ekonomiska orsaker. Risken med 

grönytefaktorn, menar Gustafsson, är att det bara blir en poängjakt för att nå upp till 

kvoten och att övriga delar av processen blir lidande. Författaren tycker därför att 

grönytefaktorn hellre bör ses som en källa till inspiration vid utformningen av området 

än att vara ett tvång.  

 

Verktyg för grön klimatanpassning 

I det här kapitlet har ett antal verktyg för grön klimatanpassning tagits upp. Dessa 

kan användas till exempel som underlag vid den fysiska planeringen eller för att 

praktiskt införa mer grönska vid exploatering. 

- Grönplan 

- Grönytefaktorn 

- Kostnads-nyttoanalys 

- Klimatanpassningsplan 

- PBL 

- Risk- och sårbarhetsanalyser 

  

5. Malmö 
Malmö ligger i sydvästra Götaland och är Sveriges tredje största stad. Malmö har en 

befolkningsmängd på 313 000 personer (Malmö stad, 2014b).  

5.1. Malmös framtida klimat 

I Malmö väntas ett förändrat klimat med bland annat högre temperaturer och en ökad 

nederbörd (främst vintertid), en ökning av högsta dygnsmedeltemperatur, ett större antal 

dagar med kraftig nederbörd men en möjlig minskning av nederbörden sommartid i 

framtiden enligt SMHI:s klimatdata (SMHI, u.å.).  

Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) kommer antalet varma dagar 

och tropiska nätter att öka kraftigt i södra Sverige. Frekvensfördelningen av medel-

temperaturerna under sommaren förskjuts så att medianvärdet ökar med 3-4 grader mot 
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slutet av seklet (Rossby Center, SMHI, 2007). Under samma tidsperiod kan antalet 

tropiska nätter ha ökat till cirka 40 stycken per år, jämfört med idag då de sällan uppgår 

till fler än fem, (SOU 2007:60).  Klimat- och sårbarhetsutredningen bedömer också att 

värmeböljor kommer att bli vanligare och långvarigare och att en höjning av havsnivån 

är att vänta. 

5.2. Klimatanpassning med grönstrukturer i Malmö stad 
I föregående kapitel beskrevs hur Malmö kommer att påverkas av klimatförändringarna 

med höjda temperaturer, ökat antal tropiska nätter, ökad nederbörd och höjda havs-

nivåer. Det är alltså viktigt att en anpassning av staden sker för att möta dessa 

förändringar. För att ta reda på hur Malmö arbetar för klimatanpassning med gröna och 

blå strukturer så har olika kommunala dokument och planer gåtts igenom samt har fyra 

tjänstemän från Malmö stad intervjuats. Två, Gustav Aulin och Kerstin Torseke 

Hulthén, från stadsbyggnadskontoret och två, David Snällfot och Annika Kruuse, från 

miljöförvaltningen. Gustav Aulin är landskapsarkitekt, Kerstin Torseke Hulthén är 

programarkitekt, David Snällfot är miljövetare och Annika Kruuse är miljöstrateg.  

Resultaten från dokumentgenomgången och intervjuerna presenteras under fyra rubriker 

som syftar tillbaka på studiens tredje frågeställning.  

5.2.1. Verktyg 

Enligt Kruuse (2014) så finns egentligen inga specifika verktyg eller någon specifik 

planering för just klimatanpassning med grönstrukturer i Malmö. Det ingår som delar i 

den strategiska planeringen och finns med i planer och är även en del av poängen med 

grönytefaktorn menar hon (se mer om grönytefaktorn nedan).  Däremot arbetas det 

ganska mycket med förvaltningsövergripande processer och arbetsgrupper med 

tjänstemän från framförallt stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, gatukontoret 

och fastighetsförvaltningen och även VA SYD (som ansvarar för dagvattenhanteringen i 

kommunen) när det ska byggas nya områden enligt Kruuse. Hon berättar att dessa 

grupper undersöker och diskuterar behov av grönytor och försöker få in grönska på 

olika sätt och det kan vara långa processer för att undersöka vad som behövs till 

exempel för dagvattenhantering eller klimatanpassning. I vissa fall tas det fram olika 

plandokument som till exempel fördjupade översiktsplaner där grönstruktur kan få ett 

eget kapitel. Snällfot (2014) poängterar också att risker från klimatförändringar kan 

reduceras på många olika sätt och det är inte alltid riskreducering och klimatanpassning 

hör ihop med grönstrukturplanering. 
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De verktyg som tas upp nedan används alltså inte specifikt i klimatanpassningssyfte 

men det är en av delarna i och resultatet från dessa verktyg; 

- Planer, mål och strategier 

Det finns många dokument i Malmö stad som behandlar frågor om klimat, grön-

områden, grönstruktur och klimatanpassning. Här följer en sammanställning av 

innehållet angående dessa frågor i några av de viktigaste dokumenten; 

Översiktsplan för Malmö ÖP 2012 Planstrategi Utställningsförslag 

Översiktsplanen har ännu inte antagits av kommunfullmäktige men har godkänts av 

kommunstyrelsen i januari 2014. I planen beskrivs att Malmö satsar på en planerings-

strategi som har ledorden yteffektivitet, flexibilitet och multifunktion för att skapa en 

tätare, grönare och mer blandad stad. Där finns egna kapitel för en grönare stad, grön-

struktur, och klimatanpassning. I kapitlet om en grönare stad nämns vikten av gröna 

ytor för klimatanpassning och den positiva effekt detta kan få i socioekonomiska termer 

men kapitlet om klimatanpassning fokuserar främst på tekniska åtgärder mot höjda 

havsnivåer och ökad nederbörd.  Kapitlet om en grönare stad tar också upp verktyget 

grönytefaktor och menar att detta kan användas där det är lämpligt samt utvecklas för 

att bli mer användbart. Grönstrukturkapitlet tar upp vikten av en sammanhängande 

grönstruktur för bland annat ekosystemtjänster, men specificerar inte klimatanpassning 

som en av dessa tjänster. Översiktsplanen slår fast att förtätningen inte får göra staden 

mindre grön utan att grönskan ska öka och att nya parker och utveckling av de 

nuvarande behövs. Även vattenmiljöerna ska utvecklas och de gröna och blå områdenas 

mångfunktionalitet och vikt för klimatanpassningen av staden tas upp.    

Grönplan 2003 

Grönplanen ska fungera som ett underlag i den fysiska planeringen och ska verka 

vägledande vid all planering i kommunen. Grönplan 2003 fokuserar på de gröna 

områdenas värden för främst hälsa och rekreation och biologisk mångfald. Den nämner 

också att grönytor bidrar till ett behagligare klimat i staden genom att rena luften från 

föroreningar, utjämna temperatursvängningar, höja luftfuktighet med mera. Den gröna 

planeringen omfattar enligt grönplanen rekreationsfrågor, biologisk mångfald, 

kretslopps- och klimatfrågor, naturpedagogik, hälsoaspekter, kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden mm. Klimatanpassning är inte ett värde som uppmärksammas 

vidare i grönplanen. 



 Klimatanpassning med grönstrukturplanering  

31 
 

Malmö stad håller i skrivande stund på att revidera och uppdatera Grönplan 2003 och 

enligt Kruuse (2014)  kommer klimatanpassning antagligen att få större utrymme i den 

nya planen. 

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 

I miljöprogrammet beskrivs Malmö stads fyra övergripande miljömål varav ett är att bli 

Sveriges klimatsmartaste stad. Ett av delmålen är att Malmö stad ska förbereda sig för 

klimatförändringarna och ett annat av delmålen är att Malmös parker, vattenmiljöer och 

grönområden skall utökas och värnas och kompletteras med gröna tak och fasader och 

öppen dagvattenhantering. I miljöprogrammet kan också läsas att det är viktigt att 

utveckla samarbetet mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag samt även med 

invånarna i Malmö genom medborgarsamverkan. Detta för att undvika målkonflikter 

och få ett så bra resultat som möjligt.  

Handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i Malmö stad 2011-2014 

För att uppfylla miljömålen tas för varje mandatperiod fram en handlingsplan för 

klimat- och miljöarbetet. Den gällande pekar ut 26 prioriterade åtgärder som behöver 

genomföras under perioden 2011-2014. En av dessa åtgärder poängterar vikten av 

mångfunktionell grönstruktur och säger att stadens arbete med natur och grönska ska 

breddas till att fokusera på hälsa, klimatanpassning, naturvård och ekosystemtjänster.   

En ny handlingsplan har precis tagits fram, Förslag till handlingsplan för klimat-och 

miljöarbetet i Malmö 2015-2018, och är i skrivande stund ute på internremiss. Den har 

ett kapitel om klimatanpassning som mest handlar om höjda havsnivåer men också 

nämner utveckling av gröna och blå strukturer, samt också ett kapitel om den täta gröna 

staden som belyser vikten av att samla kunskap om praktiska tillvägagångssätt. Den tar 

bland annat upp multifunktionella ytor och funktionsblandade strukturer. 

Handlingsplan för klimatanpassning Malmö 2012-2014 

Detta dokument beskriver Malmös framtida klimat, olika verktyg för klimatanpassning 

och vilka planerade aktiviteter som finns för kommunen. Syftet med planen är att uppnå 

målet om att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Syftet är också att Malmö ska stå för-

beredd för effekterna av klimatförändringarna. Verktygen som planen tar upp för 

klimatanpassning är gröna och blå strukturer, klimatanpassad planering och samverkan.  
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Enligt dokumentet så har de olika förvaltningarna inom Malmö stad tillsammans 

ansvaret för genomförande av de planerade aktiviteterna i handlingsplanen för 

klimatanpassning.  

Av intervjuerna framkom att detta dokument i praktiken dock är lite tandlöst då 

åtgärdsansvaret har tagits bort av politikerna men att många av åtgärderna ändå 

genomförts eller håller på att genomföras.  

- Grönytefaktorn 

Grönytefaktorn används för att öka grönskan i staden vid alla nybyggnationer där 

Malmö stad äger marken enligt Kruuse (2014). Det är en metod för att få in grönskans 

alla nyttigheter i staden och klimatanpassning är en av dessa. Vid nybyggnationer på 

privat mark kan staden genom dialog försöka påverka så att grönytefaktorn används 

även där men det lyckas inte alltid menar hon.   

Som verktyg för klimatanpassning kan dock grönytefaktorn diskuteras menar Snällfot 

(2014). Han påpekar att grönytefaktorns primära funktion inte är att reducera risker utan 

att säkerställa en viss mängd grönska på platsen. Byggherren behöver inte ta hänsyn till 

exempelvis klimatrelaterad problematik och vad som kan vara lämpliga åtgärder, utan 

behöver bara uppnå sin kvot av grönyta. Kruuse (2014) anser att det ibland är för lätt för 

byggherren att uppnå sin kvot och att det kan bli för lite användbar grönska. Hon menar 

att verktyget skulle kunna förbättras och nämner att man i Stockholm i norra Djurgårds-

staden har lagt till olika kvalitativa värden, som helt saknas i Malmö. Där kan man få 

tilläggspoäng om man gör bra saker för till exempel biologisk mångfald, klimat-

anpassning eller sociala värden vilket hon tycker är en bra väg att gå. Att ha en mer 

anpassningsbar och flexibel grönytefaktor som kan få nya värden beroende på plats-

specifika behov och utgångspunkter var egentligen tanken från början också med 

Malmös grönytefaktor menar hon. (se mer om grönytefaktor nedan, under rubriken 

4.6.4. Grönstruktur och förtätning) 

- Byggherredialog 

Torseke Hulthén (2014) berättar att ibland när det har skett en markanvisning för 

kommunal mark för områden eller kvarter där ambitionsnivån är högre (ofta ur 

hållbarhetssynpunkt) så används något som kallas för byggherredialog. Då jobbar 

byggherrar och förvaltningar i grupp för att med gemensamma kunskaper ta fram 

ambitionsnivåer och riktlinjer för detaljplanerna. Ibland ordnas föreläsningar eller 
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studieresor och genom att byggherrarna diskuterar gemensamt i grupp menar Torseke 

Hulthén att de kan trigga varandra och dra nytta av varandras kunskaper vilket kan leda 

till höjda ambitionsnivåer. Förvaltningarnas roll här är att verka som inspiratörer och 

kunskapskällor menar hon. 

Riskanalys 

Enligt Snällfot (2014) så har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från stadskontoret, 

miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och gatukontoret tillsammans arbetat fram 

en grov riskanalys för kommunen för att få en samlad riskbild över hur exponerat 

Malmö är för naturolyckor och hur sårbara olika områden är. Syftet med karteringen är 

att identifiera de mest utsatta områdena för att sedan undersöka handlingskapaciteten 

och behovet av åtgärder i dessa. 

5.2.2. Åtgärder 

I Malmö stad har flera åtgärder genomförts med syfte att leda till en grönare och mer 

klimatanpassad stad och i detta kapitel redovisas några av dessa. De åtgärder som 

redovisas kom antingen upp under intervjuerna och/eller beskrivs på Malmö stads 

hemsida och ansågs relevanta och betydelsefulla i sammanhanget för att få en bild av 

olika möjliga åtgärder. Figur 8 visar var i Malmö de olika åtgärderna är lokaliserade. 

 
Figur 6. Översiktskarta som visar lokaliseringen av de olika redovisade åtgärderna i Malmö stad.  

Kartfakta: Referenssystem SWEREF 99, Koordinatsystem SWEREF 99TM, Tillverkare: M. Sima 2014 Översiktskartan © 

Lantmäteriet Avtalsnummer: i2012/899. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning, Lantmäteriet 2014-05-22 
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- Bo01/ Västra hamnen  

Bo01 är en del av ett gammalt industriområde i Västra Hamnen i Malmö. Det är en 

stadsdel som byggts upp med ekologisk hållbarhet som mål. Här har staden medvetet 

satsat på att gröna och blå ytor ska få plats även i en tät stadsbebyggelse. För att andelen 

grönska i stadsdelen skulle bli så stor som möjligt användes verktyget grönytefaktorn. 

Det var första gången detta verktyg användes i Sverige och inspirationen till detta kom 

från Berlin. Grönytefaktorn kombinerades i Bo01 med gröna punkter, och för att en 

exploatör skulle få bygglov fanns ett krav på att varje gård skulle förses med minst 10 

valfria av dessa samt ha en grönytefaktor på minst 0,5 (av 1,0). De gröna punkterna var 

35 olika förslag på åtgärder (exempel: gårdens dagvattendamm är utformad som en 

våtmark, alla tak är gröna, det finns 1   damm för varje 5   hårdgjord yta, m.fl.) för 

att göra stadsdelen grönare. I Bo01 finns också bestämmelser om att dagvattnet i 

området skall omhändertas lokalt och vattnet renas och behandlas således genom yt-

avrinnande system vilket innebär att stadsdelen också har många blå strukturer. 

(Miljöförvaltningen, 2006) 

- Biodivercity 

Är enligt Kruuse (2014) ett projekt för att få in mer grönska i den täta staden på nya 

innovativa sätt, i första hand för att främja stadens biologiska mångfald och i andra hand 

ska grönskan bidra med andra ekosystemtjänster såsom till exempel klimatanpassning. 

Projektet innebär att testa nya sätt att öka den urbana biologiska mångfalden och förut-

sättningarna för ekosystemtjänster genom att utforma grönska på olika nya sätt; urbana 

biotoper, träd i gator, gröna fasader och väggar, gröna tak, mobila växtsystem och tre-

dimensionell grönska är de så kallade produktgrupper som testas (Miljöförvaltningen, 

u.å.). Projektet genomförs mellan augusti 2012 och september 2014 och Kruuse berättar 

att resultaten från försöken, när de har utvärderats, kommer att läggas ut på nätet och 

finnas tillgängligt för aktörer som är intresserade. Stor del av projektet genomförs på 

olika ställen i Västra hamnen. 

- GreenClimeAdapt  

Malmö stad bedriver ett projekt inom klimatanpassning som heter GreenClimeAdapt. 

Det är ett projekt som visar hur städer kan klimatanpassas med hjälp av gröna och blå 

strukturer. Kruuse (2014) berättar att det bland annat handlar om öppen dagvatten- 

hantering, gröna tak och gröna fasader och att projektet bland annat har arbetat med 

framtagning, anläggning och utvärdering av nya typer av gröna tak. På Malmö stads 

hemsida kan man läsa att projektet också omfattat testning och demonstrering av gröna 
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fasader, rundvandringar, workshops inom stadsplanering samt dialog med de som får 

nytta av åtgärderna, allt för att öka kunskapen om grön klimatanpassning (Malmö stad, 

u.å.). Två av projektets delprojekt beskrivs nedan; 

Öppen dagvattenhantering i Skogholms ängar 

För att minska klimatrelaterade risker i form av erosion och översvämning har en 

ekologisk dagvattenhantering anlagts på Skogholms ängar vid Risebergabäcken i 

Malmö. En stor del av Malmös dagvatten tas om hand i bäcken som har varit kraftigt 

överbelastad. Dagvattenanläggningen fördröjer och renar nu dagvattnet innan det når 

Risebergabäcken och samtidigt bidrar anläggningen med en gynnsam miljö för både 

växter, djur och människor. (Malmö stad, u.å.) Under intervjuerna framkom dock att det 

kan finnas ett behov av en mer sammanhållen strategi för hela bäcken, som är väldigt 

lång och rinner genom hela tätbebyggda Malmö, och att det kan behövas fler åtgärder 

för att hantera riskerna med framtida klimatförändringar och en växande stad. Gröna 

strukturer skulle kunna vara en sådan åtgärd menar Snällfot (2014).  

Augustenborg  

Augustenborg är ett bostadsområde från 50 talet där det första öppna dagvattensystemet 

för lokalt omhändertagande av dagvatten i ett bostadsområde skapades i Malmö enligt 

Snällfot (2014). Dagvattensystemet byggdes mellan 1998-2004 och innan dess så hade 

bostadsområdet problem med källaröversvämningar vid kraftig nederbörd på grund av 

det gamla rörsystemet med kombinerade rör, men sedan dagvattensystemet installerades 

har inte några sådana problem funnits menar Snällfot. I Augustenborg finns även flera 

av GreenClimeAdapts testanläggningar med gröna tak och fasader (Malmö stad,u.å.).  

- Hyllie 

Hyllie är ett område som är under konstruktion och där miljöfrågorna har fått ta stor 

plats i planeringen. Här vill man skapa Öresundregionens klimatsmartaste stadsdel och 

en global förebild inom hållbar stadsutveckling och här är energieffektivitet, resurs-

hushållning och grönska några av ledorden (Malmö stad, 2013). 

För Hyllieområdet har det tagits fram en fördjupad översiktsplan där grönstrukturen fått 

ett eget kapitel enligt Kruuse (2014). 

5.2.3. Svårigheter med grönstrukturplanering 

Något som försvårar arbetet med klimatanpassning och grönstrukturplanering enligt 

Kruuse (2014) är att lagstiftningen med PBL inte är så bra anpassad för detta ändamål. 
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Hon anser att PBL bör ses över och att Boverket bör ge rekommendationer om hur man 

kan använda grönområden på olika sätt och att det bör finnas mer regler och krav kring 

detta. 

Något som flera respondenter nämner är att det finns en del oklarheter vad gäller 

ansvarsfördelning vid skötseln av vissa grönområden och vad gäller vem som ska stå för 

driftkostnaderna. Det gäller framförallt dagvattendammarna där många aktörer varit 

inblandade och där skötseln skiljer sig en hel del från traditionell skötsel av 

grönområden och entreprenörerna kanske inte vet riktigt hur det ska skötas menar 

Kruuse (2014).  

En annan svårighet som kan uppstå är att det vid förvaltningsövergripande arbete, som 

det ofta handlar om vid fysisk planering och grönstrukturplanering, alltid finns en risk 

för att det uppstår målkonflikter mellan förvaltningarna, som kanske har olika syn på 

vilken som är den bästa lösningen, menar Aulin (2014). Vissa förvaltningar vill 

exploatera och andra vill bevara, vilket beror på de olika förvaltningarnas uppdrag 

påpekar Torseke Hulthén (2014). Eftersom målet är en stad med både ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet och det är många aspekter som ska fungera ihop så handlar 

det mycket om att göra avvägningar och prioriteringar mellan alla olika intressen menar 

hon. Snällfot (2014) poängterar också att det ofta inte finns bara en lösning på 

klimatförändringarnas problematik och att det gäller att vara öppen för olika möjliga 

åtgärder. Det måste kunna föras ett resonemang menar han om olika åtgärders 

ändamålsenlighet, vilka risker som föreligger och vilken nytta, effektivitet och kostnad 

olika åtgärder har. Ibland är grönområden bästa lösningen ibland något annat. 

Grönområdenas utformning är också något som är mycket viktigt och som kan vara ett 

potentiellt problem vid vissa tider på dygnet påpekar Aulin (2014). De kan fungera som 

barriärer och kännas otrygga och måste därför vara väl integrerade i staden för att fylla 

sina syften anser han. 

Ett av hindren för att införa mer grönska i staden är att det saknas kunskap hos många 

exploatörer menar Kruuse (2014). De kanske inte förstår vikten av grönskan eller är 

rädda för att den ska skada byggnaden genom fuktskador eller liknande. 

Det är också ett problem, menar Aulin (2014), att det är svårt att utveckla grönskan i 

Malmös ytterområden. Det är på grund av att allmänna grönytor till stor del ska 
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finansieras av externa exploatörer vilket betyder att det är i samband med ny 

exploatering som det satsas några pengar på grönområden och investeringsviljan i just 

ytterområdena är ganska låg. Kruuse (2014) anser att man skulle kunna öka 

incitamenten och investeringsviljan för grönska överlag om privata exploatörer inte 

behövde stå för hela kostnaden för något som kommer det allmänna till del. Hon menar 

därför att en klimatfond eller liknande skulle kunna inrättas där pengar kunde sökas till 

denna typ av investeringar.  

På privat mark är det svårare att påverka exploateringen än om Malmö stad äger marken 

och det är svårare att genomföra åtgärder i redan bebyggda områden än att komma med 

bra lösningar vid nyproduktion där det finns riktlinjer och lagar att följa menar Snällfot 

(2014).  

Grönska på allmän platsmark kan också vara problematiskt att få till då det alltid är en 

konflikt mellan olika intressen anser Kruuse (2014). Räddningsfordon ska kunna 

komma fram, det får inte stå för nära fasad, inte vara för svårskött och så vidare, vilket 

ibland leder till att det blir mindre grönska än önskat anser hon. Att utarbeta någon typ 

av krav, verktyg eller system för allmän platsmark hade, enligt Kruuse, kunnat 

underlätta diskussionerna. 

Grönområden tar stora ytor i anspråk och det kan lätt bli en konflikt med stadens 

förtätningsstrategi och viljan att få in så mycket grönska som möjligt och det är en 

häftig utmaning som är både spännande och svår menar Torseke Hulthén (2014).  

5.2.4. Grönstruktur och förtätning  

Flera respondenter nämner att i den nya översiktsplanen är det mycket fokus på just den 

täta och gröna staden. Enligt Aulin (2014) handlar det om samutnyttjande av ytor och 

om att få in så mycket grönt som möjligt på alla platser och att skapa flera olika 

funktioner på samma yta. Det inkluderar klimatanpassning men också många andra 

värden menar han. Den yteffektivisering som då skapas har en dubbel effekt på klimatet 

genom att vara både klimatanpassande och klimatmildrande enligt Aulin. Enligt Kruuse 

(2014) så kommer antagligen också den nya grönplanen att handla mycket om detta och 

kommer då att bli en koppling mellan visionen i översiktsplanen och verkligheten 

menar hon. Aulin (2014) menar att det i översiktsplanen finns strategier och 

planeringsriktlinjer för lösningar på problematiken med förtätning och mera grönt, till 

exempel att markparkering så långt som möjligt ska undvikas, som en yteffektiv åtgärd, 
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eller att hårdgjord parkeringsyta kan omvandlas till grönyta. Torseke Hulthén (2014) 

fyller på med att en möjlighet är att samla ihop flera markparkeringar till ett 

parkeringshus och därmed frigöra mycket markyta, dessutom kan taket på 

parkeringshuset kan göras grönt påpekar hon.  

Gröna tak är en yteffektiv åtgärd för att föra in mera grönska i staden men ur 

klimatsynpunkt är det av stor betydelse vilken sorts grönt tak det handlar om betonar 

Aulin (2014). Förmågan att suga upp regnvatten beror bland annat på jordtäckets 

tjocklek och typ av vegetation menar han. Aulin nämner också att det i Malmös 

översiktsplan finns rekommendationer om att nya detaljplaner ska reglera att platta och 

svagt lutande tak utnyttjas som resurser och till exempel göras gröna eller utnyttjas för 

elproduktion, exempelvis med solceller. 

Snällfot (2014) berättar att rörsystemet i Malmö inte är tillräckligt dimensionerat för att 

ta hand om den ökande dagvattenmängden som klimatförändringarna, med mer extrem 

nederbörd, och stadens förtätningsambitioner, med en generell ökad av-rinning till 

rörsystemet, för med sig. Det finns olika lösningar på denna problematik anser han och 

staden har inte tagit ställning ännu. Grönytor kan vara en lokal lösning, som syftar till 

att minska just det berörda områdets problematik, men hur det ska samsas med 

förtätning i kombination med mer extrem nederbörd är just den typ av diskussion som 

måste föras framöver menar han. Snällfot anser att det behövs ett bättre 

kunskapsunderlag för att göra tillfredsställande bedömningar av hur klimatanpassningen 

i den täta staden ska gå till. 

Flera av de lösningar som arbetats fram inom Biodivercity-projektet kan bli användbara 

i den täta staden såsom olika gröna tak och fasader och mobila krukor med träd till 

exempel menar Kruuse (2014).  

Torseke Hulthén (2014) nämner att målsättningen att det ska finnas så mycket grönt 

som möjligt i staden finns med hela tiden i deras arbete och att det pratas mycket om att 

klämma in grönska på så många platser som möjligt så att staden upplevs som grön. 

Hon menar att det gäller att ta vara på de små platserna och de små möjligheterna. 



 Klimatanpassning med grönstrukturplanering  

39 
 

6. Analys och diskussion 

6.1. Gröna och blå strukturer och klimatanpassning 
Denna studie visar att gröna och blå strukturer kan vara till stor hjälp i klimat-

anpassningen av en stad. Dock är planeringsidealet att förtäta och viljan att införa mer 

grönska i staden är en komplicerad målkonflikt att lösa. Förtätningen är bra för att den 

minskar utsläppen av koldioxid då den innebär att resursanvändningen i staden blir mer 

effektiv (Boverket, 2010a) men den får inte leda till en minskande vegetation i staden 

eftersom detta enligt Gill et al., (2007) leder till höjda temperaturer. I täta städer är 

värmeöeffekten större och behovet av temperatursänkande åtgärder ökar. Den täta 

staden innehåller dessutom mer hårdgjorda ytor som ökar avrinningen och kan leda till 

översvämningar av äldre avloppssystem som inte är dimensionerade för detta. Eftersom 

vegetation både verkar temperatursänkande och kan ta hand om och fördröja dagvatten 

är det av största vikt att dessa områden inte minskas. Som vi sett i exemplet från 

Augustenborg kan en öppen dagvattenhantering vara en bra lösning på problemet med 

underdimensionerade ledningar. 

Det framkommer i intervjuerna att det största problemet i klimatanpassnings- och 

grönstrukturplaneringssammanhang är den befintliga bebyggelsen. Där är det svårare att 

utnyttja de olika verktygen för att få in mer grönska. Studien visar dock på några 

möjliga lösningar på problematiken i form av gröna tak, gröna fasader, mobila växt-

system och mångfunktionella områden. De gröna taken kan, enligt Getter & Rowe 

(2006), kompensera för den mark som byggnaden tar i anspråk. Riktigt så enkelt är det 

dock inte eftersom olika gröna tak har olika egenskaper, vilket bland annat Aulin (2014) 

påpekar. Till exempel har jordtäckets tjocklek stor betydelse. Det går inte att ersätta 

markvegetation med ett grönt tak rakt av och tro att effekten blir den samma. Det har 

framkommit i studien att grönområdenas utformning har stor betydelse för deras 

förmåga att sänka temperaturen och ta hand om dagvatten vilket innebär att även de 

gröna takens utformning är av stor vikt. I projekten GreenClimeAdapt och Biodivercity 

i Malmö testas och utvärderas olika slags gröna tak för olika ändamål vilket är positivt 

för en ökad kunskap om olika möjliga utformningar. Gröna tak och fasader hjälper 

enligt Kleerekoper et al., (2012) även till att kyla både byggnaden de sitter på och dess 

omgivning samt ökar takens livslängd vilket ytterligare talar för dess fördel. 
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Den här studien visar att den klimatanpassande förmågan hos gröna och blå strukturer 

har en väldokumenterad effekt på temperatur och avrinning (t.ex. Gill et al., 2007; 

Oliveira et al., 2011;Smith & Levermore, 2008) men den visar också att effekten har 

stora variationer och att det behövs mer forskning och lokala undersökningar på varje 

enskild plats eftersom det är många faktorer som påverkar effektivitetsgraden. Bland 

annat skiljer sig olika platsers morfologi och meteorologiska förutsättningar åt (Oliveira 

et al., 2011). Även grönytans utformning i form av storlek, typ av växtlighet med mera 

påverkar effektiviteten (t.ex. Cao et al., 2010; Dimoudi & Nikolopoulou, 2003) och så 

även vegetationens volym (Thorsson, 2012).  

Dimoudi & Nikolopoulous (2003) studie visar att den temperatursänkande förmågan 

ökar med arealen. Detta är sant även för förmågan att hantera dagvatten (Gil et al., 

2007) och i detta fall är även jordtäckets tjocklek och jordartens egenskaper viktiga 

(Boverket, 2010a). Grönytans form har betydelse och långsmala ytor har sämre förmåga 

än mer sammanhängande (Cao et al., 2010). Detta talar för vikten av att bevara även 

större grönområden, speciellt i områden som är utsatta för översvämningsrisker. Det är 

den dock den totala grönytan i staden som är viktigast enligt Dimoudi & Nikolopoulou 

(2003).  

Den forskning som nu behöver göras för att kunna utforma grönytorna på bästa sätt i 

förhållande till sin omgivning och lokala förutsättningar måste alltså ta hänsyn till och 

ta med alla dessa faktorer i beräkningarna. 

Eftersom klimatförändringarna kommer att ge ökade temperaturer och ökad avrinning i 

våra städer är det av stor vikt att klimatanpassningsåtgärder planeras in i staden för att 

hälsoriskerna för människor och djur ska bli så små som möjligt. De gröna och blå 

strukturerna är en bra metod för klimatanpassning där vi på köpet får med flera andra 

positiva värden, men det är inte den enda metoden och som Snällfot (2014) påpekar 

måste åtgärder alltid vägas mot varandra i fråga om effektivitet, nytta och kostnad för 

varje enskilt fall. Samhället kan inte förlita sig helt på de gröna och blå strukturerna för 

klimatanpassning utan dessa bör kompletteras med andra åtgärder där detta är mer 

lämpligt och särskilt på platser där utsatta människor vistas såsom på sjukhus och 

äldreboenden. 

Mångfunktionalitet och yteffektivisering är begrepp som tas upp både i Malmö stads 

olika dokument och under intervjuerna samt av bland annat Boverket (2010a). Gröna 
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och blå strukturer har den fördelen, framför andra mer tekniska klimatanpassnings-

åtgärder, att de kan ha många olika funktioner (Boverket, 2010a) och därför kan 

argumentet att denna anpassningsåtgärd tar mycket plats diskuteras. Eftersom 

människor i städer behöver grönområden av flera olika anledningar kan de multi-

funktionella områdena i stället sägas spara plats i staden genom yteffektivisering. Vi 

behöver grönområden för rekreation och fritidsaktiviteter, som luftrenare, för den 

biologiska mångfalden, som spridningskorridorer för växter och djur samt inte minst för 

klimatanpassning och kan dessa funktioner samsas på en och samma yta så har det 

sparats en hel del plats i staden. Detta är av största vikt på grund av det rådande 

planeringsidealet med förtätning. De gröna områdena i stadsmiljöer idag måste vara 

mångfunktionella och alla olika delar så optimalt utformade som möjligt för att för-

tätningens fördelar inte ska gå förlorade. I den täta staden blir det viktigt att utnyttja alla 

möjliga ytor och därför är det bra att det i Malmös översiktsplan, enligt Aulin (2014), 

finns riktlinjer om att nya detaljplaner ska reglera att platta och svagt lutande tak ska 

utnyttjas som resurser och till exempel göras gröna eller utnyttjas för elproduktion. 

Eftersom det är mycket viktigt att minska riskerna för klimatrelaterade konsekvenser, i 

första hand för människors hälsa, och eftersom det finns så många fördelar med gröna 

områden i staden måste införandet av fler och bevarandet av befintliga grönområden ses 

som en mycket viktig del av den fysiska planeringen. 

6.2. Klimatanpassning och grönstrukturplanering 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) visar att våra samhällen måste börja 

anpassas till de förändringar i form av ökad nederbörd och höjda temperaturer som 

klimatförändringarna medför. Denna studie stärker detta konstaterande genom att visa 

på aktuell forskning inom området samt ge praktiska exempel.   

Som första steg i en kommuns klimatanpassningsprocess visar studien att det kan vara 

lämpligt att använda sig av verktyget risk- och sårbarhetsanalys för att kartera risk-

områden och klarlägga var, när och hur en klimatanpassning bör ske. Därefter kan det 

vara idé att diskutera lämpliga åtgärder med hjälp av en kostnads-nyttoanalys för att 

sedan upprätta någon slags klimatanpassningsplan för utförandet.  (Det är också viktigt 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att ha anpassningsåtgärdernas hälsofrämjande 

aspekter i åtanke vid en kostnads- nyttoanalys och uppförandet av en klimat-

anpassningsplan för att ställas mot kostnader för hälsoförbättrande och livräddande 

åtgärder som kan behövas ifall inga klimatanpassningsåtgärder görs (Boverket, 2010a)). 
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Om gröna och blå strukturer väljs som en åtgärd kan en grönplan vara en hjälp i arbetet, 

där även dagvattenstrategier med fördel kan ingå, liksom grönytefaktorn. PBL kan 

användas som en grund att stå på men enligt Kruuse (2014) på Malmö stads miljö-

förvaltning så är lagarna inte anpassade för att kunna användas på ett bra sätt inom 

klimatanpassning och grönstrukturplanering.  

Malmö stad använder flera av de verktyg som studien tar upp för att få in mer grönska i 

staden men de flesta används inte specifikt för klimatanpassning. I intervjuerna 

framkom att ekosystemtjänsten klimatanpassning många gånger är något som medföljer 

på köpet när gröna strukturer planeras. Den är ofta inte huvudsyftet men finns med som 

komponent i den strategiska planeringen. Detta behöver inte vara negativt, grönområden 

har många positiva effekter i staden men om mera fokus lades på klimatanpassning 

kunde grönytorna utformas på ett mer optimalt sätt.  

Ett verktyg som används direkt i klimatanpassningssyfte i Malmö är den riskanalys som 

Snällfot (2014) berättar har tagits fram gemensamt av gatukontoret, miljöförvaltningen 

och stadsbyggnadskontoret. Att ha en riskanalys är en av de viktigaste förutsättningarna 

för att kunna bedriva ett strategiskt klimatanpassningsarbete då denna visar var risk-

områden är lokaliserade. Malmö stad använder sin riskanalys till att identifiera de mest 

utsatta områdena och undersöka handlingskapacitet och behov av åtgärder där. 

Klimatanpassning nämns i flera av Malmö stads olika dokument. Att klimatanpassning 

nämns på många olika ställen är positivt för att det visar intresset och Malmös höga 

ambition i dessa frågor men riskerar också en fragmentering av frågan som blir svår att 

överblicka. Ett samlat dokument där alla strategier och planerade åtgärder finns på 

samma ställe är därför av betydelse. Handlingsplanen för klimatanpassning Malmö 

2012-2014 är den plan som bäst svarar mot detta men det framkom i intervjuerna att 

politikerna tagit bort åtgärdsansvaret och att dokumentet därför blivit lite kraftlöst. 

Klimatanpassningsarbetet kan å andra sidan till sin natur vara ganska fragmenterat då 

det kan handla om flera olika typer av åtgärder. Huvudsaken är att riskbild och lämpliga 

åtgärder samt vem som ansvarar för utförandet blir tydligt för inblandade parter.  

Verktyget grönytefaktorn används vid alla nybyggnationer i Malmö där staden äger 

marken och staden försöker även påverka exploatörer att använda den på annan mark, 

vilket är mycket positivt. Det finns dock en risk att verktyget bara ses som ett hinder av 

exploatörerna och att, vilket Gustafsson (2012) tar upp, att det bara blir en poängjakt 



 Klimatanpassning med grönstrukturplanering  

43 
 

utan någon tanke bakom. Även om grönytefaktorn skulle kunna vara bättre, vilket både 

Gustafsson, och Kruuse (2014) anser, så är den ändå ett tankeväckande instrument som 

förhoppningsvis gör exploatörerna mer medvetna om grönstrukturers vikt och 

användningsområden samt faktiskt leder till en grönare stad. Om grönytefaktorn skulle 

utvecklas till att omfatta även klimatanpassning, skulle det även kunna bli ett kraftfullt 

verktyg för klimatanpassning av nybyggda områden (främst då på kommunens mark).  

Malmö stad använder ibland också verktyget Byggherredialog vilket förefaller vara ett 

intressant och fruktsamt sätt att arbeta och som kan höja kunskapsnivån hos alla 

inblandade och leda till goda lösningar och, som Torseke Hulthén (2014) kommenterar, 

att byggherrarna kan trigga varandra till en högre ambitionsnivå. 

Malmö stad har genomfört flera åtgärder inom området och de bedriver egna projekt 

och egen forskning och sprider också vidare sina kunskaper både internt, nationellt och 

internationellt genom workshops, demonstrering, rundvandringar med mera vilket är 

mycket positivt för att höja kunskapen om grön klimatanpassning.  Detta sker främst 

genom projektet GreenClimeAdapt. I projektet Biodivercity samarbetar Malmö stad 

med ett antal andra aktörer för att hitta nya innovativa sätt att öka grönskan i den täta 

staden. Samarbete mellan olika aktörer och organisationer i den fysiska planeringen är 

enligt SKL (2011) en förutsättning för ett bra klimatanpassningsresultat. Samarbete 

leder till ökad kunskap vilket Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007:60) menar 

är den viktigaste förutsättningen för att klimatanpassa samhället.  

Stadens olika projekt med klimatanpassningsanknytning förstärker bilden av Malmö 

som en stad där dessa frågor har hög prioritering. Under intervjuerna ges dock en delvis 

annan bild där en del svårigheter målas upp som gör att tjänstemännen ibland verkar bli 

frustrerade över att det inte händer mer än det gör. Det är till exempel att lagar inte är 

anpassade eller att intressekonflikter mellan inblandade förvaltningar eller andra parter 

ibland uppkommer. Bristen på kunskap är en annan viktig svårighet som kommer upp. 

Att öka kunskaperna hos både exploatörer, förvaltare, tjänstemän, politiker och 

allmänhet om dessa frågor, om möjligheter och hur svårigheter kan lösas, är mycket 

viktigt för att åtgärderna och slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Det handlar om 

komplexa frågor med många olika komponenter och att Malmö stad arbetar 

förvaltningsövergripande är en stor fördel även om det innebär en del svårigheter och 
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målkonflikter som måste lösas. Som nämnts tidigare är kunskap samt samarbete mellan 

olika aktörer av största vikt för att nå bra resultat. 

Om kunskapsnivåer och ambitionsnivåer höjs och om statusen för dessa frågor ökar så 

kan det leda till en positiv spiral där en exploatör inte vill vara sämre än en annan. 

Det finns olika sätt att klimatanpassa en stad och vad som är lämpligt beror i första hand 

på hur hotbilden ser ut och i den andra vilka möjligheter som står till buds. Malmö stads 

olika projekt inom klimatanpassning och gröna och täta städer (t.ex. GreenClimeAdapt 

och Biodivercity) samt de olika verktyg som studien tagit upp visar att det finns 

möjligheter och metoder för att göra våra städer grönare och mer klimatanpassade. Det 

har framkommit i studien att den fysiska planeringen är mycket viktig i 

klimatanpassningsarbetet (t.ex. Kleerekoper et al., 2012; Länsstyrelserna, 2012; Viegas 

et al., 2013) eftersom stadens utformning bland annat påverkar värmeöeffekten och 

dagvattnets avrinning (t.ex. Gill et al., 2007). De gröna och blå strukturerna är en av 

flera viktiga delar i denna utformning.   

7. Slutsats 
Denna uppsats visar på några möjligheter som finns inom den kommunala fysiska 

planeringen för klimatanpassning av en stad med hjälp av gröna och blå strukturer i 

form av olika verktyg. Verktygen underlättar en strategisk planering av gröna och blå 

strukturer. Studien har visat att en strategisk grönstrukturplanering är viktig för att 

minska påfrestningarna av klimatförändringarna i form av ökad nederbörd och höjda 

temperaturer i våra städer genom att bidra till sänkta temperaturer och minskad 

avrinning. Det är viktigt framförallt för att värna människor och djurs hälsa.  

Den fysiska planeringen kan förbättra möjligheterna för en stad att stå emot klimat-

förändringarna genom att integrera fler gröna och blå strukturer i stadsbilden på olika 

sätt. Vilket sätt som är det bästa bör bestämmas efter lokala undersökningar av de 

faktorer som påverkar de gröna och blå strukturernas effektivitet. En fortsatt forskning 

om hur grönstrukturer på bästa sätt utnyttjas för klimatanpassning är av största vikt. När 

nya bebyggelseområden planeras bör både grönstruktur, byggnadsmaterial och den 

geometriska utformningen planeras strategiskt så att de lokala klimatförhållandena blir 

optimala. Detta kan med fördel göras i samarbete med alla berörda aktörer för att 

utnyttja all tillgänglig kunskap. I befintlig bebyggelse, där de största svårigheterna till 
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klimatanpassning med grönstrukturer uppstår på grund av större begränsning av yta 

samt möjligheter till utformning, kan gröna tak och fasader eller olika mobila lösningar 

vara bra alternativ.  En annan svårighet för genomförande av klimatanpassning med 

gröna och blå strukturer är att de lagar som reglerar samhällsplaneringen inte är 

anpassade för detta ändamål vilket försvårar planering och genomförande av åtgärder. 

Varje kommun bör genomföra undersökningar och analyser om hur klimatanpassning 

bäst genomförs på olika specifika platser och hur gröna och blå strukturer, om de anses 

kunna vara en bra lösning, bäst kan utformas och lokaliseras. De gröna områdena bör 

sträva efter att göras så mångfunktionella som möjligt så att så många som möjligt av 

deras positiva egenskaper kan utnyttjas även i en tätbebyggd stad. Mångfunktionaliteten 

leder till yteffektivitet och kan sägas spara plats i staden. Utformningen måste också ta 

hänsyn till att grönområden kan ses som barriärer av vissa människor och på vissa tider 

på dygnet.  

I den fysiska planeringen finns alltså möjlighet att bestämma, ’om, var och hur’ klimat-

anpassning ska ske. Den fysiska planeringen har ett stort ansvar för att optimera klimat-

anpassningen av urbana områden. Detta kan bland annat göras genom att utforma och 

lokalisera (mångfunktionella) grönområden på bästa möjliga sätt. 
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