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Sammanfattning

Städer förtätas för att kunna växa och erbjuda sina invånare bostäder och 
goda livsmiljöer. Däremot står städer, särskilt kuststäder, inför klimatföränd-
ringarnas många medförande risker vad gäller översvämningar. Traditionellt 
sett har sådana risker adresserats med hårda lösningar som inte sällan är 
kostsamma, har en låg flexibilitet och påverkar ekosystem negativt. Det finns 
alltså ett behov av att undersöka hur kuststäder kan förtätas och hantera 
riskerna med stigande havsnivåer. 
 Studien undersöker därför vad som styr planeringen av kustskydd 
i Malmö stad. Därmed syftar studien bidra till en ökad förståelse för hur 
behovet av förtätning förhåller sig till behovet av klimatanpassning genom 
kustskydd. Denna förståelse har skapats genom en analys av plandokument, 
genomförda platsobservationer och intervjuer med tjänstepersoner bakom 
planeringen. Denna analys har gjorts mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk 
baserat på Patsy Healeys (2007) syn på strategisk planering och teorier om 
NbS. 
 Resultatet visar att planeringen av kustskydd rör sig i en komplex 
verklighet där vad och vem som ska skyddas inte är en självklarhet. Framför 
allt innebär kommuners överordnade bostadsförsörjningskrav att behovet 
av en klimatanpassad stad underordnas. Däremot visar undersökningen att 
NbS kan möjliggöra en fortsatt bostadsexploatering, mitigera översväm-
ningsrisken och dessutom ge andra fördelar i form av ekosystemtjänster. 
Vidare visar undersökningen även på hur den osäkerhet i klimatprognosti-
seringar som lamslår den fysiska planeringen kan överkommas genom den 
flexibilitet NbS erbjuder. Däremot visar studien att det finns ett fortsatt stort 
behov av beteendeförändringar för att minska klimatförändringarna och 
därmed stigande havsnivåer. Genom att synliggöra vattnet i staden, genom 
dels NbS, kan en vattenmedvetenhet skapas som behövs för att förstå och 
värdera naturen som en samhällsviktig funktion.

Nyckelord: stadsplanering, klimatanpassning, stigande havsnivåer, kust-
skydd, strategisk planering, naturbaserade lösningar (NbS)



Abstract

Cities grow ever more dense in order to develop and offer their inhabitants 
accomodation and benign environments. All the while cities, and especial-
ly coastal cities, face the many risks of flooding accompanied by a rapidly 
changing climate. Traditionally, such risks have been addressed with gray 
infrastructure solutions which are often expensive, inflexible, and with a ten-
dency of negatively affecting ecosystems. Thus emerges a need to investi-
gate how coastal cities can simultaneously densify and handle the risks of 
flooding in general and rising sea level in particular. 
 The study explores the determining factors in coastal planning in 
the municipality of Malmö, and its aim to further understanding of how the 
need for densification in cities relate to the need for adapting to a changing 
climate through coastal planning. This understanding has formed though an 
analysis of planning documents, site observations and interviews with muni-
cipal officials. This analysis has been conducted with a theoretical framework 
based on Patsy Healey’s (2007) ideas on strategic planning and theories re-
garding NbS. 
 The conclusions of this study show the planning of coastal manage-
ment to be caught in a complex reality in which what and whom to protect 
is not obvious, and, importantly, a lower priority of a city’s goals of climate 
adaptation as precipitated by its paramount obligation of housing supply. 
With this in mind, the study further shows NbS to enable continued housing 
development, mitigate flood risks and furthermore provide additional be-
nefits in the form of ecosystem services. Moreover, this analysis shows the 
uncertainties in climate predictions paralysing the physical urban planning 
can be overcome through the flexibilities inherent to NbS. On the other 
hand, this study shows a continued and major need for change in behavior, 
to lessen climate change and accompanying sea level rise. By making the 
urban water visible,  partly through NbS, a water awareness can be formed 
that is needed for better understanding nature as a vital and critical societal 
function. 

Keywords: urban planning, climate adaption, sea level rise, coastal protec-
tion, strategic planning, nature-based solutions (NbS)



Förord

Jag vill passa på att tacka min handledare Mats Gyllin för sitt outtröttliga 
tålamod kring diskussioner om… vad en kust egentligen innebär? 
Tack Mats!

Och som alltid, vill jag tacka Onsdagsklubben för evig uppmuntran - 
tack vänner! 

Och Isac för ditt oändliga stöd, i vått och torrt, tack.

Att få avsluta min masterutbildning inom hållbar stadsutveckling med ett 
helt nytt perspektiv på staden och dess möjligheter känns hoppfullt och 
tacksamt. Inför de kommande åren i arbetslivet hoppas jag få fortsätta ut-
forska och verka för en hållbar utveckling präglad av ett naturbaserat tänk-
ande för möjliggöra en fortsatt stadsutveckling.

Vi kom från Jorden, Doris land, 
klenoden i vårt solsystem, 
det enda klot där Livet fått
ett land av mjölk och honung.
Beskriv de landskap som där fanns, 
de dagar som där grydde.
Beskriv den människa som i glans
sitt släktes likdräkt sydde
tills Gud och Satan hand i hand
i ett förstört, förgiftat land
kring berg och backar flydde
för människan: askans konung. 

- Sång 79, Aniara, Harry Martinson
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Bild 2. Södra Varvsbassängen i september, Hamnen
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1. INTRODUKTION
Städer fortsätter att växa och ställs inför flera utmaningar relaterade till kli-
matförändringar. Fler och fler människor ska samsas om en allt mer begrän-
sad yta, vilket innebär att städer måste förtätas. Denna förtätning går främst 
ut på att bygga fler bostäder men också på att skapa goda livsmiljöer (Bo-
verket, 2016). För att inte exploatera bördig jordbruksmark sker denna för-
tätning företrädesvis i redan bebyggd miljö (Region Skåne, 2013). Ett viktigt 
argument för en förtätning av den redan bebyggda miljön gäller utnyttjan-
det av den redan befintliga tekniska infrastrukturen. Den växande och täta 
staden står däremot inför trängande utmaningar relaterat till klimatföränd-
ringarna; minskad biologisk mångfald, minskning av ekosystemtjänster, var-
mare temperaturer, skyfall, översvämningar, erosion som i sin tur påverkar 
människans hälsa och välbefinnande (Kabisch et al. 2017, Boverket, 2020). 
Särskilt trängande är utmaningarna i kust och havsområden där den byggda 
miljön hotas av höjda havsnivåer och en ökad risk för erosion. Därtill hotas 
ekosystem, på såväl land som i marina miljöer av klimatförändringarna och 
den ökade mänskliga närvaron (Kabisch et al. 2017; Boverket, 2020). 
 Det finns därför ett stort behov av att adressera hoten mot kusten, 
såväl för människa som natur, i den urbana miljön. Enligt plan- och byggla-
gen (SFS 2020:603) är det kommunen som ansvarar för planeringen av mark 
och vatten inom kommunen, däribland kusten. I översiktsplanen ska kom-
munen redovisa hur skyldigheten att ta hänsyn till klimat vid beslut om an-
vändningen av mark och vattenområden kommer att tillgodoses (Boverket, 
2020). De metoder som traditionellt används för att skydda just kusten mot 
hot är exempelvis utfyllnader, vallar, murar och rörliga anordningar. Dessa 
‘hårda’ lösningar kan däremot ha en negativ påverkan på ekosystem och 
riskerar att flytta utmaningarna istället för att hantera dessa (Kabisch et al. 
2017, Boverket, 2020). Det finns alltså ett behov av att undersöka hur kom-
muner möter hoten mot den urbana kusten på ett hållbart sätt - för såväl 
människa som natur.
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1. 1  Syfte och forskningsfråga
Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse för hur Malmö stad 
planerar inför klimatförändringar och de höjda havsnivåer som detta för med 
sig. Arbetet med att skapa en sådan förståelse har fokuserats kring Malmös 
mer centrala och befolkningstäta områden. Detta beror på att i dessa områ-
den finns många intressen som påverkar planeringen. Genom att undersöka 
dessa områdens historiska och nuvarande förutsättningar kan sådana intres-
sen identifieras. Det är nämligen nödvändigt att kartlägga dessa för att i sin 
tur kunna förstå hur staden planerar för höjda havsnivåer. 
 Studien syftar även till att undersöka vilka förutsättningar det finns 
för att inkludera naturbaserade lösningar i planeringen för höjda havsnivåer. 
Därför har undersökningen även ämnat identifierat utmaningar och möjlig-
heter vad gäller just naturbaserade lösningar. För att kunna uppfylla studiens 
syfte har därför två forskningsfrågor formulerats: 

- Vilka intressen och värden styr Malmö stads planering för höjda   
 havsnivåer i stadens centrala och tätbebyggda områden? 

- Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras för inkludering  
 en av naturbaserade lösningar i planeringen för höjda havsnivåer i   
 stadens mer centrala och tätbebyggda områden?

1. 2  Fallets avgränsning 
Studien är geografiskt avgränsad till Malmö stad och därmed en svensk 
kommunal planeringskontext. Visserligen samspelar internationell, nationell 
och regional planering även med den kommunala planeringen. Däremot har 
syftet med studien varit att förstå hur kommuner under rådande förutsätt-
ningar kan planera för höjda havsnivåer. Därför har fokus för studien varit på 
just kommunala förutsättningar. 
 Studien är även geografiskt avgränsad inom Malmö till kustnära om-
råden mellan kommungränsen i norr och till brofästet i söder. Det innebär 
att delar av Malmö har exkluderats från studien. Detta beror på att Malmö 
stad fokuserar sin planering för höjda havsnivåer i dessa områden eftersom 
dessa i sin tur är mest utsatta vid översvämningar från höjda havsnivåer. Vad 

gäller avgränsningen till kuststräckan norr om brofästet beror denna på att 
den täta byggda miljön har fler intressen och värden. Inte sällan är dessa 
intressen och värden sammanflätade eller motstridiga. Komplexiteten i tät-
bebyggda områden är därför stor och likaså behovet av att konceptualisera 
denna komplexitet. 
 Studien är även avgränsad vad gäller planeringsförutsättningar. Syf-
tet har varit att få en samlad förståelse för kommunens planering för höjda 
havsnivåer. Därför har planeringsförutsättningar identifierats och analyserats 
på en övergripande nivå. Det innebär att studien är avgränsad från djupare 
tekniska beskrivningar och ekonomiska analyser.

1. 3  Förtydligande av begrepp
I följande avsnitt presenteras några av studiens begrepp som är av stor rele-
vans för att förstå hur Malmö stad planerar inför höjda havsnivåer. Dels berör 
begreppen svensk lagstiftning kring kommunal planläggning av mark, dels 
begrepp som rör höjda havsnivåer och hur detta kan hanteras.

Plan- och bygglagen (PBL)
I plan- och bygglagen finns bestämmelser kring hur Sveriges kommuner ska 
använda sina mark- och vattenarealer samt hur byggandet ska ske. Vid plan-
läggning ska en avvägning mellan enskilda och allmänna intresse göras men 
företräde ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Vidare säger lagen att mark enbart får tas i anspråk om den 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 
säkerhet, jord- och vattenförhållanden, möjligheten att förebygga vattenför-
oreningar samt risken för olyckor, översvämningar och erosion. Det innebär 
därmed att kommunen vid planläggning ska avgöra, med stöd i PBL, hur 
marken lämpligast nyttjas (Boverket, 2020a). 

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken är Sveriges centrala miljölag och syftar till att främja en hållbar 
utveckling. Denna hållbara utveckling innebär att nuvarande och kommande 
generationer ska säkerställas en hälsosam och god miljö. Därmed omfattas 
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den av regler kring natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och hushåll-
ning av mark, vatten och fysisk miljö i övrigt (SFS 1998:808). 

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-
nens mark och vattenarealer. Denna översiktsplan ska ge vägledning för 
framtida utveckling men är inte juridiskt bindande. Bland annat ska i över-
siktsplanen anges hur kommunen ser på risken för skador på den bebyggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimat-
relaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det ska även 
framgå hur kommunen ska tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder 
(SFS 2020:603). 

Detaljplan
I en detaljplan regleras hur mark och vatten ska användas och hur byggandet 
ska ske inom ett visst område. En detaljplan ska vara i enlighet med över-
siktsplanen. Detaljplaner är juridiskt bindande och gäller tills den antingen 
upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Kommunen har planmono-
pol och bestämmer själv över planläggningen. Däremot kan Länsstyrelsen 
överpröva kommunens beslut och ska göra detta när:

”1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och  vattenområ-
den som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande be  
stämmelser, eller
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion” (SFS 2020:603). 

Riksintresse 
Bestämmelser om riksintresse finns i Miljöbalken och syftar till att främja 
en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning 

med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Riksintressena anger 
nationens intresse i kommunerna och kan beröra exempelvis natur- och kul-
turvärden eller infrastruktur som vägar och hamnar. Det är Länsstyrelsen som 
granskar att riksintressena tas hänsyn till i den kommunala planeringen (Bo-
verket, 2017). 

Strandskydd 
Strandskyddet är ett generellt skydd för hela landets hav, sjöar och vatten-
drag. Syftet är att skydda djur- och växtliv men också att säkerställa allmän-
hetens tillgång till strandområdena. Skyddet sträcker sig 100 m inåt land 
och 100 m utåt havs från strandlinjen. Inom strandskyddet är det förbjudet 
att uppföra nya byggnader, gräva och spränga samt utföra andra åtgärder 
som kan skada djur- och växtliv. Däremot kan kommunen ge dispans från 
strandskyddet och kommunen kan även upphäva strandskyddet i samband 
med att en ny detaljplan antas (Boverket, 2020c). 

Allmän plats
Allmän platsmark kan vara en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat 
område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov (SFS 
2020:603). 

Kvartersmark
Kvartersmark är mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 
vattenområde (SFS 2020:603).

Höjda havsnivåer 
En följd av den globala uppvärmningen är att havsnivåerna stiger i hela värl-
den. Oavsett om den globala uppvärmningen skulle avta eller inte kommer 
havsnivån ändå stiga eftersom havet reagerar långsammare än atmosfären. 
Hur mycket och i vilken takt havsnivån stiger är däremot beroende av mänsk-
liga faktorer. Vi kan alltså påverka havsnivåhöjningarna genom att minska 
utsläppen. Däremot är det omöjligt att prognostisera hur mycket och i vilken 
takt havsnivån kommer höjas. Det är nämligen beroende av sådant som po-
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litiskt beslut, klimatåtgärder, näringslivets och enskilda individers agerande. 
Därtill finns det en osäkerhet kring hur snabbt inlandsisarna smälter till följd 
av den globala uppvärmningen. Höjda havsnivåer kompenseras i viss mån 
även ut av landhöjningarna. Däremot sker knappt någon landhöjning i södra 
Sverige vilket också innebär att havsnivåhöjningarna där blir än mer påtag-
liga (SMHI, 2020). 

Klimatprognoser
För att kunna planera inför framtiden har olika prognoser tagits fram. Malmö 
stad tar höjd för en havsnivåhöjning på upp emot 3 m vilket innebär att all 
ny bebyggelse ska anläggas på +3 m över havet. Däremot menar Malmö 
stad att en sådan havsnivåhöjning är osannolik (Malmö stad 2018a). I Swecos 
rapport (2017) framtagen på uppdrag av Malmö stad tar man höjd för två 
olika framtida prognoser för 2065 respektive 2100. Den förväntade medel-
vattennivån för 2065 förväntas till +61 cm relativt RH20001 och för 2100 +111 
cm relativt RH2000 (Sweco, 2017). Följande studie utgår ifrån en havsnivåhö-
jning på +2 respektive +3 m relativt till RH2000 och tar inte höjd för specifika 
år, då detta ändå är svårt, om inte omöjligt, att föruspå. 

Extremväder 
Klimatförändringarna innebär däremot att extremväder kommer förekom-
ma allt oftare. Sådant extremväder innebär att havsnivån stiger allt mer, om 
än under kortare perioder (SMHI, 2017a). I Öresund råder särskilt komplexa 
omständigheter. Öresundsbron alldeles söder om Malmö är placerad på 
Öresunds grundaste område. Detta innebär att när vatten trycks på norri-
från ”stängs” vattnet inne i Öresund. Det är också vanligt att vattenstånds-
variationer sker snabbt i Öresund. Under stormen Sven december 2013 steg 
medelhavsnivån till ca +1,5 m strax norr om Malmö stad medan den sjönk 
söder om bron (SMHI, 2017b). Sweco beräknar att vid extremväder kan vat-
tennivån uppstiga till +2,6 m år 2065 och +3,4 m år 2100 (Sweco, 2017). 

1 RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem. https://www.lantmateriet.se/sv/Kar-
tor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Hojd-
system/svenska-hojdsystem/RH-2000/	

Våguppspolning 
Vid extremväder genereras i regel större vågor på grund av den ökade vind-
styrkan. I Öresund, där höga vattenstånd ofta sammanfaller med västliga 
eller nordvästliga vindar, är Malmö stad därför särskilt vågexponerat. Detta 
innebär att även om exempelvis ny bebyggelse sker på +3 m över medel-
havsnivån kan vågor spolas över vid extremvatten och leda till översväm-
ningar. Den exakta våguppspolningseffekten går inte att beräkna, liksom 
havsnivåhöjningarna. Däremot har Sweco gjort ungefärliga beräkningar för 
att skapa en uppfattning om hur en framtida våguppspolning kan te sig un-
der extremväder i Malmö. Vid en havsnivåhöjning på +2,6 m år 2065 beräk-
nas uppspolningshöjden till mellan 4-7 m. Vid en havsnivåhöjning på +3,4 m 
år 2100 beräknas uppspolningshöjden till mellan 5-10 m (Sweco, 2017).

Strategier för kustskydd mot höjda havsnivåer
Det finns generellt olika strategier för att hantera stigande havsnivåer. An-
tingen genom reträtt, vilket innebär att flytta bebyggelse längre inåt land. 
En försvarsstrategi, som Sweco föreslår för Malmö innebär att man stoppar 
vattnet med olika hinder och skydd - i regel hårda lösningar (Sweco, 2017). 
Genom en anpassningsstrategi utformas bebyggelse för att tåla översväm-
ningar. Det finns också en strategi som innebär att man attackerar havet 
genom att bygga vallar och öar ute i havet för att skydda bakomliggande 
bebyggelse (Malmö stad, 2020f). 
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Bild 3. Scaniabadet i september, Hamnen
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2. METOD OCH 
GENOMFÖRFÖRANDE
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, vilken forsknings-
ansats som använts och vilka metoder som använts för att samla data. In-
ledningsvis redogörs för studiens övergripande tillvägagångssätt och hur 
detta bidragit till att besvara forskningsfrågorna. Därefter presenteras de 
olika datainsamlingsmetoderna i den ordning de i huvudsak använts; doku-
mentstudie, observation och intervju. Avslutningsvis följer en diskussion av 
ansats och metodval och hur detta påverkat resultatet. 
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2. 1 Studiens tillvägagångssätt 
För att uppnå studiens syfte har begreppet kustskydd konceptualiserats och 
frågor som: vad menar man egentligen med kustskydd? och vad ska egent-
ligen skyddas? har besvarats. Dessa frågor har varit avgörande att utreda 
för att sedan kunna besvara studiens andra frågeställning gällande en inklu-
dering av NbS i en strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd. Studien 
har tagit en kvalitativ ansats (Denscombe, 2009) genom att djupdyka i just 
fenomenet kustskydd och hur detta planeras för i Malmö stad. Studien har 
syftat till att skapa en konceptuell förståelse för en aktuell företeelse; kust-
skydd som respons på höjda havsnivåer. Vid studier av en aktuell företeelse 
där syftet är att skapa en konceptuell förståelse lämpar sig en fallstudie (Yin, 
2007), fallet i studien utgörs av Malmö stad. För en överblick över studiens 
tillvägagångssätt se figur 2.
 Malmö stads kuststräcka är lång och sträcker sig utmed en fysisk mil-
jö som skiljer sig åt. För att förstå de olika förutsättningarna relaterade till 
den fysiska miljön har kuststräckan delats upp utefter olika delområden ,se 
figur 1. Dessa delområden har baserats på den uppdelning Malmö stad själ-
va gör. Visserligen är hela Malmö stad kustnära men de områden som vid en 
havsnivåhöjning hade varit mest utsatta är de i direkt anslutning till havet. 
Därför är samtliga delområden belägna intill havet. Valet att dela upp den 
totala kuststräckan i flera mindre delområden har varit av hänsyn till just dess 
särskilda fysiska förutsättningar. 
 Denna uppdelning har även bidragit till en större tillförlitlighet och 
bredd i undersökningen i sin helhet. Resultatet från de olika delområdena 
har visat att en övergripande strategi för kustskydd behöver ta hänsyn till de 
olika delområdenas förutsättningar. Datakällorna har också skilt sig åt mel-
lan de olika delområdena. Pågående detaljplanering i vissa delområden har 
inneburit att aktuella detaljplaner studerats medan i områden utan pågåen-
de eller planerad detaljplanering har övergripande strategiska dokument 
som exempelvis översiktsplanen analyserats. Resultaten från de olika da-
takällorna har kunnat jämföras och ifrågasättas. Denna form av datatriang-
ulering har inneburit en ökad träffsäkerhet och samstämmighet (Yin, 2007; 
Denscombe, 2009). 
 För att kunna ge ett mer fullständigt resultat har även flera datain-
samlingsmetoder använts. Plandokument och strategier har analyserats vil-
ket innebär att dokumentstudier utgör den huvudsakliga datainsamlingsme-

Figur 1. Delområden som har studerats utmed Malmö stads kuststräcka
A. Sege å B. Hamnen C. Centrum D. Ribersborg E. Limhamn F. Sibbarp

A
B

CD

E

F
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tod. Däremot har dessa kompletterats med observationer av delområdena 
och intervjuer med personer involverade i planeringen inför höjda havsnivå-
er. Företeelser och kontext i verkliga situationer kan vara svåra att skilja på 
därför har studiens triangulering, såväl mellan datakällor som datainsam-
lingsmetoder, varit nödvändig för att nå ett riktigt och tillförlitligt resultat. I 
efterföljande avsnitt beskrivs de olika datainsamlingsmetoderna mer utför-
ligt. 

2. 1. 1 Dokumentanalys
Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden och likaså den huvudsakliga da-
takällan har varit kommunala planeringsdokument och strategier. Sveriges 
kommuner är enligt lag skyldiga att uttrycka hur mark och vatten ska nyttjas 
i en kommuntäckande översiktsplan. Därtill ska kommuner redogöra för ris-
ker och hur dessa ska hanteras, däribland översvämningar till följd av höj-
da havsnivåer (SFS 2020:603). Det innebär att det primärt är i Malmö stads 
översiktsplan som riskerna med höjda havsnivåer och hur detta ska hanteras 
berörs. Vid genomförandet av studien analyserades därför översiktsplanen i 
första hand. I denna framgår hur Malmö stad beräknar att havsnivån kommer 
höjas och därmed vilka delar av staden som kommer drabbas. I översikts-
planen görs även en uppdelning mellan olika delar av staden som behöver 
någon form av kustskydd (Malmö stad, 2018a). Denna uppdelning har efter-
följts även i studien. Liksom översiktsplanen finns det andra kommuntäckan-
de dokument som tillägg till översiktsplanen och har analyserats, däribland 
Naturvårdsplan för Malmö (2012), Skyfallsplan för Malmö (2017) och Malmös 
vatten (2018b). 
 I översiktsplanen och dess tillägg uttrycks flera olika, inte sällan, mot-
stridiga intresse för kommunen. För att kunna förstå dessa och därmed för-
stå vilka intressen som styr stadens planering inför höjda havsnivåer har även 
andra plandokument behövts analyseras. Till skillnad från översiktsplanen är 
detaljplaner juridiskt bindande vilket innebär att de intressen som uttrycks i 
dessa kan uppfattas som mer konkreta än de i översiktsplanen. Utmed de oli-
ka delområdena har därför aktuella och pågående detaljplaner analyserats 
med tillhörande samrådsredogörelser - i de fall dessa funnits tillgängliga. 
Detaljplanerna ska också överensstämma med vad som uttrycks i översikts-
planen (SFS 2020:603). Genom att analysera detaljplanerna mot bakgrund 
av översiktsplanen har intressen kunnat identifieras som styr planeringen 

för höjda havsnivåer. Vidare har även samrådsredogörelser analyserats för 
att kunna utröna vilka intressen som beaktats i detaljplanen och vilka som 
utelämnats. På uppdrag av Malmö stad har även konsultfirman Sweco tagit 
fram idéstudien Strategi mot extrema högvatten i Malmö (2017) med förslag 
på hur kustskydd utmed de olika delområdena hade kunnat utformas. Även 
detta dokument har legat till grund för studiens analys eftersom det har ge-
nomförts på uppdrag av Malmö stad och med stor sannolikhet kommer tas 
i beaktande av kommunen i sin planering för höjda havsnivåer. 

2. 1. 2 Observation 
För att få en större förståelse för Malmö stads planering för höjda havsnivåer 
och de intressen som styr denna planering har flera deltagande observa-
tioner genomförts. Dessa observationer har även varit viktiga för att kunna 
besvara studiens andra forskningsfråga. När forskaren befinner sig på plats 
och genomför observationer kan denne samla in information från forskarens 
perspektiv (Denscombe, 2009), snarare än från sekundärkällor som samtliga 
dokument utgörs av. Detta har inneburit att observationerna har komplet-
terat dokumentstudien och därmed kunnat utröna det som står ’mellan ra-
derna’. Observationernas huvudsakliga syfte har varit att skapa en helhets-
bild över Malmös kuststräcka och de funktioner, aktiviteter och risker som 
uttrycks i olika dokument. På så vis fyller observationerna en viktig funktion 
i att försöka avgöra samstämmighet mellan dokumenten och det forskaren 
själva observerat ute i fält. Delområdena som har observerats har besökts 
under olika säsonger för att ytterligare skapa en djupare förståelse för hur 
kuststräckans karaktär förändras över året. Längsmed delområdena Sege å, 
Hamnen och Limhamn var vissa delar svårtillgängliga vilket innebar att nå-
gon observation inte gick att genomföra där. 

2. 1. 3 Intervjuer
För att ytterligare bredda analysen och kunna besvara forskningsfrågorna 
har tre intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har främst syftat till att lyfta 
sådant som inte uttrycks i skriftliga källor, åsikter, känslor och erfarenhet-
er. Många gånger är de intressen som uttrycks i plandokument motstridiga 
och genom att diskutera detta med nyckelpersoner bakom framtagandet 
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av dokumenten kan sådana intressekonflikter tydligare identifieras. Dessa 
intressekonflikter har varit nödvändiga att identifiera för att kunna besva-
ra studiens första forskningsfråga. Särskilt viktiga har däremot intervjuerna 
varit för att kunna identifiera vilka möjligheter och utmaningar NbS står in-
för i den kommunala planeringen för höjda havsnivåer genom kustskydd. 
Samtliga intervjuer har bedrivits som ostrukturerade intervjuer. Genom att 
ge de intervjuade möjligheten att använda sina egna ord och utveckla sina 
egna tankegångar har denna metod bidragit till att konceptualisera den 
komplexa utmaning kustnära städer står inför med stigande havsnivåer. De 
intervjuades fokus har varit på olika intressen, olika utmaningar och olika 
möjligheter. Genom att låta de intervjuade tala fritt har dessa olikheter kun-
nat upptäckas som möjligen hade uteblivit vid en mer strukturerad intervju 
(Yin, 2007; Denscombe, 2009). 
 Samtliga intervjuer har genomförts digitalt genom verktyget Teams 
på grund av den pågående pandemin där fysiska möten ska undvikas. Urva-
let har gjorts baserat på de dokumentstudier som genomförts där de inter-
vjuade varit nyckelpersoner vid framtagandet av dokumenten. Genom att 
intervjua just nyckelpersonerna vid framtagandet kan de skriftliga källorna 
förstås utifrån ett större och djupare perspektiv (Denscombe, 2009). Urva-
let har således baserats på de intervjuades särskilda kompetens och deras 
särskilda positioner för att kunna utforska det specifika med planeringen av 
kustskydd i Malmö stad. Nedan följer en kort beskrivning av de intervjuade, 
deras kompetens och position och därmed motivering för urval. 

Stadsbyggnadsstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad1

Huvudansvaret för framtagandet av Malmö stads strategi för kustskydd lig-
ger på stadsbyggnadskontoret (Malmö stad, 2020i). Därför var det av stor 
vikt som en tjänsteperson på stadsbyggnadskontoret kunde intervjuas. Där-
till ansvarar stadsbyggnadskontoret för framtagandet av översiktsplanen 
och detaljplaneringen. 
 Genom mailkontakt bokades ett videomöte med en stadsbyggnads-
strateg på stadsbyggnadskontoret. Intervjun spelades in för att underlätta 
den efterföljande analysen. Därmed kunde den information som framkom 
analyseras i efterhand och jämföras med de andra datakällorna. Inlednings-
vis presenterades studiens syfte och forskningsfrågor och därefter fick stads-

1 Intervju via Teams, stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad, 2021-04-08 

byggnadsstrategen presentera sig själv och sin yrkesroll. Intervjun gav goda 
inblickar i avvägningen mellan olika intressen på en översiktlig planeringsni-
vå vilket framför allt använts för att besvara studiens första forskningsfråga. 

Civilingenjör, Sweco2

Studiens andra intervju gjordes med en civilingenjör som varit involverad 
vid framtagandet av den idéstudie som Sweco genomfört på uppdrag av 
Malmö stad. Det har varit väsentligt att få en djupare insikt i framtagandet 
av idéstudien eftersom den är det första förslaget på ett sammanhängande 
kustskydd i Malmö stad. Därtill har det varit nyttigt att få ett mer tekniskt per-
spektiv på planeringen av kustskydd som en civilingenjör kan ge. Detta har, 
även om studien inte är av teknisk karaktär, gett en större förståelse för de 
utmaningar staden står inför med höjda havsnivåer och tekniska lösningars 
förmåga att hantera dessa. Framför allt har information om vågornas effek-
ter på kusten haft en stor påverkan på studiens resultat. 
 Intervjuns huvudsakliga uppgift var att ge forskaren en uppfattning 
om utmaningar och möjligheter relaterade till involveringen av NbS som 
därmed lotsat studien i rätt riktning för att kunna besvara forskningsfrågor-
na. Därför spelades inte intervjun in, istället togs anteckningar. Genom att 
inte spela in intervjun utan istället föra anteckningar möjliggörs en mer av-
slappnad miljö där den intervjuade inte hämmas av inspelningen (Denscom-
be, 2009).

Verksamhetschef Marint Kunskapscenter3

Studiens sista intervju genomfördes tillsammans med verksamhetschef på 
Marint Kunskapscenter i Malmö. Verksamheten inriktar sig på pedagogisk 
verksamhet mot havsmedvetenhet. Inom verksamheten finns marinbiologer 
och pedagoger som särskilt fokuserar på Öresund och lokala förutsättning-
ar. Verksamheten finansieras delvis av Malmö stad. Den intervjuade valdes 
ut särskilt med tanke på den kompetens om vårt lokala hav och vatten men 
också med hänsyn till verksamhetens redan etablerade samarbete med Mal-
mö stad. Intervjun genomfördes digitalt via Teams och spelades in för att 
kunna analyseras i efterhand. Intervjun har varit avgörande för att kunna be-

2 Intervju via Teams, civilingenjör, Sweco, 2021-04-16 
3 Intervju via Teams, verksamhetschef, Marint Kunskapscenter, 2021-04-08 
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svara studiens andra frågeställning kring utmaningar och möjligheter med 
NbS för att råda bot på de översvämningar som havsnivåhöjningar för med 
sig. Med sin kompetens har verksamhetschefen kunnat besvara frågor kring 
ekologiska förutsättningar och vilka möjligheter införandet av NbS skulle 
kunna leda till. 

2. 2 Metoddiskussion 
Studien har bedrivits som en kvalitativ fallstudie där målet har varit att skapa 
en bredare förståelse för fenomenet kustskydd i en urban miljö. Målet har 
varit att upptäcka med hjälp av flera olika källor och datainsamlingsmetoder, 
studien har därmed varit explorativ i sin ansats (Yin, 2007; Denscombe, 2009). 
 Konceptualiserandet av begreppet kustskydd har däremot inneburit 
att en mängd källor har funnits tillgängliga. För att kunna genomföra en 
fallstudie måste dess gränser definieras, vilka källor som ska inkluderas och 
vilka som ska utelämnas (Denscombe, 2009). Studiens första forskningsfråga 
handlar om att undersöka vilka intressen som styr utvecklingen av kustskydd 
i Malmö stad. Därför gjordes en geografisk avgränsning där regionala, na-
tionella och internationella intressen har exkluderats från studien. Klimatför-
ändringarna orsakas däremot inte enbart av Malmö stad. Därför är det inte 
heller enbart upp till staden att nå de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet. 
Därmed orsakas inte heller de översvämningar staden planerar att skydda 
sig från av staden, enbart. För studiens genomförbarhet har det därför varit 
nödvändigt att göra avgränsningar även för utmaningar och möjligheter re-
laterade till en inkludering av NbS i en strategi för kustskydd. Det finns bland 
annat såväl nationellt som internationellt anspråk på hamnverksamheten i 
Malmö. Studiens identifierade utmaningarna och möjligheterna är därför 
också bundna till den geografiska avgränsningen.
 Studiens avgränsning har lämpat sig väl med hänsyn till kontexten 
kommunal fysisk planering, där det är en kommunal angelägenhet att plan-
lägga mark och vatten. Därför har gränsdragningen för fallet känts lämplig 
för studiens syfte och forskningsfråga. Regionala, nationella och internatio-
nella intressen hade kunnat inkluderas i datainsamlingen. En annan gräns-
dragning hade därför också haft en påverkan på resultatet. Det hade även 
haft en påverkan på studiens teoretiska ramverk som hade kunnat innefatta 
teorier om intressenter. 

 Malmö stad och den kommunala fysiska planeringen som däribland 
innefattar kustskydd mot höjda havsnivåer är ett unikt fall. Det utesluter dä-
remot inte att studiens resultat går att generalisera utifrån. Fallet utgörs av 
en svensk kustnära kommun som förhåller sig till samma kontext vad gäl-
ler lagstiftning som andra städer. Visserligen innebär landhöjningarna att 
utmaningar relaterade till höjda havsnivåer inte är lika påtagliga i Sveriges 
norra och mellersta delar som den är i landets södra delar. Likaså finns det 
stora skillnader mellan Malmö och andra svenska städer vad gäller befolk-
ning, förekomsten av industri- och hamnverksamhet, hur stor del av staden 
som exponeras för havet, ekologiska förutsättningar för NbS och sådant 
som utfyllnadsmassor och föroreningar. Däremot finns det många liknande 
karaktärsdrag med studiens fall och andra kustnära städer i södra Sverige. 
Därför går det att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat som går 
att tillämpa på städer som exempelvis Ystad, Trelleborg, Landskrona, Hel-
singborg, Höganäs och Halmstad. Vid karaktärsdrag som liknar det aktu-
ella fallet kan generaliseringar göras utifrån studiens resultat (Denscombe, 
2009). 
 Vad gäller studiens val av metod har tre olika använts; dokumentstu-
die, observation och intervju. Eftersom studien bedrivs som en fallstudie har 
en sådan metodkombination lämpat sig väl (Yin, 2007; Denscombe, 2009). 
För att besvara forskningsfrågorna har det varit nödvändigt att inkludera 
såväl planeringsdokument, observationer av delområdena och att samtala 
med de nyckelpersoner som står bakom framtagandet av många kommu-
nala strategier. Särskilt vad gäller generaliserbarheten av studiens resultat. 
Genom att jämföra olika källor med varandra har en samstämmighet kunnat 
uppnås i undersökningen (Yin, 2007). 
 Däremot hade metoderna kunnat vara mer omfattande och därmed 
hade säkerligen resultatet påverkats vad gäller förståelsens omfattning för 
kustskydd i Malmö stad. Intervjuer hade kunnat utföras med representanter 
för exempelvis VA Syd, CMP och privata markägare. Andra metoder som 
enkätundersökningar hade även kunnat användas för att skapa en förståelse 
för medborgares uppfattning och intresse för de olika delområdena. Detta 
hade ytterligare kunnat ge en bredare förståelse för känslor och upplevelser 
förknippat med den föränderliga kusten. En sådan undersökning hade även 
kunnat ge en bredare förståelse för människors syn på klimatförändringar 
och därmed synen på behovet av kustskydd. Däremot hade en sådan under-
sökning med fokus på känslor och upplevelse varit av mer fenomenologisk 
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karaktär och därmed mer deskriptiv (Denscombe, 2009). 
 Observationerna som gjorts utmed de olika delområdena hade kun-
nat vara systematiskt genomförda med hjälp av ett observationsschema. Ge-
nom systematiska observationer minimeras de variationer som kan uppstå 
mellan den individuella perceptionerna av det som observeras (Denscombe, 
2009), i det här fallet delområdena. Det hade kunnat innebära att studiens 
resultat påverkats, särskilt vad gäller likheter och skillnader mellan de olika 
delområdena eftersom samma variabler studeras utmed varje delområde. 
Syftet med studien har däremot varit att undersöka - att upptäcka vad kust-
skydd innebär och vad det hade kunnat innebära. Ett systematiskt observe-
rande hade kunnat förbise eller förenkla verkligheten för mycket (Denscom-
be, 2009). Den deltagande observationen har gett insikter som drivit studien 
vidare i andra riktningar än forskaren från början tänkt gå. Denna spontanitet 
i undersökningens tillvägagångssätt har varit viktig för att kunna konceptu-
alisera kustskydd och vilken roll NbS hade kunnat ha i ett kustskydd. Det 
har även varit viktigt att komplettera intervjuer och dokumentstudier med 
förstahandskällor. Istället för att läsa och lyssna på hur det är har forskaren 
kunnat se hur det faktiskt är i verkligheten och jämföra resultatet med de an-
dra datakällor. Observationerna har även stärkts av att forskaren observerat 
delområdena, under olika tidpunkter och från olika perspektiv. Möjligheten 
att jämföra observationerna har gett en djupare förståelse för platserna och 
möjligheten att jämföra olika datakällor med varandra har även gett en stör-
re tillförlitlighet till studiens resultat (Denscombe, 2009). 
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Bild 4. Turbinkanalen i september, Centrum
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3. STUDIENS 
KUNSKAPSUNDERLAG
Följande avsnitt ämnar ge läsaren en förståelse för den kunskap studien tar 
avstamp ifrån. Första delen ger läsaren en närmare beskrivning av NbS och 
hur sådana kan ses som en reaktion på mer traditionella lösningar för att 
hantera höjda havsnivåer genom kustskydd. Vidare följer en beskrivning av 
utmaningar relaterade till en implementering av NbS. Dessa utmaningar är 
viktiga att förstå för att kunna analysera vilka intressen och värden som styr 
stadens val av kustskydd. Därefter presenteras möjligheter med en imple-
mentering av NbS för att hantera stigande havsnivåer specifikt men även 
andra synergieffekter av en sådan implementering. Dessa möjligheter är vik-
tiga att förstå för att kunna identifiera hur Malmö stad utifrån identifierade 
förutsättningar kan tillvarata dessa. 
 Andra delen av kunskapsunderlaget ger läsaren en förståelse för hur 
Malmö stads strategiska planering inför höjda havsnivåer ter sig idag. Den 
ger även läsaren en förståelse för hur en strategi kan användas för att imple-
mentera NbS i hanteringen av stigande havsnivåer. 
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3. 1 Varför NbS?
Klimatförändringarna är den största utmaning våra samhällen står inför. Den-
na utmaning är särskilt påtaglig i städer där över hälften av jordens befolk-
ning nu bor. Dessutom driver städer på klimatförändringarna i en allt mer 
ökande takt. I städer ska många människor samsas om en begränsad yta 
- en yta som till stor del är hårdgjord. Samtidigt är många städer belägna 
utmed kuster och vattendrag (Kabisch et al. 2017:25; Depietri et al. 2017:284; 
Davis & Naumann, 2017:379; Moosavi et al. 2021). Det innebär att stigan-
de havsnivåer i kombination med hårdgjord yta och hög befolkningstäthet 
utgör en av kuststäders mest trängande utmaningar att adressera (Depie-
tri et al. 2017:285). Kuststäder riskerar annars att översvämmas till följd av 
ökade skyfall och stigande havsnivåer (Kabisch et al. 2017:25; Depietri et al. 
2017:284; Moosavi et al. 2021). I Malmö stad är dessa risker redan påtagli-
ga, år 2014 föll hundra millimeter regn på ett dygn eftersom det nedgrävda 
dagvattensystemet inte kunde hantera mängden (Malmö stad, 2021). För 
att dessa kuststäder ändå ska kunna fortsätta växa behöver staden anpassas 
efter klimatförändringarna (Depietri et al. 2017:284). Om inte riskerar över-
svämningarna att få allvarliga konsekvenser på såväl ekologiska,sociala och 
ekonomiska system (Kabisch et al. 2017:26)  
 Traditionellt sett har översvämningar adresserats med konstgjorda 
hårda lösningar (även kallat gråa lösningar) som exempelvis vågbrytare, 
slussportar, murar och utfyllnader, se figur 3 (Depietri et al. 2017:298; Da-
vis & Naumann, 2017:379; Moosavi et al. 2021). Sådana hårda lösningar har 
använts i Malmö stad i flera hundra år och är fortfarande praxis för klimat-
anpassning av staden. Många gånger är utbyggnaderna av städer helt be-
roende av hårda lösningar. Detta kan man också se i Malmö där nyexploa-
tering i stor utsträckning sker på utfyllnadsmassor i havet. Dessa områden 
och staden i helhet ska skyddas mot översvämningar i form av vallar, murar, 
höjd marknivå och så småningom portlösningar i havet (Malmö stad, 2020i). 
I grannstaden Köpenhamn planeras en ny konstgjord ö som ska fungera 
som skydd mot översvämningar (Sydsvenskan, 2018). Dessa hårda lösningar 
är många gånger kostsamma att anlägga, har en låg flexibilitet inför föränd-
ringar och kan dessutom ha negativa effekter på ekosystem. Många hårda 
lösningar i städer, som nedgrävda VA-ledningar börjar dessutom bli gamla 
och har inte längre kapacitet nog för mängden människor som brukar dessa 
(Depietri, 2017:322; Davis & Naumann, 2017:379). 

Figur 3. Gröna, gråa -och hybridlösningar för vattnets väg genom staden 
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Även detta är realitet i Malmö där avloppsvatten släpps ut i kanalsystemet 
och havet varje år på grund av bristande kapacitet. För att råda bot på den-
na problematik finns det planer på en ny nedgrävd VA-tunnel (VA SYD, u.å). 
Däremot kan hårda lösningar vara effektiva för att förhindra exempelvis tsu-
namis och tropiska cykloner (Depietri et al. 2017:299). 
 För att möta utmaningarna som klimatförändringarna för med sig, 
och undvika de brister som finns med hårda lösningar, har mer integrerade 
lösningar börjat uppkomma. Dessa integrerade lösningar baseras eller stöt-
tas av naturliga system. Sådana integrerade lösningar benämns ibland som 
blågrön infrastruktur, water sensitive urban design (WSUD) och integrated 
urban water management (IUWM) (Moosavi et al. 2021). Gemensamt är att 
dessa lösningar ses som en anpassning snarare än en lindring av klimat-
relaterad utmaningar, se figur 3 (Depietri et al. 2017:288). Begreppet natu-
re-based solutions (NbS) kan ses som ett paraplybegrepp för dessa integre-
rade lösningarna och omfattar ekosystemrelaterade åtgärder som svar på 
samhällsproblem (Kabisch et al. 2017:138; Moosavi et al. 2021). Vad dessa 
lösningar mer specifikt omfattar och innebär beskrivs i följande avsnitt. För 
vidare 

3. 1. 1 Hur definieras NbS?
NbS syftar främst till att öka stadens resiliens mot klimatförändringarna men 
kan även ha goda bieffekter på människans välmående och hälsa i form av 
rekreation och minskade föroreningar (Kabisch et al. 2017:26; Depietri et al. 
2017:306). NbS betraktas som ett paraplybegrepp och innefattar därför flera 
olika lösningar. Begreppets definition kan däremot försvåra en faktisk imple-
mentering. För att begreppet ändock ska kunna få spridning även i prakti-
ken krävs en gemensam förståelse för begreppet. Begreppet i sig antyder 
dels att det finns ett problem som ska lösas i och med ’solutions’, dels att det 
finns en ’nature’ att basera denna lösning på. 
 I städer finns det i princip ingen natur som inte är orörd eller påver-
kad av människan. Därför finns det skiljaktigheter kring huruvida en NbS kan 
säga sig vara just naturbaserad eller om en sådan är mer naturinspirerad. 
Även ’solutions’ antyder att det skulle vara en lösning på ett problem. Pro-
blemet i fråga är däremot klimatförändringarna och en NbS kommer inte 
på egen hand  lösa den problematiken. Istället bör NbS ses som en lös-

ning på några av de negativa effekter som klimatförändringarna för med sig 
(Moosavi et al. 2021). NbS kan alltså enklare beskrivas som hybridlösningar 
- inspirerade och stöttade av naturliga processer men konstgjorda av männ-
iskan i konstgjorda miljöer (Depietri et al. 2017:322). En sådan definition av 
begreppet stämmer också väl överens med definition av International Union 
for Conservation of Nature (IUCN)1: 
 ”Actions to protect, sustainably manage and restore natural or modi-
fied ecosystems that address societal challenges effectively and adaptively, 
simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits”[Egen 
kursivering]. 
Även den definition som används av Europeiska unionen2: 
 ”Solutions that are inspired and supported by nature, which are 
cost-effective, simultaneously provide environmental, social and economic 
benefits and help build resilience. Such solutions bring more, and more di-
verse, nature and natural features and processes into cities, landscapes and 
seascapes, through locally adapted, resource-efficient and systemic inter-
ventions” [Egen kursivering]. 
 EU:s definition av begreppet är bredare och antyder att NbS ska ge 
miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter. Denna multifunktionalitet 
hos en NbS är viktig därför att människor värderar olika funktioner olika 
(Kabisch et al. 2017:187; Depietri et al. 2017:306). Däremot är det viktigt att 
poängtera att en NbS inte kan ha orimligt höga krav på sig att erbjuda flera 
olika funktioner. Ett sådant krav riskerar i stället att försvåra en implemen-
tering av NbS (Moosavi et al. 2021). Den definition som används i följande 
studie är i enlighet med IUCN:s definition av just den anledning att kunna 
implementera NbS i praktiken. På så vis kan NbS även användas som kom-
munikationsverktyg för att övertyga politiker och medborgare om att kom-
plettera mer traditionella hårda lösningar med NbS (Moosavi et al. 2021). 
Hur NbS kan realiseras i praktiken, vilka utmaningar som måste hanteras och 
vilka möjligheter som kan skapas, redogörs i efterföljande avsnitt. 

1 IUCN. Nature Based Solutions. https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosys-
tem-management/our-work/nature-based-solutions 
2 IUCN. Nature Based Solutions. https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosys-
tem-management/our-work/nature-based-solutions 
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3. 1. 2 Utmaningar med NbS
Den breda definitionen av NbS skulle alltså kunna betraktas som dels en 
styrka och dels en svaghet när det kommer till en implementering. För att 
den täta staden ska vara hållbar är det däremot viktigt att NbS faktiskt im-
plementeras (Kabisch et al. 2017:84; Wamsler et al. 2017:773). För att detta 
ska vara möjligt är det därför nödvändigt att medborgare och aktörer förstår 
vad en NbS är och vilka utmaningar det syftar till att hantera. Detta innebär 
exempelvis att aktörer och medborgare måste vara medvetna om den reella 
översvämningsrisk som städer, framför allt kuststäder, står inför (Kabisch et 
al. 2017:187). Enbart en individ eller aktör kan inte driva på förändringen mot 
en inkludering av NbS i planeringspraxis eftersom det krävs tillräckligt med 
makt för att göra detta. Innovationen, i det här fallet en NbS måste få en ac-
ceptans i civilsamhället för att kunna bli rådande praxis(Kronenberg, Bergier 
& Maliszewska, 2017:903). 
 Denna medvetenhet kan skapas av att medborgare och aktörer del-
tar i processen mot implementering (Kabisch et al. 2017:84). I detta medska-
pande sprids också kunskap om bakomliggande problem, som i sin tur är en 
viktig del i att få NbS att bli en del av planeringspraxis (David & Naumann, 
2017:403; Moosavi et al. 2021). Uppfattningen av de problem som ska lösas, 
exempelvis problematiken kring föränderliga kuststräckor i urbana områden, 
är ett mänskligt uppfattat problem. Kuststräckor är dynamiska och ständigt 
föränderliga. Uppfattningen av problemet är också föränderlig och beroen-
de av sådant som normer, historia och politik (Kabisch et al. 2017:186). En 
NbS måste alltså vara resilient i sig själv såväl ekologiskt som socialt (Kabisch 
et al. 2017:170). Om inte medborgare och aktörer förstår värdet i exempelvis 
en våtmark under tiden den inte aktivt 
motverkar översvämningar kommer den sannolikt inte bestå. Det innebär 
också att medborgare och aktörer måste förstå långsiktiga effekter av en 
NbS för att säkerställa stöd nog att bestå i stadens komplexitet (Kabisch et 
al. 2017:189; Frantzeskaki et al. 2017:266). Hybridlösningar kan därför antas 
ha större möjlighet till implementering och långvarighet eftersom sådana 
kan få stöd hos förespråkare för såväl traditionella hårda lösningar som NbS 
(Depieti et al. 2017:312). 
 Det är även fördelaktigt med en NbS som har förmågan att reparera 
sig själv och anpassa sig efter klimatförändringar. Däremot är det viktigt att 
aktörer och medborgare förstår att en NbS också kräver underhåll liksom 

hårda lösningar. Ekosystem i sig är sårbara system som skulle kunna för-
störas av exempelvis oljeutsläpp (Moosavi et al. 2021). En annan väsentlig 
aspekt av är säkerställandet av miljörättvisa i staden eftersom grönblåa ytor 
är ojämnt fördelat i staden (Kabisch et al. 2017:89; Depieti et al. 2017; 308). 
En NbS är också beroende av sin omgivning, såväl vad gäller omgivande 
markförhållande och användande men också av aktörer och deras intressen. 
Denna omgivning är också ständigt föränderlig i staden. För att en NbS 
ska vara resilient mot dessa förändringar måste flera aktörer vara engage-
rade och fördela resurser sinsemellan. Det är även fördelaktigt med viss 
multifunktionalitet för att olika funktioner ska kunna komplettera varandra 
och därmed säkerställa en långsiktighet. Exempelvis måste ett grönområde 
kunna erbjuda rekreation men också fungera som uppsamlare av vatten vid 
översvämningar (Kabisch et al. 2017:191). 
 Det finns alltså utmaningar relaterade till en implementering av NbS 
som måste överkommas för att möjligheterna ska kunna tillvaratas. Vilka 
dessa möjligheterna är redovisas för i följande avsnitt. 

3. 1. 3 Möjligheter med NbS
Det främsta ändamålet med en implementering av NbS i en urban miljö är 
att öka stadens resiliens mot klimatförändringarnas negativa effekter. Däre-
mot finns det andra möjligheter med en NbS som rör mänskliga aspekter 
som hälsa och välmående (Kabisch et al. 2017:26; Depietri et al. 2017:306). 
En NbS måste vara resilient mot såväl ekologiska som sociala förändringar 
för att kunna bestå över tid (Kabisch et al. 2017:170). Det är därför viktigt att 
lyfta vilka möjliga effekter en NbS kan få över tid, såväl ekologiskt som soci-
alt. I följande avsnitt presenteras sådana effekter. 

Reglerande möjligheter
En NbS klimatreglerande effekter beror på ekosystemens välmående och 
funktion (Depietri & McPhearsson, 2017:237). I Europa har över hälften av alla 
våtmarker förstörts som en följd av städers expandering. Samtidigt erbjud-
er just våtmarker flera viktiga reglerande ekosystemtjänster; kylande effekt, 
lagrar koldioxid och andra föroreningar, saktar ner översvämningar, bidrar 
till en ökad biodiversitet och lagrar vatten. Den kanske mest framträdande 
egenskapen är dess egenskap att hantera översvämningar. Våtmarker har 
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förmågan att lagra stora mängder vatten och kan därför förhindra att urbana 
områden svämmas över (Haase, 2017:284). Det finns flera exempel, bland 
annat från Boston, där återskapande av flodavrinningsområden har förbätt-
rat vattenkvaliteten, sänkt temperaturen, skapat nya rekreationsmöjligheter 
men framför allt minskat översvämningsrisken (Depietri & McPhearsson, 
2017:252). 
 Förutom att återskapa vattendrag och deras avrinningsområden kan 
nya vattendrag och våtmarker skapas. Dessa kan utformas för att likna natur-
liga system men anpassas efter urbana områden. Det kan handla om avlast-
ningsdammar som vid översvämningar samlar upp vatten, mindre biodiken 
utmed vägar och genomträngligt markmaterial (Haase, 2017:284). Genom 
att sammankoppla flera biodiken och regnbäddar i urbana områden finns 
det möjlighet att komplettera traditionella dräneringssystem i den befintli-
ga staden. Därmed minskar risken för översvämningar (Davis & Neumann, 
2017:315). 

Kulturella möjligheter
I och med förtätningen minskar även mängden grönområden i staden vilket 
samtidigt påverkar möjligheten för rekreation. Detta försvårar ett samhälles 
interaktion med dess brukare, då grönområden blir överanvända och kost-
samma att förvalta (Tyrväinen et al. 2005). Malmö stads grönyta har minskat 
under de senaste decennierna. Däremot varierar resultaten i dessa mätning-
ar beroende på vad som inkluderas i begreppet grönyta. Fortsättningsvis 
ska även jordbruksmark och krontäckning inkluderas (Malmö stad, 2021e). 
Studier visar på att “ordinära” grönområden har en stressnedsättande ef-
fekt för människan - ju fler besök till grönområden desto färre sjukdomsfall 
relaterat till stress (Grahn & Stigsdotter, 2003). Människan är limiterad till hur 
mycket information vi kan ta in under vardaglig basis. Däremot har naturen 
en liten inverkan och ger snarare möjlighet för återhämtning (Kaplan, 1989). 
En undersökning av hospitaliserade patienter har visat sig tillfriskna tidigare 
än beräknat vid kontakt med natur (Ulrich, 1984). Offentliga grönområden är 
därför en viktig tillgång för invånare i den allt mer täta staden. 
 Förutom ekosystemtjänster som främjar hälsa och välmående ger 
grönytor även möjlighet för social interaktion (Grahn & Stigsdotter, 2010; 
UN-Habitat, 2012). Hur grönytors utseende påverkar människan har också 
diskuterats. Genom utseendet bestäms olika användningsområden för en 

plats, exempelvis genom att skapa möjlighet för vila, motion eller interak-
tion. En NbS med estetiska värden kan därför bidra till att skapa sociala 
möten och bidra till stadens mångfald. 
 För att förstå omgivningen där NbS ska implementeras måste den 
förstås strategiskt för att kunna avgöra vilka lösningar som är lämpliga (Ka-
bisch et al. 2017:83). Detta innebär att aktörer och intressen måste kart-
läggas för att kunna inkludera NbS i en kustskyddsstrategi (Wamsler et al. 
2017:794). Vidare krävs en långsiktig strategi för att säkerställa att en NbS är 
flexibel mot dessa förändringar samtidigt som möjligheterna utnyttjas (Ka-
bisch et al. 2017:186). Vad en sådan strategi är och hur den utformas förkla-
ras i följande avsnitt. 

3. 2  Vad är en strategi? 
För att kunna implementera NbS i städer och därmed bidra till en klimatan-
passad och resilient stad behövs en strategi (Kabisch et al. 2017:83). Denna 
strategi bygger på en strategisk förståelse för staden. En sådan förståelse 
omfattar bland annat relationer, kvaliteter, normer, material och rumsligheter 
(Healey, 2007; Atkisson, 2011; Kabisch et al. 2017:83). En strategi är således 
ett sätt att försöka göra ordning av stadens komplexitet. Denna komplexitet 
består av olika nätverk, olika aktörer och olika intressen. Stadens komplexi-
tet är därför ständigt föränderlig och dynamisk. Inbäddat i förståelsen eller 
tolkningen av stadens komplexitet finns värderingar. Därför är en förståelse 
av staden aldrig objektiv utan istället en social konstruktion. Vi förstår staden 
baserat på vår vetskap eller kunskap om denna. Exempelvis ’vet’ bostads-
exploatören att bostäder utmed havet ger en större vinst än en bostad intill 
ett industriområde. Samtidigt ’vet’ exempelvis kustingenjören att en sådan 
exploatering utmed kusten kan leda till erosionsproblem. Betydelsen eller 
värdet av en plats eller funktion ligger alltså i betraktarens ögon. Detta inne-
bär också att en strategi inkluderar respektive exkluderar olika förståelser av 
staden (Healey, 2007). 
 En strategi prioriterar och bortprioriterar olika intressen som i sin tur 
styr var investeringar och resurser ska placeras. Med andra ord avgör stra-
tegin vad som ska uppmärksammas. Därför har också strategier en direkt 
påverkan på människors vardagsliv (Healey, 2007; Kabisch et al. 2017:83). För 
att en strategi ska ha förmågan att styra en faktisk utveckling behöver den 
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övertyga tillräckligt många aktörer och intressenter om att just den förståel-
sen stämmer. Vad gäller NbS måste tillräckligt många förstå eller övertygas 
om att just NbS är ett mer hållbart alternativ jämfört med mer traditionella 
hårda lösningar. Hur en sådan strategi kan utformas för att övertyga och sty-
ra utvecklingen av staden redogörs för i följande avsnitt. 

3. 2. 1 Hur skapas en strategi? 
Strategier tas ofta fram för att råda bot på ett uppfattat problem. Det kan 
exempelvis handla om att ta fram en strategi för brottsbekämpning. Före-
komsten av brott i staden ses som ett problem av många aktörer och med-
borgare. Däremot finns det inbäddat i denna problematik, många ibland 
motstridiga, uppfattningar kring hur det ska hanteras. För att kunna ta fram 
en strategi krävs det därför en slags förhandling kring hur problemet ska 
förstås och hanteras. Samma sak gäller hanteringen av klimatförändringar. 
Det finns en relativt stor enighet kring att klimatförändringarna är ett faktum 
och att det behöver hanteras. Däremot finns det en oenighet kring hur detta 
ska hanteras. 
 Rådande praxis kring hanteringen av klimatförändringar förlitar sig i 
stor utsträckning på hårdare lösningar. Detta kan förklaras med att strategier 
vanligen präglas av tid - ofta ’ärvs’ strategier vidare (Healey, 2007). Föränd-
ringar i diskursen kring hantering av klimatförändringar sker dessutom ofta 
över en lång tidsperiod (Kronenberg, Bergier & Maliszewska, 2017:865). För 
att kunna driva på sådana förändringar och utmana rådande planeringsprax-
is kring städers klimatanpassning krävs därför en förståelse för hur föränd-
ringar kan ske genom strategiskapande. I följande avsnitt förklaras hur en 
sådan strategi kan tas fram för långvarig effekt.

3. 2. 2 Hur kan en långsiktig strategi tas fram?
Som redan har nämnts är städer geografiska områden som genomsyras av 
flera nätverk av relationer som vävs in i, och runt varandra. Detta genererar 
olika noder av aktiviteter med särskilda fysiska och sociala kvaliteter (Healey, 
2007). Ett strategiskt ramverk tas fram genom en filtrering av olika förstå-
elser av dessa nätverk och aktiviteter som sker i noderna. Denna filtrering 

handlar om att prioritera samt bortprioritera olika förståelser vilket i sin tur 
innebär en filtrering av aktörer och intressen. Historiskt sett har denna fil-
treringsprocess bedrivits av ’experter’, inom stadsplanering av renodlade 
stadsplanerare eller arkitekter. I dag ser verkligheten mer komplex ut och 
filtreringsprocessen likaså (Healey, 2007:186). Viktigt i denna process är att 
inte filtrera bort de som har makt nog att motverka den nya strategin. Vad 
gäller implementering av NbS kan det handla om att även involvera externa 
fastighetsägare och VA-organisationer. Filtreringen måste även attrahera de 
som kan ses som eftersläntrare - negativa till förändringar men övertalnings-
bara. Till den grupp kan exempelvis förespråkare av mer traditionella hårda 
lösningar räknas (AtKisson, 2011). 
 Ett sätt att göra detta är att prioritera olika funktioner i strategin ge-
nom multifunktionella NbS (Kabisch et al. 2017:187; Depietri et al. 2017:306). 
Det handlar alltså här om att fokusera och rama in en ny förståelse av staden. 
Denna nya inramning måste attrahera och övertyga strategins nyckelaktörer. 
Detta kan den göra genom att vara visionär och tolkningsfri. Den får inte 
vara för fixerad eftersom den då riskerar att ’låsa in’ sig i en för specifik tolk-
ning av staden. Därmed kan den riskera att inte övertyga nyckelaktörer och 
därmed förhindrat en implementering. Hur strategin rent konkret framställs 
är därför lika viktigt som vem som framställer den (Healey, 2007:189). 
 För att säkerställa att strategin attraherar nyckelaktörer och därmed 
har kraft nog att mobiliseras måste de visioner som uttrycks överensstämma 
med nyckelaktörernas egna visioner och värderingar. Det är därför viktigt att 
kartlägga just nyckelaktörers visioner och värderingar. En annan viktig kom-
ponent är att analysera och förstå nyckelaktörernas behov och därefter för-
söka tillgodose dessa i strategin eller förändra behoven (Healey, 2007:192). 
Exploatering utmed kust och vattendrag och allt mer hårdgjord yta är ut-
tryck för olika behov. Det kan handla om lättframkomlighet, bostadsför-
sörjning eller behov av att expandera sin verksamhet. Det är inte enbart 
offentliga sektorn eller privata sektorn som har kraft nog att mobilisera en 
strategi. Även civilsamhället har en stor kraft att utnyttja för att mobilisera 
strategier för NbS. Genom att skapa allianser mellan likasinnade kan stor 
mobiliseringskraft uppnås, antingen genom en allians mellan nyckelaktörer 
eller mellan olika förespråkare för strategin och nyckelaktörer (Healey, 2007). 
Mobiliseringen av strategin förenklat handlar om att identifiera olika aktö-
rers behov (Healey, 2007; Kabisch et al. 2017:187; Kronenberg, Bergier & 
Maliszewska, 2017:903). 
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	 En	strategi	kräver	en	flexibilitet,	dels	för	att	kunna	attrahera	många	
aktörer	-	åtminstone	nyckelaktörer,	dels	för	att	överleva	över	tid.	Strategier	
måste	 vara	 orienterade	 snarare	 än	 fixerade	 för	 att	 kunna	 transformeras.	
Samtidigt	måste	grundläggande	idéer	i	strategin	ha	förmågan	att	överleva.	
Det	är	därför	viktigt	att	strategin	också	integreras	i	rutiner	och	juridisk	praxis	
(Healey,	2007).	En	strategi	för	höjda	havsnivåer	genom	NbS	som	kustskydd	
måste	exempelvis	kunna	tolkas	av	fastighetsägare,	medborgare	men	också	
mellan	olika	förvaltningar	inom	kommunen.	Detta	utan	att	strategin	blir	för	
abstrakt	och	förlorar	sin	innebörd.	Kan	strategin	göra	detta	har	den	också	
möjlighet	att	skapa	en	legitimitet	och	säkerställa	en	förändringsvilja	(Healey,	
2007).
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Bild 5. Sibbarps strandpromenad i september, Sibbarp
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4. MALMÖ STADS PLANERING          
FÖR HÖJDA HAVSNIVÅER          
GENOM KUSTSKYDD
I följande avsnitt presenteras de planeringsförutsättningar som har iden-
tifierats utmed Malmö stads kuststräcka. Kuststräckan har delats upp om-
rådesvis utefter den uppdelning Sweco på uppdrag av Malmö stad gjort. 
Denna uppdelning har även gjorts för att kunna förstå dess olika karaktärer 
och hur dessa i sin tur påverkar vilka intressen och värden som styr valet av 
kustskydd. Planeringsförutsättningarna har identifierats i kommunala plane-
ringsdokument som rör områdena. Framför allt har översiktsplanen, fördju-
pade översiktsplaner och detaljplaner legat till grund för framställningen. 
Även andra kommunövergripande strategier som naturvårdsplanen samt 
Swecos rapport för stigande havsnivåer i Malmö har legat till grund för fram-
ställningen. I beskrivningen nämns även vilken översvämningsrisk de olika 
områdena står inför vid olika klimatprognoser. 
 Avsnittet innehåller även en kort redogörelse över vad staden ämnar 
skydda med sina planerade åtgärder för stigande havsnivåer. Denna redo-
görelse baseras på intervjuer genomförda med kommunala tjänstepersoner 
och marinbiologer på Marint Kunskapscenter i Malmö. En sådan redogörel-
se är viktig för att förstå vad som ligger bakom de intressen och värden som 
framställs i kommunala plandokument. 
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4. 1 Sege å 
Från Börringesjön vidare ut till Öresund sträcker sig Sege å 46 km lång. Till-
sammans med Risebergabäcken är ån Malmö stads viktigaste vattendrag 
och avvattnar hela staden (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, u.å). 
I anslutning till Bulltofta har man vid arkeologiska utgrävningar funnit rester 
från en borganläggning och en tidigare kajplats totalt 220 m lång. Ån kan 
därför antas ha haft en stor ekonomisk betydelse och varit segelbar upp till 
åtminstone Bulltofta (Fotevikens Museum, 2011). Fram tills dess att Malmö 
stad började expandera sin hamn under 1800-talet hade ån två mynningar 
ut i Öresund, se figur 22. Mellan åmynningarna fanns Spillepengensmarken 
- nuvarande rekreationsområde Spillepengen. När hamnen i Malmö växte 
och Arlöv by likaså byggdes den norra åmynningen bort. Strax söder om 
den kvarvarande åmynningen byggdes Norra hamnen ut med utfyllnads-
massor, något som pågår än idag (Malmö stad, 2006)
 Eftersom Sege å slingrar sig genom intensivt odlad jordbruksmark 
har den höga halter av kväve och fosfor. För att hantera denna problematik 
har anlagda dammar och våtmarker skapats utmed ån (Malmö stad, 2018b). 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd som består av medlemmar från 

omkringliggande kommuner och företag har sedan slutet av 1980-talet över-
vakat och initierat åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten, öka den biolo-
giska mångfalden och den allemansrättsligt arealen inom Sege åns område 
(Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, u.å). Även i Malmö stads över-
siktsplan nämns att nya park- och naturområden planeras längsmed Sege 
å. Dessa områden ska i största mån hållas fria från industri och buller och 
tillgången till vattnet ska tillvaratas. 
 Flera områden intill Sege å utpekas även i Malmö stads Naturvårds-
plan som viktig ruderatmark och viktiga rekreationsmiljöer (Malmö stad, 
2012). Däremot omges Sege å idag av industriområden med flera miljöfarli-
ga verksamheter. Vid höjda havsnivåer riskerar därför framför allt infrastruk-
tur och industri att översvämmas. Intill Sege ån ligger bland annat Sysavs 
kraftvärmeverk, Sjölunda avloppsreningsverk, Västkustvägen, Inre Ringvä-
gen och Södra Stambanan. Såväl Västkustvägen, kustzonen, godsbangår-
den som Malmö hamn utgör riksintresse. Däremot omfattas inte Sege å av 
strandskydd med undantag för åmynningen och kortare sträckor vid Malmö 
golfklubb. Malmö stad äger marken intill Sege å med undantag för den nor-
ra delen av Spillepengen som ägs av Burlöv respektive Lomma kommun. 

Figur 4. Delsträcka A Sege å Figur 5. Översvämning vid havsnivåhöjning +2 m Figur 6. Översvämning vid havsnivåhöjning +3 m
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Även marken för Sjölunda avloppsreningsverk ägs av VA Syd (Malmö stad, 
2018a). 
 Redan idag har Inre Ringvägen översvämmats och skyddas därför 
av en skyddsvall. Skulle medelhavsnivån däremot höjas med +2 m skulle 
även delar av Malmö golfbana, Västkustvägen, Inre Ringvägen och Södra 
Stambanan översvämmas (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, u.å). 
Vid en höjning på +3 m skulle översvämningarna även omfatta hela Norra 
hamnen och Sege Industriområde. För att förhindra detta föreslår Sweco en 
försvarsstrategi för att hindra vattnets väg att skada befintlig bebyggelse. 
Eftersom det är just befintlig bebyggelse som ska skyddas och denna i hu-
vudsak utgörs av industri menar Sweco att hänsyn ej behöver tas till estetiska 
värden. Vidare menar man att golfklubben och koloniområden själva ansva-
rar för att skydda sina fastigheter. Däremot är det viktigt att Malmö kommun 
informerar dessa fastighetsägare om detta. För att skydda den befintliga 
industrin föreslås en skyddsvall utmed Sege å på +0,5 - 1 m över befintlig 
marknivå. Där det är begränsat utrymme föreslås istället en mur. Den befint-
liga vall som skyddar Inre Ringvägen behöver höjas alternativt kompletteras 
med en mur uppe på vallen. Eftersom området inte är vågexponerat behö-

ver inte våguppspolning tas i beaktande. Sweco rekommenderar även att 
översvämningsanpassa byggnader vid ombyggnationer (Sweco, 2018:33). 

Bild 6. Sege å i april, Sege å Bild 7. Sjölunda avloppsreningsverk i april, Sege å Bild 8. Västkustvägen i april, Sege å
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4. 2 Hamnen
På grund av det grunda vatten som omger Malmö kunde inte större fartyg 
lägga till i någon hamn förr. Det var först i slutet av 1700-talet som en hamn, 
bestående av två pirer ut i havet anlades. Under 1800-talet expanderades 
dessa utfyllnadsmassor med utfyllningar runt pirerna, se figur 22. Kockums 
mekaniska verkstad etablerade sig i slutet av 1800-talet i nuvarande Västra 
hamnen. Detta ledde till fler utfyllnader för att Kockums industri skulle kunna 
utvidga sin verksamhet (Malmö stad, 2006). Allt eftersom byggdes hamnen 
norrut med Frihamnen och senare Norra hamnen med Oljehamnen (Malmö 
stad, 2021a). 
 Idag är industrin avvecklad från Västra hamnen, Inre hamnen och Ny-
hamnen men aktiv i Frihamnen och Norra hamnen. Trots avvecklingen av 
delar av hamnen sätter den fortfarande sin prägel på den fysiska miljön. 
Hamnbassänger och kajkanter är bevarade och många av industrins tidigare 
byggnader står kvar. Marknivån för hela hamnområdet med undantag för 
delar av Västra hamnen befinner sig under +3 m över havet. Därtill är Västra 
hamnen, större delen av Frihamnen och Norra hamnen anslutna till ett dup-
likatsystem, undantag är de östra delarna av hamnen som fortfarande är an-

slutet till ett kombinerat system. Ingen kuststräcka i hamnen omfattas av ett 
strandskydd med undantag för Sege åns mynning. Däremot omfattas Norra 
hamnen, Frihamnen och delar av Nyhamnen av riksintresse för hamnverk-
samheten. Utöver det omfattas även hela hamnen av ett riksintresse för kust-
zonen. På grund av den under lång tid tunga industriverksamhet som pågått 
i hamnen är stora delar av marken förorenad. Nyexploatering för blandad 
stadsbebyggelse planeras i Västra hamnens norra delar, i Varvsstaden som 
tidigare var Kockums verkstäder och hela Nyhamnen (Malmö stad, 2018a). 
Även i Norra hamnen planeras nyexploatering för logistikverksamhet. För 
att möjliggöra denna exploatering planeras nya utfyllnader i nordvästra de-
larna av Norra hamnen. På den nya utfyllnadsmassorna planeras det även 
för vindkraft och ett naturområde. Detta naturområde ska fungera som ett 
fågelhabitat för de häckande fåglar som idag finns i området (Malmö stad, 
2020a). Naturområdet ska också knytas an till det planerade kuststråk som 
nämns i översiktsplanen (Malmö stad, 2018a). 

 

Figur 7. Delsträcka B Hamnen Figur 8. Översvämning vid havsnivåhöjning +2 m Figur 9. Översvämning vid havsnivåhöjning +3 m
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 Utfyllnaden anses ha en betydande miljöpåverkan och en MKB1 har 
därför utfärdats. I denna nämns bland annat att marknivån inte får vara lägre 
än +3 m över havsnivån. Skyfall ska genom svackdiken fördröjas och ledas vi-
dare ner till hamnbassängerna (Malmö stad, 2020b). Länsstyrelsen ställer sig 
däremot kritisk till planen med hänvisning till översvämningsrisken. Länssty-
relsen menar att skyddsåtgärder måste preciseras. Även Malmö stads egna 
miljönämnd kritiserar planförslagets bristfälliga hänsyn till hamnens vågex-
ponerade läge. En annan pågående detaljplaneprocess pågår i Nyhamnen. 
Området planeras dessutom omvandlas till blandad stadsbebyggelse med 
över 500 nya bostäder. Här ska bottennivån i hamnbassängerna höjas från 
ungefär 8 m djup till 4 m för att kunna återvegetera bottnen. Även här pla-
neras all ny bebyggelse till en marknivå på +3 m över havsnivån. Däremot 
planeras området för att kontrollerat kunna översvämmas. Detta ska möjlig-
göras genom anlagda stränder och grönytor som ska kunna fördröja vattnet 
(Malmö stad, 2020c). Malmö stad har som ambition att hamnbassängerna 
ska nyttjas rekreationellt med flera vattenaktiviteter. Däremot menar staden 

1 Miljökonsekvensbeskrivning https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/forordning-1998905-om_sfs-1998-905 

även att det är olämpligt att bebygga kusten och att ett strandskydd kan an-
vändas för att förhindra att en sådan  exploatering sker (Malmö stad, 2018b). 
 Vid en havsnivåhöjning på +2 m skulle stora delar av Norra hamnen 
översvämmas. Vidare skulle samtliga hamnområden översvämmas vid en 
havsnivåhöjning på +3 m. Sweco har på uppdrag av Malmö stad föresla-
git att hamnområdena ska skyddas genom en försvarsstrategi för att hålla 
vattnet borta. Bland annat ska marknivån för all ny bebyggelse höjas till +3 
m över havsnivån. Kajkanter ska höjas och skyddsvallar kan vara aktuella i 
Västra hamnen. Ett annat förslag är att byggnader som uppförs i Nyham-
nen ska anpassas för att klara av översvämning och fungera som testbädd 
och inspirera liknande kustnära exploatering. Eftersom hamnen ligger i ett 
vågexponerat område behöver även vågenergin dämpas för att reducera 
våguppspolningen. Däremot menar Sweco att skydd mot våguppspolning 
inte behöver utformas med estetik i åtanke i Norra hamnen. Detta med hän-
visning till att områdena idag inte har några estetiska värden (Sweco, 2018). 

Bild 9. Hamninloppet i september, Hamnen Bild 10. Norra hamnen i september, hamnen Bild 11. Oljehamnen i september, Hamnen
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4. 3 Centrum
Malmö stad omgavs tidigare av två sjöar mot fastlandet som fylldes igen allt 
eftersom att staden bredde ut sig. Landskapet som omgav staden bestod 
av jordbruk, betesmark och strandängar liksom den naturligt bevarade kust-
sträckan utmed Bunkeflostrand. Den kanal som idag rör sig genom staden 
anlades under 1400-talet och modifierades utefter årens behov - främst i för-
svarssyfte. Totalt består den av 800 miljoner liter vatten som utgörs av bräckt 
vatten precis som i Öresund. Kustlinjen gick tidigare intill nuvarande Norra 
Vallgatan men flyttades längre ut i havet när hamnen började växa under 
1800-talet. Intill denna gick tidigare en strandmur som främst fanns för att 
skydda mot mänskligt hot från havet. 
 I samband med att hamnen byggdes ut gjordes även nya planer på 
att åtgärda cirkulationsproblematiken i kanalen. Vattnet stod för stilla och 
var dessutom förorenat vilket även gjorde att det luktade illa (Malmö stad, 
2014). Som ett steg i detta breddades kanalen utmed det nybyggda om-
rådet Rörsjöstaden och en ny park, idag Raoul Wallenbergs park, anlades. 
Tidigare stadsplaner visar att det även fanns en idé om att skapa en ny kanal 
genom Rörsjöstaden, som alltså inte blev av (Gustafsson, 1862). Efter för-

ändringarna under 1800-talet skapades det kanalsystem som är kvar än idag 
än idag. 
 I Program för utveckling av Malmös kanalrum (2014) uttrycks en öns-
kan om att öka tillgängligheten till kanalen. Dessutom vill man öka vegeta-
tionen längsmed kanalen - bland annat med fler planteringar. Större delen 
av kanalen omges idag av fältsten och betong (Malmö stad, 2014). I över-
siktsplanen nämns också att det ska finnas en grön koppling runt hela kanal-
en. Däremot går många huvudgator och stomlinjer för kollektivtrafik utmed 
kanalen (Malmö stad, 2018a). Detta innebär att även förorenat dagvatten 
från vägar leds ner i kanalen. Kanalen fungerar även som mottagare för 
bräddning av avloppsvatten. Idag sker bräddningar (av VA Syd) upp emot 50 
gånger per år.  Vattnet i kanalen är därför fortfarande förorenat och botten 
har inte muddrats sedan 70-talet. Sämst vattenkvalitet är det i de sydöstra 
delarna där cirkulationen är som sämst (Malmö stad, 2018b). Trots detta ut-
gör kanalen en viktigt rekreationsmöjlighet för stadens invånare. Dels för att 
kanalen erbjuder naturvärden men dels därför att kanalen erbjuder många 
kulturhistoriska värden i staden (Malmö stad, 2018a; Malmö stad, 2018b). 
Förutom att omfattas av ett riksintresse för kustzonen omfattas kanalen även 

Figur 10. Delsträcka C Centrum Figur 11. Översvämning vid havsnivåhöjning på +2 m Figur 12. Översvämning vid havsnivåhöjning på +3 m
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av ett riksintresse för kulturmiljövård. Detta innebär att förändringar ska ske 
med största möjliga varsamhet och med respekt för värden och karaktär 
(Malmö stad, 2018a).
 Ingen nyexploatering är planerad utmed kanalen men däremot ut-
med Södra Varvsbassängen där en detaljplanering pågår (Malmö stad, 
2018c). Denna detaljplanering anses inte ha en betydande miljöpåverkan 
och planerad bebyggelse justeras till +3 m över medelhavsnivån. Däremot 
justeras vägar efter +2,95 m över medelhavsnivån. Dagvattenhantering-
en anses också den godtagbar såvida den leds ner till kanalen respektive 
hamnbassängen. I Länsstyrelsens samrådsyttrande går dock att läsa kritik 
mot detaljplanens förhållning till översvämningsrisken. Bland annat menar 
Länsstyrelsen att det krävs en MKB och att det även saknas en utredning om 
översvämningsrisken i området (Malmö stad, 2018d). En stor del av bebyg-
gelsen runt kanalen är belägen under +3 m över medelhavsnivån. Dessutom 
består denna bebyggelse av många samhällsviktiga funktioner som riskerar 
att slås ut vid en havsnivåhöjning. Vid en havsnivåhöjning på +2 m skul-
le stora delar av den intilliggande bebyggelsen översvämmas.. Dessutom 
skulle Citytunneln, spårområdet och stora delar av Slottsparken översväm-

mas. Skulle nivån uppgå till +3 m skulle däremot stora delar av Rörsjöstaden, 
Centrum och Värnhem översvämmas (Malmö stad, 2018a). 
 I Swecos rapport (2018) genomförd på uppdrag av Malmö stad fö-
reslås en försvarsstrategi för att stänga ute vattnet från Centrum. Bland an-
nat ska detta göras genom att GC-vägen mellan Östra hamnkanalen och 
järnvägen ska höjas +0,5 m. Vidare föreslås en mur längsmed kanalen som 
behöver uppgå till mellan +0,5-1 m. Sweco menar även att man bör utreda 
vidare huruvida det är möjligt att stänga av vattentillförseln från Öresund för 
att därmed förhindra tillfälliga översvämningar. Utmed Turbinen föreslås en 
skyddsvall (Sweco, 2018). 

Bild 12. Turbinkanalen i september, Centrum Bild 13. Parkkanalen i februari Bild 14. Västra hamnkanalen i september, Centrum



 40

4. 4 Ribersborg
Mellan Malmö och Limhamn sträcker sig Ribersborgsstranden. Från början 
en långgrund och strandängsliknande kuststräcka som efter åren påverkats 
av människan. När industrin tog fart ordentligt i Limhamn under 1800-talet 
anlades en järnvägslinje mellan Malmö och Limhamn. Denna järnvägslin-
je anlades i det grunda vattnet utmed kuststräckan. Detta innebar att det 
samlades vatten innanför järnvägen som dels luktade illa och dels skapade 
problem för transporten längsmed banan. Därför anlade man en ny järn-
väg längre in i samband med Öresundsparkens färdigställande 1924. Den 
befintliga sandstranden anlades först 1926 och kunde då nyttjas av stadens 
invånare. Mellan stranden och Öresundsparken finns flera sandvallar (Mal-
mö stad, 2021b). Det kallbadhus som än idag finns på Ribersborgsstranden 
byggdes redan 1898 och har sedan dess renoverats och modifierats under 
åren (Malmö stad, 2021c). Området innanför stranden var landsbygd fram till 
1930-talet då den struktur som finns än idag kom till. Flera skivhus i funkisstil 
byggdes och står kvar än idag (Malmö stad, 2019a). 
 Förutom enskilda fastigheter ägs hela Ribersborgsfältet och stran-
den av Malmö stad. I strategier och planer för området nämns viktiga värden 

som ska bevaras framöver. Framför allt är det områdets rekreativa värde som 
är uttalat viktigt att bevara när Malmö stad förtätas och växer. Stranden har 
inget strandskydd men ska ändock bevaras för allmänheten. Liksom i resten 
av Malmö omfattas kuststräckan av riksintresse liksom den funkisbebyggelse 
som omfattas av ett riksintresse för kulturmiljövård. Stora delar av bostads-
området är anslutet till ett kombinerat VA-system (Malmö stad, 2018a). 
 Nyexploatering är planerad i Västra hamnens södra delar. Planen 
omfattar ett nytt område med blandad stadsbebyggelse upp till 9 våningar 
högt. Området ligger alldeles intill Turbinkanalen och skiljs av från Öresund 
av Ribersborgsstranden. Hela området består av utfyllnadsmassor som anla-
des mellan 1875-1890. Däremot anses inte exploateringen ha en betydande 
miljöpåverkan, vilket bland annat innefattar direkta eller indirekta effekter 
på människors hälsa, djur- och växtarter eller mark, jord, vatten och fysisk 
miljö. Dagvatten ska ledas ner till Turbinkanalen och området ska höjdsättas 
för att kunna hantera skyfall. Trots att prognoser visar att havsnivåhöjningar 
kan uppgå till +3,4 m år 2100 planeras den nya bebyggelsen till +3 m över 
havets medelvattenstånd. I beskrivningen hänvisar Malmö stad till det yttre 
sammanhängande kustskydd som ska vara på plats omkring 50 år fram i 

Figur 13. Delsträcka D Ribersborg Figur 14. Översvämning vid havsnivåhöjning på +2 m Figur 15. Översvämning vid havsnivåhöjning på +3 m
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tiden. Med stöd i detta menar Malmö stad dessutom att mindre lokala åt-
gärder för att hantera översvämningar inte är aktuellt inom området (Malmö 
stad, 2020d). I samrådsredogörelsen för detaljplanen yttrar sig såväl Länssty-
relsen som Malmö stads kommunekolog kritiska till planförslaget. Länssty-
relsen menar att detaljplanen bidrar till att öka översvämningsrisken, bland 
annat därför att Malmö stad menar att skyfall och höjda havsnivåer statistiskt 
sett inte sker samtidigt. Dessutom ställer sig Länsstyrelsen kritisk till att Mal-
mö stad hänvisar till hårda lösningar det ännu inte finns någon handlingspla-
ner för. Kommunekologen ställer sig kritisk till att vegetation utmed kanalen 
ska utglesas med hänvisning till den negativa påverkan för den biologiska 
mångfalden (Malmö stad, 2020d). Även i områdets sydligaste del planeras 
för en blandad stadsbebyggelse med cirka 500 nya bostäder. En detaljplan 
är påbörjad och anses vara förenlig med gällande översiktsplan. Därtill an-
ses planen inte medföra en betydande påverkan på miljö. Området över-
svämmas redan idag med en vattennivå upp till 1,5 m (Malmö stad, 2020f). 
 Vid en havsnivåhöjning på +2,6 m översvämmas hela Ribersborgs-
fältet och vid en höjning på +3 m stora delar av bostadsområdet, Hyllie-
kroken och området för nyexploatering i södra delarna av Västra Hamnen. 

Limhamnsvägen som sträcker sig mellan Malmö och Limhamn riskerar att 
översvämmas redan vid en havsnivåhöjning på +2 m. Hela Ribersborgsstran-
den är utsatt för vågexponering och riskerar att få våghöjder på upp emot 
+5 m. Sweco har i sin rapport föreslagit att Malmö stad antingen jobbar 
med sandfodring längsmed stranden eller höjer upp GC-vägen som där-
med hade fungerat som en vall. Utmed Mariedalsvägen föreslås en mur för 
att hindra vatten från Turbinkanalen att spridas vidare till bostadsområdet. 
Sweco menar däremot att en sandfodring hade ökat möjligheten att bevara 
och främja strandens rekreationella värden. Skulle GC-vägen höjas riskerar 
vatten att samlas på havssidan av GC-vägen och därmed översvämma de 
byggnader som ligger här (Sweco, 2018). 

Bild 15. Markunderlag i september, Ribersborg Bild 16. Bostadsexploatering i september, Ribersborg Bild 17. Ribersborgsfältet i september, Ribersborg
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4. 5 Limhamn
Limhamn växte fram som en fiskeby under 1000-talet och har sedan expan-
derat, på bland annat utfyllnadsmassor i havet. När industrin sedan utveck-
lades under 1800-talet kom det samhälle att formas som idag är en del av 
Malmö stad. Ön som idag utgör en stor del av Limhamn kom från början till 
som en vågbrytare. Idag består den av utfyllnadsmassor, bland annat bestå-
ende av slaggprodukter från kalkbrytningen. Mycket av denna mark är idag 
förorenad (Malmö stad, 2018a). Däremot är mycket av denna mark också 
utpekad som viktig ruderatmark och omnämns därför i Naturvårdsplanen 
(Malmö stad, 2012). På norra delen av Ön har sådan viktig ruderatmark pe-
kats ut men ska nu bebyggas för att skapa 500 nya bostäder (Malmö stad, 
2018a). För att de höga biologiska värdena inte ska gå förlorade föreslås en 
kompensationsåtgärd för detta (Malmö stad, 2012).
 I delområdets nordöstra delar pågår fortfarande en nyexploatering. 
Tidigare industrimark omvandlas till blandad stadsbebyggelse med främst 
bostäder. Två detaljplaner antogs 2014 respektive 2015 inom området. Båda 
detaljplanerna bedrevs som ett standardförfarande och ansågs vara förenli-
ga med den då gällande översiktsplanen (Malmö stad, 2014b; Malmö stad, 

2015). Risken för översvämning nämns inte i planerna men däremot nämns 
att lägsta höjdsättning för golv på bebyggelse ska uppgå till + 3m. Där-
till ska underjordiska garage möjliggöras inom planområdet. Vidare menar 
Malmö stad att dagvattenhanteringen inte kan omhändertas lokalt då mar-
ken är förorenad. Istället ska dagvattnet ledas vidare till hamnbassänger 
och ner i underjordiska ledningar. En fördröjning av dagvattnet ansågs inte 
nödvändig och dagvattenhanteringen antogs förbättras av exploateringen 
(Malmö stad, 2014b; Malmö stad, 2015). Malmö stads miljönämnd ställde 
sig kritiska till såväl klimatanpassningen som dagvattenhanteringen (Malmö 
stad, 2014c). I området söder om Ön ligger småbåtshamnen som planeras 
att byggas ut. Limhamn präglas fortfarande av fisket och fiskehamnen om-
fattas av ett riksintresse för yrkesfiske. Utöver det omfattas hela kuststräckan 
av ett riksintresse för kustzonen (Malmö stad, 2018a). 
 Såväl Ön som det nyexploaterade området i norra Limhamn är an-
slutet till ett duplikatsystem medan södra området är anslutet till ett kombi-
nerat system (Malmö stad, 2018a). Därtill är tre bräddavlopp belägna utmed 
Strandgatan och dagvattnet leds vidare till hamnbassängerna. Vid en hav-
snivåhöjning är det just de södra områdena som riskerar att översvämmas 

Figur 16. Delsträcka E Limhamn Figur 17. Översvämning vid havsnivåhöjning på +2 m Figur 18. Översvämning vid havsnivåhöjning på +3 m
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först. Redan vid en havsnivåhöjning på +2 m översvämmas hamnen och sto-
ra delar av bostadsbebyggelsen. Vid en höjning på +3 m översvämmas än 
mer av den kustnära bostadsbebyggelsen. I en rapport utförd av Sweco på 
uppdrag av Malmö stad har man föreslagit en upphöjning av kajkanterna på 
+1 - 1,5 m, se figur 19. Däremot menar Sweco att detta riskerar att påver-
ka tillgängligheten till hamnen och förslaget behöver därför utredas vidare. 
Limhamn utsätts dessutom för vågexponering vilket innebär att vågorna kan 
uppspolas ytterligare 4-7 m vid en havsnivåhöjning på +2,6 m (Sweco, 2018). 

Bild 18. Ruderatmark på ön i september, Limhamn Bild 19. Kajkant i september, Limhamn Bild 20. Bostadsexploatering i maj, Limhamn
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4. 6 Sibbarp
När Limhamn växte sig till ett industrisamhälle under 1800-talet växte även 
människors intresse för samhället. Detta ledde till att sommarvillor började 
uppföras utmed kuststräckan och blev början på dagens Sibbarp. Utmed 
kuststräckan finns fortfarande spår av en intilläggningsplats för båtar och 
resterna från en stenbrygga som användes för utskeppning av kalk (Läns-
styrelsen Skåne, u.å). Allt eftersom började permanentbostäder uppföras 
och vid 1900-talets början tog den stadsstruktur form som finns idag. Det 
grönområde som idag utgör Sibbarpsfältet består av utfyllnadsmassor som 
anlades vid 1900-talets början. Även Hammars park i delområdets södra de-
lar intill kalkbrottet anlades runt sekelskiftet av dåvarande ordförande för 
AB Förenade Kalkbrotten. Malmö stad övertog däremot parken år 1939 och 
öppnade då upp för allmänheten (Malmö stad, 2020g). 
 Kalkbrottet invigdes 1866 och var aktivt fram till 1994. Kalkbrytningen 
bedrevs genom sprängning med dynamit som resulterade i platåer, så kall-
lade pallar med 20 meter höga och lodräta väggar (Malmö stad, 2020h). För 
att inte kalkbrottet ska fyllas igen med grundvatten pumpas vatten ut med 
flera pumpar ut till Hammars bäck i Hammars park, vidare ut till Öresund. 

Efter att kalkbrytningen upphörde under 1990-talet har kalkbrottet blivit 
ett kommunalt naturreservat och Natura 2000-område med över 2000 oli-
ka växt- och djurarter (Malmö stad, 2021d). Såväl kalkbrottet, Sibbarpsfältet 
som Hammars park omfattas av Naturvårdsplanen i Malmö på grund av sina 
höga naturvärden. Sibbarpsfältet består av stora gräsmattor som föreslås 
göras om till ängsmark liksom i den norra kuststräckan (Malmö stad, 2012). 
	 Eftersom	kalkbrottet	har	klassificerats	som	Natura	2000-område	ut-
görs detta även av ett riksintresse. Även hela kustzonen är av ett riksintres-
se. Malmö stad äger större delen av marken i Sibbarp med undantag för 
enskilda fastigheter. Ingen nyexploatering är föreslagen i Sibbarp utan is-
tället	ska	de	natur-	och	rekreationsvärden	som	finns	förstärkas	(Malmö	stad	
2018a; Malmö stad 2018d). Vattenkvaliteten i vattnet utanför Sibbarp uppnår 
måttlig	ekologisk	status	men	i	Barnviken	är	det	sämre	kvalitet,	se	figur	21.	
Kuststräckan i Sibbarp är mestadels konstgjord med undantag för den korta 
kuststräcka med resterna av intilläggningsplatsen (Malmö stad, 2017). Den-
na sträka är idag hårt drabbad av erosion (Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd,	u.å).	Den	bebyggelse	som	finns	i	Sibbarp	är	ansluten	till	ett	kom-
binerat VA-system med utlopp för dagvatten till hamnbassängerna i Lim-

Figur 19. Delsträcka F Sibbarp Figur 20 Översvämning vid havsnivåhöjning på +2 m Figur 21 Översvämning vid havsnivåhöjning på +3 m
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hamn, längsmed kuststräckan och ut till Hammars park (Malmö stad, 2018a). 
	 Stora	delar	av	Sibbarps	bebyggelse	befinner	sig	dessutom	under	+3	
m	över	havsytan.	Vid	en	havsnivåhöjning	på	+1	m	skulle	Barnviken	och	delar	
utmed Hammars bäck översvämmas. Skulle havsnivån däremot höjas med 
+2	m	skulle	hela	Strandgatan	och	intilliggande	bebyggelse	översvämmas.	
Skulle	havsnivån	höjas	med	+3	m	skulle	däremot	all	bebyggelse	in	till	Polga-
tan översvämmas. Dessutom skulle hälften av Hammars park översvämmas. 
 För att förhindra att dessa områden översvämmas föreslår Sweco i 
en rapport utförd på uppdrag av Malmö stad att anlägga en vall på havssi-
dan av Strandgatan. Detta för att skydda bostäder, vårdhem och kommunal 
infrastruktur. Sweco menar att en gräsbeklädd skyddsvall är att föredra fram-
för en mur då den inte påverkar tillgängligheten till vattnet lika mycket. Dä-
remot skulle en gräsvall behöva vara 2-4 m hög och skulle därmed skymma 
havsutsikten. Vidare menar Sweco att Sibbarp överlag inte lämpar sig för en 
anpassning efter havsnivåhöjningarna. Eftersom kuststräckan är utsatt för en 
hög vågexponering föreslås även en vågbrytare ute i vattnet. Denna riskerar 
att påverka kuststräckans naturliga processer och skulle därför kunna leda 
till att Sibbarp strand skulle få en ängsliknande miljö. Ett annat alternativ är 

därför att sandfodra (Sweco, 2018).

Bild 21. Barnviken i september, Sibbarp Bild 22. Hammars park i september, Sibbarp Bild 23. Sibbarpsfältet i september, Sibbarp



 46

4. 7 Vad vill vi skydda?
Vid en placering av en vågbrytare ute i vattnet skulle vågenergin dämpas 
och därmed skulle kuststräckan skyddas för våguppspolning. Denna metod 
har använts i Malmö i flera hundra år och skulle alltså inte vara en ny metod. 
Däremot skulle en vågbrytare riskera att påverka kustens naturliga proces-
ser. Dessa naturliga processer innefattar bland annat erosion och de grunda 
biotoperna som finns längsmed Malmös kust. Vid anläggandet av en våg-
brytare störs dessa naturliga processer och cirkulationen innanför vågbryta-
ren begränsas. Samma sak kan sägas vid uppförandet av öar eller yttre sam-
manhängande kustskydd som då också skulle äventyra kustens nuvarande 
karaktär. Verksamhetschef för Marint Kunskapscenter i Malmö menar därför 
att “problem på land måste hanteras på land”(Intervju, Marint Kunskapscen-
ter).
 Vidare menar verksamhetschefen att om det är översvämningsris-
ken vi försöker mitigera räcker det inte att adressera hotet från havet (In-
tervju, Marint Kunskapscenter). Vid fortsatta klimatförändringar och höjda 
havsnivåer kommer översvämningsrisken även öka ovanifrån och underifrån. 
Skyfall kommer alltså förekomma i ökad mängd och frekvens, även grund-
vattennivåerna kommer öka. Marint Kunskapscenter menar därför att den 
översvämningsrisk vi egentligen pratar om när vi pratar om kustskydd måste 
adresseras på flera olika fronter (Intervju, Marint Kunskapscenter). 
 Däremot menar verksamhetschefen på Marint Kunskapscenter att 
för att ändå hantera översvämningsrisken från havet finns det olika tillväga-
gångssätt. Oavsett vilket sätt som tillämpas handlar det om att hantera ef-
fekterna av översvämningarna - inte översvämningarna i sig. Detta kan göras 
genom att dämpa vågenergin, fördröja vattnet på land och genom att rena 
vattnet. Sådana åtgärder kan anläggas i vattnet utan att påverka kustens 
naturliga processer negativt. Åtgärderna skulle kunna vara att skapa förut-
sättningar för en återetablering av ålgräs eller genom att sandfodra under 
vattenytan. Redan idag har ålgräsängar börjat återetableras utanför Malmös 
kust och Marint Kunskapscenter menar att det finns goda förutsättningar för 
en vidare återetablering (Intervju, Marint Kunskapscenter). Det finns enbart 
0.1 procent ålgräsängar i världshaven men dessa tar upp 18 procent koldi-
oxid. Därför menar Marint Kunskapscenter att genom att främja en återeta-
blering av ålgräsängar utanför Malmös kust skulle vågenergin dämpas och 
därmed uppspolningseffekten, oönskad erosion mitigeras, föroreningar lag-
ras och den biologiska mångfalden gynnas. Civilingenjören på Sweco menar 

istället att ålgräsängar har en begränsad effekt för att hantera översväm-
ningsrisken från havet. Undantag för vågenergin som skulle kunna dämpas 
men effekten är svårberäknad (Intervju, Sweco). 
 Hur vi beräknar klimatförändringarnas effekter för översvämningsris-
ken är också svårhanterat. Malmö stad menar att det finns en oenighet mel-
lan länsstyrelsen och kommunen kring hur mycket havsnivån kommer höjas. 
Detta menar Malmö stad beror på att klimatförändringarnas effekter beror 
på hur mycket växthusgaser vi släpper ut. Ett annat sätt att skydda kusten 
hade därmed varit att försöka nå de mål som är uppsatta i Parisavtalet. Om 
dessa mål hålls skulle inte den globala temperaturen öka och därmed skulle 
inte havsnivån höjas, i samma utsträckning. Malmö stad menar därför att 
oenigheten kring klimatprognoser försvårar arbetet med att ta fram en lång-
siktig strategi (Intervju, Malmö stad). Kommunens tidsperspektiv går som 
längst ungefär tjugo år fram i tiden medan tidsperspektivet för havsnivåhöj-
ningar tar höjd för åttio år framöver. Detta gör att olika planer och strategier 
på en kommunal planeringsnivå blir svårförenliga. Än mer utmanande blir 
detta eftersom kommunens huvudsakliga uppdrag är att försörja stadens in-
vånare med bostäder. Med grund i detta menar Malmö stad att exploatering 
måste ske i kustnära läge som i Nyhamnen, Limhamn och Västra hamnen 
(Intervju, Malmö stad). Däremot menar kommunen att det enbart är vid just 
nyexploatering som kommunen ansvarar för att säkra mot översvämningar 
- enligt PBL(Intervju, Malmö stad). Befintliga utsatta bostadsområden, som 
Sibbarp, Västra hamnen, Ribersborg och Centrum ansvarar alltså enskilda 
fastighetsägare för att skydda, vid översvämningar. 
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Figur 22. Malmö stads framväxt på utfyllnadsmassor
1. 1810-tal 2. 1910-tal 3. 1940-tal 4. 1960-tal 5. 1970-tal 6. nutid

1. 
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Bild 24. Suellshamnen i september, Hamnen
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5. RESULTAT OCH ANALYS
Malmö stads planeringsförutsättningar utmed stadens kuststräcka har iden-
tifierats i föregående kapitel. I följande avsnitt analyseras dessa närmre mot 
bakgrund av det kunskapsunderlag som studien tar avstamp ifrån. Inled-
ningsvis besvaras främst studiens första forskningsfråga gällande Malmö 
stads planering inför höjda havsnivåer genom kustskydd. Begreppet kust-
skydd konceptualiseras för att förstå vad som egentligen ska skyddas. 
 I avsnittets andra del besvaras studiens andra forskningsfråga gäl-
lande utmaningar och möjligheter för en inkludering av NbS i en strategi för 
kustskydd. Denna analys grundar sig i de planeringsförutsättningar som har 
identifierats i föregående kapitel. 
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5. 1 Kustskydd i Malmö stad - ett skydd av vad?
Malmö stad har allt sedan 1700-talet vuxit på utfyllnadsmassor från havet. 
Det innebär att den kuststräcka kommunen vill skydda från vatten inte är 
naturligt skapad. För att ändå säkerställa en fortsatt exploatering längsmed 
kusten vill kommunen skydda denna mot havet. Behovet av att skydda kust-
sträckan mot översvämningar finns redan idag och görs genom vågbrytare, 
vallar, murar, pumpar och nedgrävda VA-system. Däremot räcker många av 
dessa lösningar inte för att mitigera översvämningsrisken. Existerande val-
lar och murar behöver förstärkas, marknivån vid nyexploatering höjas och 
VA-systemet bräddas. Detta leder till att förorenat bräddvatten släpps ut 
i Öresund (Malmö stad, 2018a; Malmö stad, 2018b). Det innebär även att 
kustens naturliga processer påverkas negativt (Intervju Marint Kunskapscen-
ter). För att undvika detta satsar VA SYD på en nedgrävd VA-tunnel som ska 
minska bräddning av avloppsvatten och Malmö stad tar fram planer på ett 
yttre sammanhängande kustskydd för hela staden (Malmö stad, 2020d; VA 
SYD, u.å). 
 Malmö stad upplever alltså den problematik som hårda lösningar 
för kustskydd för med sig; bristande flexibilitet, negativa effekter på eko-
system och en bristande kapacitet (Depietri, 2017:322; Davis & Naumann, 
2017:379). Samtidigt försöker man hantera dessa problem med ytterligare 
hårda lösningar (Malmö stad, 2020d; VA SYD, u.å). Detta kan förklaras med 
att människor uppfattar och förstår problem olika. Ett problem för Malmö 
stad är stadens kustnära läge vilket utgör en översvämningsrisk från havet. 
Ett annat problem är att staden växer och Malmö stad måste försörja sina 
invånare med bostad (Intervju, Malmö stad). Det finns olika förståelser för 
staden och inbäddat i dessa finns olika problemdefinitioner. 
 Även vid samma problemdefinition finns flera olika tolkningar över 
hur problemet ska lösas (Healey, 2007). Om syftet med kustskydd är att mi-
tigera översvämningsrisken som följer klimatförändringarna kvarstår fortfa-
rande en oenighet kring definitionen av klimatförändringarna. I såväl Malmö 
stads strategier och planer som i Swecos delrapport finns olika prognoser 
på vad klimatförändringarna kan komma att ge för effekter. Dels tar Malmö 
stad höjd för havsnivåhöjningar på upp emot +3,5 m men även för +2,6 m 
(Sweco, 2018). Denna bristande samsyn kring klimatprognoser kan förklaras 
med att klimatförändringarna beror på mängden växthusgaser vi släpper ut. 
Ett sätt att hantera problemen klimatförändringarna för med sig

Bild 25. Romantiska sjön vid Oljehamnan i september, Hamnen
Bild 26. Sege å och Västkustvägen i april, Sege å



51

med höjda havsnivåer skulle därför kunna vara att minska utsläppen. Skulle 
Parisavtalet uppnås skulle behovet av ett fysiskt kustskydd kanske inte finnas 
(Intervju, Malmö stad). Däremot skulle sandfodringar under vattenytan för 
att dämpa vågenergin och därmed vågexponeringen också kunna ses som 
ett skydd för kuststräckan (Intervju, Marint Kunskapscenter).
 Hur en strategi för höjda havsnivåer med kustskydd utformas beror 
alltså på vad det är som anses ska skyddas, hur detta ska skyddas och för 
vem det ska skyddas. Problemet med föränderliga kuststräckor med höjda 
havsnivåer är ett mänskligt uppfattat problem. Kuststräckan är dynamisk i sin 
naturliga karaktär (Kabisch et al. 2017:186). Vid framtagandet av en strategi 
för höjda havsnivåer genom kustskydd är det därför viktigt att identifiera 
vad som ska skyddas för att strategin ska kunna styra mot en lösning på 
detta problemet (Healey, 2007). Däremot försvåras arbetet med att ta fram 
en strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd av den bristande samsyn 
som råder kring klimatprognoser. Uppnås Parisavtalet behövs eventuellt inte 
ett sammanhängande kustskydd för att minimera översvämningsrisken (In-
tervju, Malmö stad). Skulle avtalet däremot inte uppnås kommer klimatför-
ändringarna troligen förvärras. I ett sådant läge finns det också en stor risk 
att strategier för att hantera effekterna av klimatförändringarna inkluderar 
hårda lösningar. Detta kan förklaras med att strategier ärvs vidare och ofta 
förändras över ett långt tidsspann (Healey, 2007). Det kan också förklaras av 
att kommunen ser mer trängande utmaningar att adressera som exempel-
vis bostadsförsörjning och förtätning (Intervju, Malmö stad). För att hante-
ra den bristande samsynen kring klimatprognoser är det därför fördelaktigt 
med lösningar som har förmågan att anpassa sig även efter dessa. För att ta 
fram en strategi, för höjda havsnivåer genom kustskydd, med en långsiktig 
styrförmåga utan en gemensam samsyn över klimatförändringarnas effekter 
krävs därför en flexibilitet såväl i de föreslagna åtgärderna som i strategin i 
sig (Healey, 2007; Moosavi et al. 2021).
  Malmö stad uttrycker redan idag ett behov av att skydda värden ut-
med kuststräckan. Exempelvis vill kommunen skydda och främja existerande 
rekreation- och naturvärden utmed Sibbarp, Ribersborg och längsmed Sege 
å. Dessutom identifierar kommunen ett behov av att råda bot på proble-
matiken med underdimensionerade VA-system och effekterna av bräddning 
(Malmö stad, 2018a). Det finns alltså ett behov i Malmö stad att ta fram en 
strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd som på lång sikt kan anpassa 
sig efter olika klimatprognoser. Det finns också ett behov av att ta fram en 

strategi som på kort sikt kan skydda befintliga värden utmed kusten. Genom 
att inkludera NbS i en sådan strategi har den möjlighet att anpassa sig ef-
ter föränderliga behov och samtidigt främja flera ekosystemtjänster (Grahn 
& Stigsdotter, 2010; UN-Habitat, 2012; Depietri & McPhearsson, 2017:252). 
Hur en sådan strategi hade kunnat anpassas efter Malmö stads kuststräcka 
analyseras i efterföljande avsnitt.

5. 2 Vilka utmaningar kan identifieras? 
Utmaningarna som har identifierats tar stöd mot kunskapsunderlaget kring 
NbS samt strategisk planering. Utmaningar finns i samtliga kustområden 
men är av olika karaktär. Därför har områden med liknande intressekonflikter 
och värdekonflikter vävts samman för att på så vis få en överblick över de 
största utmaningarna för Malmö stad i stort. 

5. 2. 1 Bostadsexploatering i attraktiva kustnära lägen
Malmö stad nämner att ett av deras främsta uppdrag är att bistå stadens 
invånare med bostäder (Intervju, Malmö stad). Därför har kommunen pekat 
ut flera olika exploateringsområden för bostadsbebyggelse. Flera av dessa 
exploateringsområden är belägna utmed kusten (Malmö stad, 2018a). Ut-
med delområden Limhamn pågår just nu detaljplanering och så småningom 
ska detaljplanering även påbörjas ute på Ön i Limhamn (Malmö stad, 2014b; 
Malmö stad, 2015; Malmö stad, 2018a) . Även i hamnområdena pågår explo-
atering och pågående detaljplanering. Den pågående detaljplaneringen i 
hamnområdena gränsar även till Ribersborg. Gemensamt för dessa exploa-
teringsområden är att dessa är belägna på tidigare industrimark och utfyll-
nadsmassor (Malmö stad, 2018a; Malmö stad 2021a). 
 En annan gemensam nämnare för områdena är att dessa är vågex-
ponerade i olika grad (Sweco, 2018). Kommunen har tidigare uttryckt att 
mark utmed kusten är olämplig att bebygga (Malmö stad, 2018b). Det över-
hängande behovet av att försörja den växande befolkningen med bostäder 
innebär däremot att Malmö stad måste exploatera dessa områden - för att 
kunna tillgodose bostadsbehovet. Utmaningen är därför att förse stadens 
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invånare med bostäder utan att dessa i framtiden översvämmas vid höjda 
havsnivåer. 
 För att förhindra en sådan översvämning har kommunen ställt kravet 
på exploatörer att marknivån ej får understiga +3 m över havsnivån (Malmö 
stad, 2014b; Malmö stad, 2018c; Malmö stad, 2020a; Malmö stad, 2020c; 
Malmö stad, 2020d; Malmö stad, Malmö stad; 2020f). Därtill föreslår Sweco 
att höja kajkanter och eventuellt anlägga ett yttre kustskydd (Malmö stad, 
2020d). Däremot finns det skillnader på hur utmaningen adresseras längs-
med de olika delområdena. I Limhamn nämns översvämningsrisken i mycket 
begränsad utsträckning jämfört med i Nyhamnen. I detaljplanen för Nyham-
nen uttrycks en önskan om fördröjningsfunktioner och att området till och 
med ska tillåtas översvämmas i framtiden (Malmö stad, 2020c). I Limhamn 
däremot nämns inte en sådan vilja, utöver en höjdsättning på +3 m. Trots 
detta ställer sig Länsstyrelsen såväl som kommunens egna miljönämnd sig 
kritisk till exploateringen i Hamnen, vad gäller just översvämningsrisken 
(Malmö stad, 2019b). Detta kan tolkas som att förståelsen för utmaningen 
med bostadsexploatering i kustnära läge har ökat hos kommun och Läns-
styrelse (Healey, 2007). Det är också just kommunen och Länsstyrelsen som 
har makt att forma denna förståelsen för områdena. I Hamnen föreslås även 
fler lösningar som skulle kunna klassificeras som NbS, exempelvis fördröj-
ning på stränder och parker (Malmö stad, 2020c). Sådana lösningar skulle 
även med tanke på att de befinner sig på utfyllnadsmassor kunna tolkas 
som hybridlösningar (Depietri et al. 2017:322).
 Det har alltså skett en omprioritering bland intressen och förståel-
ser (Healey, 2007) sedan detaljplaneringen i Limhamn fram till detaljplane-
ringen i Hamnen. Denna förståelse kan utläsas hos kommunen som innehar 
planmonopol vid nyexploatering samt hos Länsstyrelsen som remissinstans 
vid detaljplanering. Däremot kan det, med tanke på Länsstyrelsens yttran-
den vid detaljplan i Hamnen, antas att Länsstyrelsen prioriterar översväm-
ningsrisken högre än Malmö stad. Eftersom det gäller just nyexploatering 
är Malmö stad den med störst makt att påverka och skapa en ny förståelse 
för översvämningsrisken vid exploatering i kustnära läge. Den politiska am-
bitionen med en strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd kan också 
tänkas styrka det faktum att förståelsen för utmaningen har ökat sedan de-
taljplaneringen i Limhamn år 2014-2015. Detta kan i sin tur tyda på att sta-
dens styrande politiker förstår utmaningen med höjda havsnivåer allt mer. 

Bild 27. Daniaparken i september, Hamnen
Bild 28. Exploatering i Norra hamnen i september, Hamnen
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 En annan utmaning som är inbäddad i utmaningen med kustnära 
bostadsexploatering gäller förståelsen för vattnets kretslopp. Utlopp för 
dag- och bräddvatten finns i såväl Hamnen som i Limhamn ut till hamnbas-
sängerna. Visserligen kommer avloppsvatten från de nya bostäderna avle-
das genom ett duplikatsystem. Däremot är bebyggelse intill den pågående 
exploateringen i stor utsträckning anslutet till ett kombinerat avloppssystem 
(Malmö stad, 2018a). Vid en havsnivåhöjning kan därför bakomliggande be-
byggelse översvämmas genom att vattnet tar sig in genom utloppen utmed 
kusten (Intervju, Marint Kunskapscenter). Denna utmaning förvärras av det 
vågexponerade läget. Malmö stad menar att skyfall och höjda havsnivåer 
statistiskt sett inte sker samtidigt. Däremot klargör kommunen även att det 
inte finns en samsyn kring klimatprognostisering (Malmö stad 2020d). Marint 
Kunskapscenter menar däremot att klimatförändringarna kommer förändra 
denna statistik och därtill att grundvattennivåerna kommer höjas (Intervju, 
Marint Kunskapscenter). Det kan därför antas att det saknas en strategisk 
förståelse för staden och dess utmaningar hos de aktörer med makt nog att 
faktiskt prioritera respektive bortprioritera intressen vid nyexploateringen 
(AtKisson, 2011). 
 Den övergripande utmaningen ligger således i att Malmö stad måste 
förse stadens invånare med bostäder och att de lägen en sådan exploa-
tering kan ske många gånger är belägna utmed kusten. Inbäddat i denna 
utmaning finns däremot flera andra. Nyckelaktörers bristande förståelsen för 
vattnets kretslopp i staden utgör en utmaning. Särskilt med hänseende till 
de två i nuläget särskilda problemformuleringarna kring skyfall/dagvatten 
och översvämningsrisken från havet. I kombination med tidigare förorenad 
mark och vågexponeringen riskerar en eventuell översvämning få förödande 
konsekvenser för staden. Om sådana aspekter ej tas hänsyn till i detaljplane-
ringen riskerar Malmö stad att låsa in sig i tillförlitligheten till hårda lösningar, 
liksom ett yttre kustskydd. 

5. 2. 2 Rekreation mot naturens vilja 
Malmö stad har två till ytan stora arealer för rekreation i delområden Ri-
bersborg och Sibbarp. Gemensamt för dessa delområden är även att större 
delen av kuststräckan är konstgjord och består således av utfyllnadsmassor. 
Den enda naturliga kuststräckan i Malmö ligger i Sibbarp. En annan gemen-
sam nämnare är att rekreationsområdena skiljer bakomliggande bostadsbe-

byggelse från havet (Malmö stad, 2020g; Malmö stad, 2021b). Med undantag 
för bostadsexploatering i södra delarna av Västra Hamnen pågår ingen de-
taljplanering eller exploatering i delområdena. Vid en framtida havsnivåhö-
jning kan därför inte ett kustskydd längsmed delområdena tänkas skydda 
befintlig bebyggelse, då ansvaret för att skydda den bakomliggande bebyg-
gelsen ligger på fastighetsägarna. Däremot finns det värden och funktioner 
som uttrycks som önskvärda att främja och bevara för Malmö stad. Bland 
annat uttrycks en vilja att främja de rekreationella värdena och att öka den 
biologiska mångfalden. Därtill uttrycks en ambition att minska erosionen av 
stränderna, särskilt längsmed Ribersborgs nordöstra delar och den naturliga 
kuststräckan i Sibbarp. Vidare vill Malmö stad även förbättra vattenkvaliteten 
i havet (Malmö stad, 2018b; Malmö stad, 2020g; Malmö stad, 2021b).
 Utmaningen gällande ett NbS-kustskydd utmed Ribersborg och 
Sibbarp ligger i den konflikt som uppstår mellan naturens processer och 
människans rekreationella behov. Visserligen finns det inga bostäder som 
kommunen ansvarar för att skydda mot översvämningar. Däremot finns sta-
dens två viktiga rekreationella ytor inom dessa delområden. Vid en havsni-
våhöjning riskerar dessa att översvämmas och därmed vara obrukbara för 
stadens invånare. Vid en tillfällig översvämning skulle konsekvenserna ut-
med dessa sträckor inte vara lika förödande som delområden med utpeka-
de samhällsviktiga funktioner. Däremot står även delområdena Ribersborg 
och Sibbarp inför samma utmaning som vid nyexploatering vad gäller risken 
att översvämmas genom att vatten tränger in genom utloppen för dag- och 
bräddvatten (Intervju, Marint Kunskapscenter). Än mer utmanande blir det 
i delområden Sibbarp och Ribersborg där samtliga bostäder är anslutna till 
ett kombinerat VA-system (Malmö stad, 2018a). Dessutom är delområdena 
mycket vågexponerade vilket innebär att vid en översvämning kan uppskölj-
ningseffekten bli än mer påtagligt och erosionen likaså (Sweco, 2018).  
 För att förhindra översvämningar finns planer på att anlägga sam-
manhängande vallar och murar längsmed vägar. I framtiden är tanken att ett 
yttre kustskydd ska vara på plats och därmed skydda såväl de rekreationella 
ytorna som staden i helhet. Vallar skulle kunna utformas för att likna hybrid-
lösningar men murar riskerar att försämra tillgängligheten till områdena. Ett 
yttre kustskydd hade däremot riskerat att slå ut kustens naturliga processer, 
flytta erosionsproblematiken, skapa stillastående vatten och 
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försämra vattenkvaliteten (Sweco, 2018). Däremot finns det också utmaning-
ar relaterade till en etablering av NbS för kustskydd längsmed delområde-
na. Områdena har höga rekreationella värden men sämre naturliga värden 
(med undantag för Hammars park)(Malmö stad, 2012). Eftersom ekosystems 
välmående är en förutsättning för hur välfungerande NbS kan vara är även 
detta en utmaning (Depietri & McPhearsson, 2017:237). Vidare finns det en 
risk att en NbS som exempelvis en våtmark skulle påverka medborgarnas 
uppfattning av de rekreationella värdena. Ett sätt att öka den biologiska 
mångfalden skulle kunna vara att låta gräset växa ut istället för att klippa ner 
det. Däremot är detta generellt inte önskvärt av medborgare. En anläggning 
av våtmark skulle även kunna försämra möjligheterna för staden att anordna 
stora evenemang som många gånger kräver stora ytor. Däremot riskerar de 
naturvärden som faktiskt finns att slås ut av en etablering av exempelvis ett 
yttre sammanhängande kustskydd. Det hade även minskat stadens ekosys-
temtjänster, såväl reglerande som kulturella. 

5. 2. 3 Samhällsviktiga funktioner - naturen eller industrin? 
Som redan har nämnts tidigare uttrycker Malmö stad en vilja att främst 
skydda ny bebyggelse och samhällsviktiga funktioner. Sådana samhällsvik-
tiga funktioner är lokaliserade främst i delområden Centrum, Hamnen och 
utmed Sege å (Sweco, 2018). En annan gemensam nämnare mellan dessa 
delområden är mångfunktionalitet, dels därför att även rekreation och na-
turvärden åberopas och dels därför att stora delar av delsträckornas mark- 
och vattenarealer är förorenade (Malmö stad, 2018a; Malmö stad, 2018b). 
Utmed Sege å ligger såväl rekreationsytor som tung industri med miljöfarlig 
verksamhet. Genom Centrum sträcker sig kanalen som inte muddrats sedan 
70-talet och som flera gånger om året bräddas - särskilt vid skyfall (Malmö 
stad, 2018b). Dessutom präglas delområdena av mycket trafik och i ham-
nområdena framför allt av tung trafik (Malmö stad, 2018a). För att skydda 
dessa värden och funktioner föreslås murar och ett yttre sammanhängande 
kustskydd. Sådana lösningar riskerar att försämra tillgängligheten, försämra 
den biologiska mångfalden och påverka kustens naturliga processer (Depi-
etri, 2017:322; Davis & Naumann, 2017:379; Sweco, 2018). 
 Än mer utmanande blir det eftersom förståelsen främst för industri-
områdena är att dessa inte behöver skyddas med estetiskt tilltalande skydd 
(Sweco, 2018). Samtidigt uttrycks en önskan i översiktsplanen att utmed

Bild 29. Sibbarpsfältet i september, Sibbarp
Bild 30. Sibbarps strand i februari, Sibbarp 
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Hamnen och Sege å etablera ett sammanhängande grönstråk (Malmö stad, 
2018a). Dessutom finns många naturvärden i industriområdena på ruderat-
mark (Malmö stad, 2012). Däremot planeras inga kustskyddsåtgärder som 
syftar till att främja dessa befintliga naturvärden eller rekreationella värden. 
Vad detta kan bero på kan tänkas ligga i att industrin är förespråkare av mer 
traditionella hårda lösningar (Healey, 2007). Vidare pågår detaljplanering 
för exploatering för industri på nya utfyllnadsmassor i nordvästra delarna av 
Hamnen. 
 För att möjliggöra etableringen av ett grönstråk har Malmö stad där-
för avsatt en kustremsa för ett fågelhabitat och vindkraftverk - två intressen 
som kan tyckas motstridiga. Det finns alltså en stor utmaning att adressera 
för att undvika att låsa in sig i hårda lösningar i en redan hård miljö i Hamnen. 
I Centrum finns lite yta att ta i anspråk för staden vilket innebär att lösningar 
för att hindra översvämning är begränsade. Bil- och kollektivtrafik belastar 
vägar intill kanalen vilket innebär att kanalen blir än mer förorenad (Malmö 
stad, 2018b). Vad gäller bräddningarna menar VA SYD att kanalen inte utgör 
en del i VA-systemet, trots att kanalen utgör en huvudrecipient för brädd-
vattnet (Malmö stad, 2020e). Även Sege å är förorenad och utgör samtidigt 
ett av Malmö stads viktigaste vattendrag (Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd, u.å). Det finns alltså många funktioner som är viktiga för samhäl-
let, men vilka är hållbara för samhället och vem ska avgöra det? 
 Än mer komplicerat blir det när det kommer till ansvarsfrågan. I cen-
trum pågår ingen nyexploatering och inte heller i stora delar av Hamnen. 
De samhällsviktiga funktioner som är belägna här ska skyddas av verksam-
hetsutövaren (Intervju, Malmö stad). Samtidigt översvämmas redan idag vik-
tig infrastruktur utmed Sege å. Redan idag förorenas även vattendrag och 
kanalen. Däremot är det få medborgare som har en förståelse för detta vil-
ket kan förklara varför problemet inte uppmärksammas mer politiskt. Vidare 
är det få medborgare som rör sig ute i industriområdet vilket innebär att 
medborgares förståelse för området är begränsa. För att etablera NbS som 
lösning på klimatrelaterad utmaningar krävs en förankring i civilsamhället 
(Kronenberg, Bergier & Maliszewska, 2017:903). Finns det däremot ingen 
förståelse för problemet en NbS syftar till att mitigera finns det heller ingen 
förståelse för hur lösningen kan främja hållbarhet.             

5. 3 Vilka möjligheter kan identifieras?
Möjligheterna som har identifierats tar stöd mot kunskapsunderlaget kring 
NbS samt strategisk planering. De tar även avstamp från de identifierade ut-
maningarna för att visa hur dessa även skapar möjligheter för en mer hållbar 
planering av kuststräckan. Även vad gäller möjligheterna skiljer sig dessa åt 
mellan kustområdena. Därför har möjligheterna inte varit fokuserade kring 
de specifika områdena utan i Malmö som helhet. Detta därför att en strategi 
mot höjda havsnivåer genom kustskydd hade varit en kommunomfattande 
strategi. 

5. 3. 1 Befintliga strukturer banar väg för NbS
Det finns många möjligheter för en implementering av NbS i Malmö och 
som en del i strategin för höjda havsnivåer genom kustskydd. En NbS tar 
många gånger stor yta i anspråk vilket kan tänkas vara utmanande för en 
stad som förtätas allt mer. Däremot finns det stora arealer yta som skulle 
kunna lämpa sig för en sådan lösning. I delområden Ribersborg och Sib-
barp finns två stora rekreationella ytor med relativt låga biologiska värden 
(Malmö stad, 2012; Malmö stad, 2018a). Genom att etablera NbS finns det 
stora möjligheter i att skapa såväl reglerande som kulturella ekosystemtjäns-
ter (Depietri & McPhearsson, 2017:252; Davis & Neumann, 2017:315; Haase, 
2017:284). 
 Särskilt kulturella ekosystemtjänster hade kunnat främja de rekrea-
tionella värdena som finns (Grahn & Stigsdotter, 2003). Det finns även goda 
möjligheter till att fortsätta främja befintliga ekosystemtjänster med höga 
biologiska värden liksom Hammars park och värdefull ruderatmark (Malmö 
stad, 2012). En NbS effekt beror på ekosystemens välmående och därför kan 
möjligheten för en etablering av NbS i områden med välmående ekosys-
temtjänster tänkas vara goda (Depietri & McPhearsson, 2017:237). Välmåen-
de ekosystemtjänster har identifierats i Hammars park, ruderatmark i såväl 
Limhamn som i Hamnen (Malmö stad, 2012). Därtill finns goda möjligheter 
för en återetablering av vegetation under ytan utanför Malmös kuststräcka. 
Exempelvis skulle en sandfodring under vattenytan istället möjliggöra för 
rekreation i Sibbarp och Ribersborg men samtidigt inte negativt påverka 
naturens egna processer (Intervju, Marint Kunskapscenter). 
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 En viktig funktion med en NbS är dess förmåga att fördröja vattnet 
och därmed minska de negativa effekterna vid en översvämning. I Malmö 
stad finns goda förutsättningar för vattenfördröjning i den befintliga fysiska 
miljön. Särskilt våtmarker har visat sig effektiva för att hantera stora vatten-
mängder. Visserligen tar en våtmark stora ytor i anspråk men intill redan idag 
utsatta områden finns arealer som hade kunnat nyttjas för just en våtmark. 
En våtmark har även visat sig kunna lagra föroreningar och rena vattnet (Haa-
se, 2017:284). Därför finns det anledning att undersöka möjligheter med att 
etablera våtmarker i redan utsatta områden såväl vad gäller översvämning 
som föroreningar. 
 Stora markarealer och förorenade vattendrag finns i delområdena 
Sege å och Sibbarp. Barnviken som skiljer Hammars bäck och Öresund åt 
har idag sämre vattenkvalitet och riskerar även att översvämmas vid en hav-
snivåhöjning på +1 m (Malmö stad, 2018a; Malmö stad, 2018b). En anlagd 
våtmark har möjlighet att fördröja vatten vid en översvämning, rena vatten 
och erbjuder kulturella ekosystemtjänster som hälsa och välmående (Kaplan, 
1989; Grahn & Stigsdotter, 2003; Haase, 2017:284). En våtmark hade därför 
kunnat lämpa sig väl vid Barnviken för att fördröja vattnet vid havsnivåhöj-
ningar och därmed skydda bakomliggande rekreations- och naturområden 
och bebyggelse, rena vattnet som pumpas ut från kalkbrottet, vattnet i Barn-
viken samt skapa fler ekosystemtjänster. 
 I Sibbarp och Ribersborg finns även goda möjligheter till att skapa av-
lastningsdammar och diken för att vid en eventuell översvämning förhindra 
att bakomliggande bebyggelse översvämmas. Sådana dammar hade även 
kunnat sammankopplas med biodiken och regnbäddar utmed vägar för att 
leda vidare vatten vid översvämningar. Sådana lösningar hade även kunnat 
komplettera traditionella dräneringssystem och hade lämpat sig särskilt väl 
i områden anslutna till kombinerat VA-system som Sibbarp och Ribersborg. 
På samma sätt finns det goda möjligheter att utnyttja redan befintliga parker 
och grönområden. Genom att sänka ner markhöjden kan även dessa fung-
era som avlastningsdammar vid översvämningar - oavsett om de orsakas av 
skyfall eller höjda havsnivåer (eller både och) (Davis & Neumann, 2017:315; 
Haase, 2017:284). 
 Malmö stad har även befintliga vattendrag som har potential att 
återskapas och därmed förbättra vattenkvalitet, sänka temperaturen, skapa 
rekreationsmöjligheter och framför allt minska översvämningsrisken (Depie-
tri & McPhearsson, 2017:252). Utmed Sege å uttrycks en vilja att skapa än

Bild 31. Barnviken i september, Sibbarp
Bild 32. Gaturum i september, Sibbarp
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mer rekreationella värden och att skapa gröna stråk (Malmö stad, 2018a).   
Samtidigt har ån höga halter av fosfor och kväve (Malmö stad, 2018b).
 Genom att etablera än vegetation ovan och under ytan, samman-
hängande biodiken eller etablera våtmarker utmed Sege å finns goda möj-
ligheter för mitigering av föroreningar, översvämning och möjliggöra de 
gröna stråk som åberopas i stadens översiktsplan. Särskilt med tanke på att 
viktig infrastruktur i delområden Sege å redan översvämmas idag (Sweco, 
2018). Även kanalen genom delområden Centrum hade kunnat utnyttjas för 
att fördröja vattnet vid översvämningar. Malmö stad uttrycker en vilja att un-
dersöka möjligheten med att stänga av vattentillförsel till kanalen för att där-
med förhindra översvämningar i centrum (Intervju, Marint Kunskapscenter; 
Sweco, 2018). En sådan lösning hade även kunnat nyttjas för att leda vidare 
dag- och skyfallsvatten till kanalen genom biodiken och regnbäddar (Depi-
etri & McPhearsson, 2017:252). Det hade även kunnat gynna de kulturella 
ekosystemtjänsterna inne i centrum av staden. Kanalen är redan idag förore-
nad och utsatt för bräddvatten. Därför finns det goda möjligheter för en eta-
blering av renande växter som dels kan mitigera föroreningar vid bräddning 
men även rena det dagvatten som från vägarna förs vidare till kanalen och 
ut i Öresund. 
 För att en NbS ska överleva över tid är det även viktigt att dess effekt 
förankras i civilsamhället och att resurser vid en implementering fördelas 
mellan olika aktörer (Kronenberg, Bergier & Maliszewska, 2017:903; Kabisch 
et al. 2017:191). En förutsättning för en långsiktig och fungerande strategi 
är därför att Malmö stad samverkar med nyckelaktörer (Healey, 2007). Redan 
idag finns samverkansplattformar som kan vidareutvecklas för att enklare 
kunna implementera NbS. Vattenrådet är en samverkan mellan privata ak-
törer och kommuner vilket underlättar vid en etablering av exempelvis våt-
marker i Sege å (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, u.å). En sådan 
mellankommunal samverkan kan tänkas ha större möjlighet att även sprida 
kunskap om de långsiktiga effekterna av en NbS. 
 För att kunna implementera NbS är det även viktigt att få med sig 
medborgare och att de förstår vilka utmaningar lösningarna syftar till att 
hantera. Därför är kunskapsspridning gentemot medborgare viktigt för att 
en strategi ska kunna få kraft nog att mobiliseras (Healey, 2007; Kabisch et 
al. 2017:191). Särskilt viktigt är denna kunskapsspridning om exempelvis ga-
turum tas i anspråk för biodiken. För att en sådan lösning ska få medhåll i ett 
stadsområde med hög bilnorm är det viktigt att medborgarna förstår vad bi-

odikena syftar till att lösa för problem. Därför är det även viktigt att samverka 
med fastighetsägare för att kunna skapa sammanhängande kustskydd. En 
annan viktig samverkanspartner till Malmö stad är Marint Kunskapscenter 
som med sin pedagogiska verksamhet har möjlighet att skapa den förank-
ring i civilsamhället som en NbS kräver för att kunna ha mobiliseringskraft 
nog att realiseras (Healey, 2007). Även VA SYD är en avgörande samverkans-
partner för Malmö stad att arbeta tillsammans med för att kunna implemen-
tera NbS för kustskydd. Denna samverkan är relevant i samtliga delområden 
eftersom hela staden är ansluten till ett nedgrävt VA-system. En trängande 
utmaning är de utlopp i havet som risker att vid havsnivåhöjningar över-
svämma bakomliggande bebyggelse (Intervju, Marint Kunskapscenter). Där-
för behövs en samverkan med VA SYD för att en sådan översvämning ska 
kunna undvikas. 

5. 3. 2 Översvämningar skapar förståelse
För att en strategi ska kunna få genomslag och de föreslagna lösningarna 
ska kunna leda till implementering behövs en gemensam förståelse för sta-
den. I det här fallet handlar det om en gemensam förståelse för utmaningar-
na staden står inför vad gäller klimatförändringarna och hur dessa utmaning-
ar ska adresseras (Healey, 2007). Däremot finns det idag olika förståelsen i 
Malmö kring såväl klimatförändringarna som för hur klimatförändringarnas 
effekter bör hanteras. Det finns redan idag en viss förståelse hos aktörer och 
medborgare för den översvämningsproblematik som klimatförändringarna 
medför. En sådan förståelse kan utläsas dels i den befintliga samverkan med 
VA SYD, Marint Kunskapscenter, Vattenrådet och mellankommunalt; dels in-
ternt inom Malmö stad och politiken. Det faktum att initiativ för en strategi 
för höjda havsnivåer genom kustskydd tagits från politiskt håll och att ak-
tuella detaljplaner tar hänsyn till översvämningsrisken i större utsträckning 
än för några år sedan tyder på en större förståelse. En sådan förståelse för 
åtminstone klimatförändringarna och dess eventuella effekter spelar en stor 
roll i att förhindra att strategier av traditionell karaktär ärvs vidare även fort-
sättningsvis. En annan viktig förutsättning för att förhindra detta är att det 
uppstår en slags förhandling om olika alternativ för hur klimatförändringar-
nas effekter ska adresseras (Healey, 2007). 
 Även fastighetsägare har vid skyfall blivit drabbade av översväm-
ningar vilket innebär att det finns en ökad förståelse för konsekvenserna 
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av översvämningar. Visserligen gäller förståelsen skyfall och förståelsen för 
havsnivåhöjningar är möjligen begränsad. Även förståelsen hos medborgar-
na är en möjlighet att tillvarata. Skapas en förståelse i civilsamhället har en 
strategi som involverar NbS större kraft att faktiskt mobiliseras och därmed 
realiseras. Framför allt förståelsen för den stora yta utfyllnadsmassor och 
omfattningen av föroreningar i kanalen kan nyttjas för att driva på en föränd-
ring. Skapas en förståelse för mängden bräddvatten som släpps ut i kanalen 
och havet ökar sannolikheten att behovet av bräddning kan minska genom 
påtryckningar från just civilsamhället. Med en sådan gemensam förståelse 
för problematiken kan en strategi med lösningar för att hantera denna pro-
blematik också realiseras (Healey, 2007). 
 En annan möjlighet vad gäller just förståelse för klimatförändringar 
gäller förståelsen för vattnets kretslopp i staden. Marint Kunskapscenter ger 
uttryck för en sådan förståelse och menar att översvämningsrisken kommer 
såväl från hav, himmel som jord (Intervju, Marint Kunskapscenter). En sådan 
förståelse kan nyttjas för att ytterligare sprida förståelsen för vatten som hel-
het inom Malmö stads egna organisation. En sådan förståelse hade i sin tur 
kunnat bidra till att strategier för skyfall, dagvatten och skydd mot höjda 
havsnivåer synkroniseras för att därmed öka stadens resiliens mot klimatför-
ändringarnas effekter (Healey, 2007). 

5. 3. 3 Nyexploatering i kustnära lägen
Exploatering i kustnära läge är egentligen inte att föredra (Malmö stad, 
2018b). Däremot har Malmö stad ett bostadsförsörjningskrav som innebär 
att mark i anslutning till kusten behöver tas i anspråk (Intervju, Malmö stad). 
Fördelen med nyexploatering är att kommunen bär ansvaret för hur denna 
mark ska exploateras. Det innebär att kommunen har möjlighet att ställa 
krav på byggherrar kring utformandet av kvartersmark. Det innebär också 
att kommunen har möjlighet att bestämma hur allmän platsmark ska utfor-
mas. Efter tio år bär inte kommunen längre ansvar för detaljplaneringen och 
kan inte bli skadeståndsansvarig (SFS 2020:603). Då kustnära exploatering är 
särskilt utsatt vid översvämningar har kommunen en stor möjlighet att i aktu-
ell och kommande detaljplanering skapa den flexibilitet som osäkra klimat-
prognoser förutsätter (Healey, 2007; Moosavi et al. 2021). I detaljplanen för 
Nyhamnen tar Malmö stad höjd för att ”kontrollerat kunna översvämmas” 
vilket skulle kunna tolkas som ett försök till att skapa en ny förståelse för 

Bild 33. Ruderatmark på Ön i september, Limhamn 
Bild 34. Anlagd våtmark i Bunkeflo, Malmö
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staden - en förståelse som erkänner att staden faktiskt kan komma att be-
höva översvämmas (Malmö stad, 2020c). Denna nya förståelse behöver ha 
förmågan att attrahera nyckelaktörer genom att överensstämma med deras 
visioner, värderingar och behov alternativt att förändra dessa behov (Healey, 
2007). Vid nyexploatering utgör Malmö stad, byggherrar och medborgare 
en nyckelaktör. Visionen för många av dessa nyexploateringar är att kunna 
erbjuda multifunktionalitet och attraktiva vattenrum. Det kan därför tänkas 
överensstämma väl med många NbS som erbjuder just multifunktionalitet. 
Många NbS erbjuder även kulturella ekosystemtjänster som hälsa, välmå-
ende och sociala möten något som överensstämmer med de viljor som ut-
trycks i Malmö stads översiktsplan (Malmö stad, 2018a). 
 Delområden där nyexploatering pågår eller planeras är i Limhamn, 
Hamnen och i anslutning till Ribersborg. En annan möjlighet med exploate-
ring i dessa lägen är dess förmåga att skydda bakomliggande bebyggelse. 
Bebyggelse som planlagts på ett sätt som utifrån dagens klimatprognoser 
skulle kunna tolkas som olämplig. Kommunen bär ej ansvar för att skydda 
dessa fastigheter längre men kan ändock skydda denna bebyggelse genom 
nyexploatering (Hänvisning PBL, se begreppslista). Särskilt eftersom klimat-
prognoserna för framtiden är osäkra kan en flexibilitet skapas genom att 
etablera ekosystemtjänster och reservera mark för framtida åtgärder genom 
NbS. Därmed minskar risken att den byggda miljön blir låst inför framtida 
behov (Healey, 2007; Kabisch et al. 2017:187; Kronenberg, Bergier & Malis-
zewska, 2017:903). Ett annat sätt att undvika en inlåsning är att ta höjd för att 
de nya stadsdelarna som växer fram ska kunna översvämmas på ett kontrol-
lerat sätt liksom i detaljplanen i Nyhamnen. 
 En annan möjlighet med nyexploatering är den samrådsprocess som 
detaljplanering innehar. Här finns det utrymme för kommunen att bredda 
samrådskretsen och involvera medborgare eller andra klimatmedvetna ak-
törer. På så vis skapas en kunskapsspridning såväl gentemot civilsamhäl-
le som internt inom kommunen. Därmed ökar även sannolikheten för att 
medborgares behov förändras och därmed beteenden. Behovet av en stor 
parkeringsyta för bilen kan exempelvis upphöra om det genom dialog och 
förhandlingar sprids kunskap om risken en stor hårdgjord yta utgör vid en 
översvämning. Genom deltagande kan även kunskap om NbS skapas vilket 
kan leda till en större acceptans för exempelvis en ”inaktiv” våtmark (Ka-
bisch et al. 2017:189; Frantzeskaki et al. 2017:266; Moosavi et al. 2021). 
 Genom att bredda samrådskretsen och utöka medborgardialogen 

behöver detaljplaner och tillhörande plandokument även vara tolkningsba-
ra (Healey, 2007). Därmed säkerställs att legitimitet skapas som i sin tur sä-
kerställer en förändringsvilja. Ett annat sätt för kommunen att skapa denna 
legitimitet är att integrera visioner och idéer i olika kommunala strategier 
och planer för att därmed skapa samstämmighet däremellan. Därför är det 
viktigt att exempelvis en skyfallsplan, dagvattenplan och en grönplan inte 
uttrycker motstridiga viljor. Vid detaljplanering kan det även vara relevant att 
involvera sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt in-
tresse av planförslaget, exempelvis Marint Kunskapscenter, Vattenrådet eller 
andra organisationer med stor kunskap om klimat, djur- och natur och risken 
våra samhällen står inför. Genom att göra detta kan nya lösningar hittas för 
att möta utmaningarna som klimatförändringarna och höjda havsnivåer för 
med sig. 
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Bild 35. Sjölunda avloppsreningsverk och Sege å i september, Sege å
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6. DISKUSSION AV RESULTAT
Studiens två forskningsfrågor är besvarade och resultatet presenterat i före-
gående avsnitt. I följande avsnitt diskuteras resultatet för att förstå vad det i 
praktisk mening innebär för kommunal planering. Avsnittet syftar främst till 
att visa hur planeringen utifrån dagens förutsättningar kan finna en väg fram-
åt och hur NbS hade kunnat vara en del av en strategi för höjda havsnivåer 
genom kustskydd. 
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6. 1 Nyexploatering - ett sätt att göra rätt
Malmö stad har sedan flera hundra åt tillbaka rört sig längre och längre ut i 
havet genom utfyllnadsmassor. Dessa utfyllnadsmassor har varit betydande 
för stadens utveckling från industristad till vad som nu ska bli framtidens 
kuststad. Samtidigt står staden inför ett stundande och tillsynes självförvållat 
hot från klimatförändringarna. För att ändå avvärja det okända tar man till 
åtgärder som i mångt och mycket fortsätter påverka klimatet negativt. Tradi-
tionellt hårda lösningar som murar, skyddsportar och nedgrävda dränerings-
system präglar de strategier som syftar råda bot på klimatförändringarnas 
effekter (Malmö stad, 2018a; Sweco, 2018). Många av dessa lösningar imple-
menteras på mindre lokal nivå med undantag för det sammanhängande ytt-
re kustskydd som Malmö stad menar ska vara på plats inom femtio år. Detta 
beror på att kommunen inte längre bär ansvar för den mark man planlagt för 
över tio år sedan (Intervju, Malmö stad; Malmö stad, 2018a). 
 En av de främsta utmaningarna med Malmö stads planering för miti-
gering av klimatförändringarnas medförande effekt av höjda havsnivåer ge-
nom kustskydd tycks därför vara det överordnade bostadsförsörjningskravet. 
Vid första anblick tycks utmaningen ligga i att dels förse stadens invånare 
med bostäder; dels att dessa bostäder behöver lokaliseras utmed en - vid 
havsnivåhöjningar - utsatt kust (Intervju, Malmö stad; Malmö stad, 2018a). 
Däremot tycks förståelsen för klimatförändringarnas effekter öka eftersom 
dessa tar betydligt större plats i aktuella plandokument och detaljplaner. 
Förståelsen för problemet har alltså ökat men fortfarande finns det en tilltro 
till de lösningar på problemet som redan använts i flera hundra år. Lösningar 
som visserligen stänger ute vattnet från att översvämma staden i viss mån 
men som även förorenar och förhindrar naturens processer (Intervju, Marint 
Kunskapscenter; Depietri, 2017:322; Davis & Naumann, 2017:379). Större de-
len av de ytor som riskerar att översvämmas vid en havsnivåhöjning på +2 m 
påminner mycket om den kuststräcka som fanns före staden expanderades 
utåt med utfyllnadsmassor. 
 Trots detta fortsätter Malmö stad att expandera sin markareal ge-
nom en försvarsstrategi för att mota bort vattnet. Detta utesluter inte tvung-
et att de nyexploaterade områdena i kustnära läge tvunget blir framtidens 
Atlantis. Resultatet av studien visar att det finns goda möjligheter med den-
na nyexploatering att ta höjd för det okända och samtidigt råda bot på de 
problem vi står inför här och nu genom NbS. Genom att utnyttja det 

Bild 36. Bostadsexploatering i Västra Varsstaden i september, Centrum/Hamnen
Bild 37. Exploatering i Norra hamnen i september, Hamnen
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kommunala planmonopolet och ställa krav på byggherrar har kommunen 
möjlighet att skapa den flexibilitet som osäkra klimatprognoser förutsät-
ter (Healey, 2007). Det ger kommunen även goda förutsättningar att öka 
medborgardeltagande och bredda samrådskretsen vid en detaljplanering. 
Sådan utökad dialog ökar även möjligheten för synergieffekter som kun-
skapsspridning och ökad havsmedvetenhet bland stadens invånare (Kabisch 
et al. 2017:189; Frantzeskaki et al. 2017:266). Krav på byggherrar skulle kun-
na innebära att byggnader klarar av temporära översvämningar, att kvarter-
smark avsätts för etablering av vegetation, öppen dagvattenhantering och 
sammankopplade biodiken som leder bort och fördröjer vattnet (Haase, 
2017:284). Sådana krav på byggherrar hade kunnat öka kunskapen om kli-
matanpassat byggande och ökat möjligheten för nya lösningar istället för 
att ärva vidare åtgärder som låser sig inför framtidens föränderliga behov 
(Healey, 2007). 
 Dessutom har den kustnära exploateringen potential till att funge-
ra som buffertzon för översvämningar och därmed skydda bakomliggande 
befintlig bebyggelse. Detta skulle även kunna tänkas kompensera för den, 
med hänsyn till andelen hårdgjord yta, förorenade utfyllnader och nedgräv-
da VA-system, olämpliga planläggning som kommunen drivit igenom senas-
te decennierna. Malmö stad kan alltså utnyttja sitt planmonopol för att ta ett 
klimatansvar vid nyexploatering som på riktigt kan erbjuda stadens invånare 
attraktivt boende. 

6. 2 Hur långt kan vi tänka?
Studiens resultat visar också att det finns en stor utmaning vad gäller oli-
ka tidsperspektiv. En detaljplan bär kommunen ansvar för i tio års tid. En 
översiktsplan ska ange hur kommunens mark och vatten ska användas på 
lång sikt. Däremot tar klimatprognoser höjd för hundra år fram i tiden. Detta 
försvårar kommunens arbete med att förbereda inför hotet från klimatför-
ändringarna. Särskilt eftersom det finns de som förespråkar en minskning av 
utsläppen för att eliminera risken för höjda havsnivåer (Intervju, Malmö stad). 
Oavsett huruvida klimatförändringarna upphör eller inte finns det ett behov 
redan idag att minska översvämningsrisken, föroreningar och störningar av 
naturens processer (Malmö stad, 2018a; Malmö stad, 2018b; Malmö stad, 
2020f). 

Bild 38. Vågexponerat framtida exploateringsområde på Ön i september, Limhamn
Bild 39. Beijerskajen Universitetsholmen i februari, Hamnen
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	 Det	 tycks	finnas	ett	 stort	behov	av	att	ha	en	konkret	prognos	 inn-
an	åtgärder	implementeras.	Detta	kan	förklaras	med	att	investeringarna	för	
de	traditionella	lösningar	kommunen	har	i	åtanke	många	gånger	är	otroligt	
kostsamma	(Depietri,	2017:322;	Davis	&	Naumann,	2017:379).
	 För	att	skapa	det	politiska	mandat	som	krävs	för	en	implementering	
av	exempelvis	ett	yttre	kustskydd	behöver	medborgare	och	aktörer	 förstå	
vad	klimatförändringarna	innebär.	Eftersom	det	finns	olika	klimatprognoser	
försvårar	detta	arbetet	med	etableringen	av	ett	kustskydd.	Denna	osäkerhet	
har	visat	sig	vara	en	möjlighet	 för	ett	NbS-kustskydd.	Eftersom	NbS	även	
ger	såväl	reglerande	som	kulturella	ekosystemtjänster	har	sådana	lösningar	
förmåga	att	dels	skapa	förutsättningar	för	framtida	behov	samt	råda	bot	på	
redan	befintliga	problem.	Den	 kanske	mest	 påtagliga	 översvämningspro-
blematiken	idag	grundar	sig	i	allt	mer	hårdgjord	yta,	bristande	ledningska-
pacitet	och	ökade	skyfall	 (Kabisch	et	al.	2017,	Boverket,	2020).	Genom	att	
adressera	dessa	utmaningar	med	biodiken,	 regnbäddad,	ökad	vegetation	
och	avlastningsdammar	kan	stadens	resiliens	mot	framtida	havsnivåhöjning-
ar	också	öka.	Detta	utan	att	större	investeringar	behöver	göras	baserat	på	
osäkra	klimatprognoser.

6.	3	Om	naturen	kunde	tala
Resultatet	har	som	redan	nämnts	visat	att	klimatprognoserna	skapar	en	för-
lamning	vad	gäller	planering	och	mitigering	av	klimatförändringarnas	effek-
ter.	Särskilt	eftersom	problemen	som	beskrivs	antas	uppenbara	sig	uppemot	
hundra	år	fram	i	tiden	(Malmö	stad,	2018a;	Sweco,	2018).	Däremot	uppen-
barar	 sig	 klimatförändringarnas	effekter	 redan	 idag.	Studien	har	också	 vi-
sat	att	för	att	en	strategi	ska	kunna	få	långvarig	effekt	måste	den	attrahera	
och	övertyga	nyckelaktörer	(Healey,	2007).	En	möjlig	förklaring	på	att	Malmö	
stads	planering	för	kustskydd	tycks	vara	förlamad	kan	vara	att	naturen,	som	
nyckelaktör,	inte	tagits	hänsyn	till.	
	 Hur	Malmö	stad	värderar	naturen	kan	också	tänkas	vara	en	förklaring	
på	 varför	den	undermineras	 sådant	 som	bostadsexploatering	och	 rekrea-
tion.	Även	tilltron	på	NbS	förmåga	att	mitigera	klimatförändringarna	uttryck-
er	en	bristande	tillit	till	naturens	förmåga	att	reparera	sig	själv.	De	mest	ut-
satta	områdena	i	Malmö	är	de	som	är	konstgjorda	-	inte	naturliga

Bild 40. Översvämning efter skyfall i oktober, Möllevången Malmö
Bild 41. Sege å och vy mot Spillepengen i september, Sege å
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(Malmö, 2018a; Sweco, 2018). I diskussionen om samhällsviktiga funktioner 
är det även intressant att jämföra exempelvis samhällsviktiga funktioner så 
som reningsverk, infrastruktur och nedgrävda VA-system med andra viktiga 
funktioner som vattendrag likt Sege å. Det sistnämnda uttrycks inte som 
en samhällsviktig funktion samtidigt som det historiskt varit avgörande för 
handeln i regionen och idag utgör ett av de viktigaste vattendragen som 
avvattnar hela Malmö (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, u.å). För 
att kunna ta fram en strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd som har 
långsiktig effekt lämpar sig lösningar som tar hänsyn till naturens egna värde 
och funktioner. Visserligen kan inte naturen bjudas in till samråd och föra sin 
talan men det finns goda möjligheter att bjuda in de som för naturens talan, 
likt Marint Kunskapscenter.  I diskussionen om samhällsviktiga funktioner 
är det även intressant att jämföra exempelvis samhällsviktiga funktioner så 
som reningsverk, infrastruktur och nedgrävda VA-system med andra viktiga 
funktioner som vattendrag likt Sege å. Det sistnämnda uttrycks inte som 
en samhällsviktig funktion samtidigt som det historiskt varit avgörande för 
handeln i regionen och idag utgör ett av de viktigaste vattendragen som 
avvattnar hela Malmö (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, u.å). För 
att kunna ta fram en strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd som har 
långsiktig effekt lämpar sig lösningar som tar hänsyn till naturens egna värde 
och funktioner. Visserligen kan inte naturen bjudas in till samråd och föra sin 
talan men det finns goda möjligheter att bjuda in de som för naturens talan, 
likt Marint Kunskapscenter. 

6. 4 Syns det inte finns det ändå
Studiens resultat har även visat att en av de främsta utmaningarna vad gäller 
en inkludering av NbS i en strategi för höjda havsnivåer genom kustskydd 
gäller förståelse, dels för problemet och dels för lösningen. Förståelsen för 
höjda havsnivåer, dagvatten- och skyfallshantering och riskerna klimatför-
ändringarna för med sig är bristande såväl hos kommunen som hos nyckelak-
törer och medborgare (Malmö stad, 2020f; Intervju, Marint Kunskapscenter; 
Intervju, Malmö stad). Detta skulle kunna förklaras med att vattnets krets-
lopp i stor utsträckning är undangömt i staden. Föroreningarna på kanalens 
botten syns inte, bräddningen av avloppsvatten märks inte, de nedgrävda 
ledningarna syns inte och att en stor del av Malmö består av utfyllnadsmas-

sor - det vet få (Malmö stad, 2018a). 
 I diskussionen om kustskydd finns inbäddat en förståelse av att 
vi måste skydda oss från havet, att havet hotar oss. Samtidigt är det det 
mänskligt skapade förorenade bräddvattnet som pumpas ut i havet. Är det 
kanske havet som borde skyddas från människan? Istället för att tala om en 
havsmedvetenhet hade det kanske varit lämpligare att tala om en vatten-
medvetenhet. Kanske hade det varit lämpligare att tala om vattenskydd, ett 
skydd för vattnet såväl som för människan. Det hade även skapat en större 
möjlighet för kommunen att synkronisera sina strategier som berör vatten. 
Istället för att tala om ett kustskydd med högre och högre murar som i sin tur 
hindrar skyfall och dagvatten från att avvattnas i hav och vattendrag kan vatt-
net betraktas som ett. Genom att använda ett språk som tar hänsyn vattnets 
kretslopp tillåts aktörer och medborgare utmana traditionella tankebanor 
och hitta nya tillvägagångssätt. Vattnet kommer från himmel, hav och från 
under våra fötter - hur kan vi välkomna det på bästa sätt? 
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Bild 41. Norra hamnbassängen med bostadsexploatering i september, Limhamn
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION
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ningar. 
 För att däremot kunna inkludera NbS i utformandet av ett kustskydd 
har studiens resultat visat att det krävs beteendeförändringar. Det finns ett 
litet förtroende hos såväl tjänstepersoner som medborgare för naturens för-
måga att hantera just klimatförändringar. Det finns en tanke om att vatten 
ska motas bort, inte synas utan istället ta plats där vi vill att det ska få ta plats 
- inte sällan bli vi besvikna på vattnets trotsighet. För att öka förtroendet för 
naturens egna förmåga behöver vi skapa plats för den. Genom att skapa 
plats för naturen sprids också kunskap om hur den funkar - att den faktiskt 
funkar. Förra sekelskiftets lösningar på ohälsosamma städer var nedgrävda 
avloppssystem, utfyllnadsmassor och hårdgjorda ytor. Lösningar på dagens 
utmaningar handlar däremot om att synliggöra naturen för att därmed åter-
få kunskap om den. 
 Den bristande kunskap och förtroende för naturen har också åter-
speglat sig i hur samhällsviktiga funktioner värderas i staden. Samtidigt som 
funktioner likt avloppsreningsverk värderas som en samhällsviktig funktion 
värderas inte våra vattendrag lika högt. Det ekologiskt påfrestande jordbru-
ket, som driver på klimatförändringarna, värderas högre än vårt hav som tas 
i anspråk för bostadsexploatering och eventuellt hårda kustskydd. Det finns 
en stor brist i samhället vad gäller havsmedvetenhet - eller vattenmedveten-
het. Denna medvetenheten är viktig att främja för att NbS ska accepteras i 
samhället. Den är också viktig för att leda till de beteendeförändringarna vi 
behöver för att minska klimatförändringarna. 
 Genom att besvara sina forskningsfrågor erbjuder studien därmed 
personer verksamma inom stadsutveckling eller andra intresserade goda 
insikter om alternativ till hårda lösningar för kustskydd. Den erbjuder en 
bredare förståelse för vattnets kretslopp i staden och därmed en bredare 
förståelse för hur städer kan växa mer hållbart. Vad som vidare hade varit 
intressant att undersöka hade varit huruvida den kommunala planeringen 
efterföljer de krav som uttrycks i PBL vad gäller riskhantering och lämplig 
planläggning av mark och vatten. 
 Det hade även varit av intresse att undersöka vem som har rätt till 
kusten; vem ska egentligen skyddas, är det de som har råd att bo i kustnära 
läge? Och om kusten exploateras, vem ska då får vara med och tycka till om 
exploateringen? Många av de detaljplaner som drivs igenom i Malmö stad 
bedrivs som ett standardförfarande där samrådskretsen är mycket begrän-
sad. Visserligen erbjuder kustnära exploatering bostäder men den hade 

Städer står inför stora utmaningar vad gäller att tillgodose dess invånare 
med bostäder och goda livsmiljöer. Samtidigt som städer förtätas drivs kli-
matförändringarna på som i sin tur innebär ökade risker i form av erosion, 
skyfall, höjda havsnivåer och minskad biologisk mångfald. Det innebär att 
våra samhällen inte enbart ska förtätas utan att de också ska förtätas med 
hänsyn till klimatet. Studien har fokuserat på hur en sådan förtätning kan 
möjliggöras samtidigt som risken med höjda havsnivåer minimeras genom 
kustskydd. Planeringen av ett kustskydd är ett omfattande arbete, särskilt i 
en stad som Malmö, där kuststräckan sträcker sig längsmed hela den täta 
staden. 
 Studien har visat på vilken oerhörd komplexitet fenomenet kust-
skydd innehåller. Vad som egentligen ska skyddas och vem som ska skyddas 
är en fråga om avvägning mellan olika intressen. Undersökningen har syftat 
till att konkretisera och förklara vilka intressen som tycks styra den pågående 
planeringen av kustskydd i Malmö stad. I arbetet med att konkretisera dessa 
intressen har även flera intressekonflikter kunnat identifieras.      
 Studien har också undersökt om och i så fall hur NbS hade kunnat 
fungera som kustskydd i Malmö. En intressant upptäckt i undersökningen 
har varit hur användbara NbS kan vara för att hantera intressekonflikter rela-
terade till kustskydd. Bland annat måste staden förse sina invånare med bo-
städer samtidigt som tillgången på mark är knapp. Det innebär att tidigare 
industrimark utmed kusten tas i anspråk för att omvandlas till bostadsområ-
den. Därmed exploateras mark som med hänsyn till klimatförändringarnas 
påverkan kan anses olämplig enligt PBL. En sådan intressekonflikt har visat 
sig kunna hanteras genom att skapa förutsättningar för NbS och inte bygga 
in sig i hårda lösningar som i framtiden försvårar en klimatanpassning. 
 Mängden klimatprognoser är en annan stor utmaning som leder till 
flera intressekonflikter relaterade till kusten. Å ena sidan finns klimatprogno-
ser som visar på havsnivåhöjningar på över tre meter, å andra sidan finns det 
prognoser på havsnivåhöjningar under en halv meter. Däremellan finns det 
ytterligare ett flertal prognostiseringar. En höjning på en halv meter innebär 
att kusten kan exploateras i mycket högre grad än en höjning på tre meter. 
Det är därför inte konstigt att människor väljer att tro på de prognoser som 
bäst överensstämmer med sina intressen. Däremot innebär det också att det 
är svårt för staden att planera utefter de olika prognoserna. Genom NbS för 
kustskydd kan däremot staden gardera sig mot de värre prognostisering-
arna, samtidigt som de ger flera olika ekosystemtjänster oavsett översväm-
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även kunnat erbjuda stadens invånare rekreation, natur och kanske framför 
allt fungera som buffertzon för att skydda bakomliggande bebyggelse. Vem 
ska skyddas?
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Figurer

Figur 1: Vattenrådet. [Kartografiskt material]] 
 Hämtade från: https://vattenatlas.se/?zoom=13&cen   
 ter=12.99142,55.58742&ol=VE&bl=mapboxlund [2021-10-30]

Figur 2: Författarens egna.

Figur 3. Depietri, Y. & McPhearson, T. 2017. Integrating the Grey, Green,   
 and Blue in Cities: Nature-Based Solutions for Climate Change   
 Adaptation and Risk Reduction. [Illustration]. (s. 241). I Kabisch, N.,  
 Korn, H., Stadler, J., Bonn, A. (red.). 2017. Nature-Based Solutions   
 to Climate Change Adaptation in Urban Areas. Berlin: Springer.   
 (229-268)

Figur 4 - 22: Vattenrådet. [Kartografiskt material]] 
 Hämtade från: https://vattenatlas.se/?zoom=10&cen   
 ter=13.00163,55.65164&ol=VE,Havsnivahojning 2 m,Havsnivahoj  
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Samtliga bilder är författarens egna. 
Se Bilaga 1. för en utförligare beskrivning över var studiens bilder är tagna. 
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Hammars park i september, Sibbarp

Sibbarpsfältet i september, Sibbarp

Suellshamnen i september, Hamnen

Romantiska sjön i september, Hamnen

Sege å och Västkustvägen i april, Sege å

Daniaparken i september, Hamnen

Norra hamnen i september, Hamnen

Sibbarpsfältet i september, Sibbarp

Sibbarps strand i februari, Sibbarp

Barnviken i september, Sibbarp

Gaturum i september, Sibbarp

Ruderatmark på Ön i september, Limhamn

Anlagd våtmark i april, Bunkeflo, Malmö, (ej markerad på kartan)

Sjölunda avloppsreningsverk i september, Sege å

Varvsstaden i september Hamnen

Norra hamnen i september, Hamnen

Ön i september, Limhamn 

Beijerskajen i februari, Hamnen

Möllevången i oktober, Malmö

Spillepengen och Sege å i september, Sege å

Norra hamnbassängen i september, Limhamn

Sjölunda avloppsreningsverk i april, Sege å


