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Förord
Detta dokument är samrådsversionen av riskhanteringsplan för
Malmöområdet i enlighet med översvämningsdirektivet. EU
beslutade år 2007 om ett direktiv med gemensamma regler för
hantering av översvämningsrisker. Översvämningsdirektivet syftar
till att medlemsländerna ska arbeta för att minska negativa
konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om
människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Vi
påminns ständigt av effekterna av översvämningar, senast genom
katastroferna i Tyskland, Belgien och Nederländerna under
sommaren 2021 där många miste livet och ännu fler fick sina hem
förstörda. Flera svenska städer har under de senaste åren drabbats
av översvämningar. I Skåne drabbades Malmö av ett kraftigt regn
2014 och flera områden i västra Skåne har påverkats av
översvämningar från havet under 2010-talet, exempelvis av
stormen Sven 2013. I Sverige genomförs direktivet som
förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och genom
föreskrift (MSBFS 2013:1) om länsstyrelsens planer för hantering
av översvämningsrisker. Flera myndigheter arbetar med
översvämningsdirektivet. Direktivet är nu inne i sin andra cykel
och MSB har i steg ett identifierat 25 områden där betydande
översvämningsrisk finns eller kan förväntas uppstå. I steg två har
två olika typer av kartor producerats över de identifierade
områdena. MSB har med stöd av SMHI tagit fram hotkartor som
representerar områden som är vara hotade av översvämning idag
och fram till år 2100. Berörda länsstyrelser har tagit fram
riskkartor för de översvämningshotade områdena. Kartorna har en
begränsning genom att de endast redovisar områden som
översvämmas från hav och vattendrag. Kartorna omfattar alltså
inte kombinerade effekter av havsnivåer och flöden i vattendrag
och inte heller översvämningspåverkan vid skyfall. Länsstyrelsen
Skåne tar i steg tre fram riskhanteringsplaner för sju områden
(Helsingborg, Landskrona, Malmö, Falsterbo/Höllviken,
Trelleborg, Ystad, Kristianstad/Åhus). Gemensamt för de sju
områdena i Skåne är att det finns en risk för översvämning från
havet. Dessa risker kommer att öka framöver eftersom havets
medelvattennivå kommer att stiga till följd av ett förändrat klimat.
Flera av områdena i Skåne är dessutom påverkade av

översvämningar från vattendrag. Malmöområdet omfattar
kommunerna Malmö, Burlöv och Lomma och risk- och
hotkartorna redovisar översvämningsrisker med ursprung från
havet. Riskhanteringsplanen presenterar däremot åtgärder som
syftar till att minska negativa effekter av översvämning oavsett
orsak. Planen behandlar också alla aspekter av hanteringen av
översvämningsrisker med inriktning på förebyggande, skydd och
beredskap inbegripet översvämningsprognoser och system för
tidig varning.
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1. Sammanfattning
Texten tillkommer efter samråd.

2. Betydande översvämningsrisk i
Malmöområdet
Identifiering av områden där konsekvenserna av en
översvämning kan bli omfattande
Under den första cykeln i arbetet med förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker identifierade MSB 18 områden med betydande
översvämningsrisk kopplat till vattendrag. Vid översynen av områden under den
andra cykeln användes nya översvämningskarteringar med ny höjddata och
klimatanpassade flöden. Ytterligare förändring inför den andra cykeln är att även
kustöversvämningar analyserades.
Översynen inleddes med analys av antalet boende och antalet anställda inom
tätorterna längs de karterade vattendragen, Mälaren, Vänern, Vättern och havet.
Vidare gjordes en fördjupning för att bedöma ogynnsamma följder av
översvämningarna genom analys av data för fokusområdena människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet för de tätorter som har flest antal
boende och antal anställda. För de tätorter som identifierades i detta steg gjordes
sedan en avstämning avseende tidigare översvämningar som fått betydande
konsekvenser.
För ett antal tätorter som låg på gränsen för att identifieras gjordes en särskild
bedömning tillsammans med länsstyrelserna för att avgöra om tätorten hade
betydande översvämningsrisk eller inte. I detta steg gjordes också sammanslagning
eller delning av vissa tätorter för att bilda de identifierade områdena.
Översynen resulterade i att totalt 25 områden i Sverige bedömdes ha betydande
översvämningsrisk. I Skåne har sju områden identifierats: Helsingborg, Landskrona,
Malmö, Falsterbo, Trelleborg, Ystad och Kristianstad.
Mer information om urvalet finns i rapporten Översyn av områden med betydande
översvämningsrisk (Översyn av områden med betydande översvämningsrisk: enligt
förordning (2009:956) om översvämningsrisker).
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Motivering
Här avses en motivering för det specifika området. Texten kommer att läggas in
efter samrådet och bygger på MSB:s analyser som ligger till grund för hot- och
riskkartor.

3. Kartor över riskområdet och
avrinningsområdet
Länsstyrelsen har valt att redovisa kartor för två tidsperspektiv i
riskhanteringsplanen. Malmöområdet omfattar översvämning från havet
Riskhanteringsplanen redovisar riskområden med översvämning från havet som
representerar dagens situation och år 2100.
Hav idag

Eftersom MSB:s hotkartor enbart redovisar scenarier för tidsperspektivet år 2100
har Länsstyrelsen Skåne också valt att redovisa en geografisk avgränsning som
representerar ett kortsiktigare perspektiv, det vill säga områden som kan
översvämmas i nuläget. Länsstyrelsen har valt att definiera, vad som kan
översvämmas idag, utifrån nivåer framtagna av SMHI 2017, det vill säga högsta
beräknade havsvattenstånd för närmsta mätstation. För Malmö representeras nivån
av station Klagshamn, där högsta beräknade havsvattenstånd uppskattas till 1,90 m
(figur 1).
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Figur 1. Beräknad högsta havsvattennivå idag enligt SMHI 2017 och år 2100 enligt
MSB:s hotkartor. (Figuren ska ändras efter samråd så att den endast åskådliggör
dagens situation).
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Hotkartor MSB
Hav 2100 norr om bron

Utgångspunkten har varit att följa avgränsningen som MSB har tagit fram för
hotkartor inom översvämningsdirektivet. MSB:s avgränsning representerar nivån +
2,91 m i RH 2000 och anger ”beräknad högsta nivå vid slutet av seklet”, se figur 2.

Figur 2. Området representerar havsnivån + 2,91 m i RH 2000, dvs högsta nivå som anges i MSB:s
hotkartor.
Hav 2100 söder om bron

Utgångspunkten har varit att följa avgränsningen som MSB har tagit fram för
hotkartor inom översvämningsdirektivet. MSB:s avgränsning representerar nivån +
2,90 m i RH 2000 och anger ”beräknad högsta nivå vid slutet av seklet”, se figur 3.
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Figur 3. Området representerar havsnivån + 2,90 m i RH 2000, dvs högsta nivå som anges i MSB:s
hotkartor.

Utökning av område
Hav

Eftersom en del av de förebyggande åtgärderna omfattar tidsperspektivet
bebyggelsens förväntade livslängd, vilket sträcker sig längre fram i tiden än år 2100,
finns det anledning att ompröva området som avgränsas av nivån för beräknad högsta
havsnivån vid slutet av seklet. Området det finns behov av åtgärder i
riskhanteringsplanen är således större än vad MSB:s hotkartor redovisar.
Utöver att flera av de förebyggande åtgärderna har ett längre tidsperspektiv än år
2100 så finns det ytterligare skäl till att förhålla sig till en nivå som är högre än 2,91
m i RH 2000. Sedan SMHI tog fram rapporten om havsnivåer åt MSB, har IPCC
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rapporten The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2019) tillkommit.
Denna rapport redovisar 12 cm högre global medelvattennivå för RCP 8.5 jämfört
med tidigare rapport från 2013. Utöver detta tar inte SMHI rapporten upp
vågpåverkan och vinduppstuvningseffekter som kan bidra till att nivåerna kan bli
högre än vad som redovisas. Övriga faktorer som inte ingår i MSB:s analys är
påverkan från vattendrag, regnmängder från hårdgjorda ytor, samt höga
grundvattennivåer.
Länsstyrelsen har valt att höja nivån 0,5 m som en osäkerhetsfaktor i förhållande
till MSB:s nivå för år 2100 till följd av ovanstående. Redovisning av ytor i
riskhanteringsplanen för Malmö representerar därför havsnivå 3,41 m. Länsstyrelsen
har valt att benämna denna karta påverkansområde år 2100, se figur 4.
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Figur 1: Påverkansområde år 2100 med tillägg av osäkerhetsfaktor representerar havsnivån + 3,41
för Malmö

Avrinningsområde
Figur över avrinningsområdena Höje å och Sege å läggs in efter samrådet.
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4. Slutsatser från hot- och riskkartorna
Ändringar i underlag
Havsområdet tas bort från att vara ett område med risk för översvämning då
Länsstyrelsen bedömer att konsekvenserna av en ökad vattennivå i havet inte primärt
påverkar människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Det vill
säga åtgärder kommer inte att föreslås i havsområdet och åtgärder kommer inte att
tas fram som har som syfte att minska nivåerna i havet.
I riskhanteringsplanen redovisas utöver MSB:s nivåer en havsnivå som benämns
påverkansnivå år 2100. Länsstyrelsen har i områden som endast omfattas av
översvämningar från havet valt att lägga till 0,5 m som en generell osäkerhetsfaktor
på ”beräknad högsta nivå vid slutet av seklet”. Skälet är att nivåerna kan bli högre och
effekterna av en översvämning kan bli värre än vad MSB:s nivå anger. De faktorer
som inte ingår i MSB:s analys är effekter av vågpåverkan, vinduppstuvning, påverkan
från vattendrag, regnmängder från hårdgjorda ytor, höga grundvattennivåer. Utöver
dessa faktorer kan nämnas att IPCC scenario RCP 8.5 från 2013 inte är det värsta
scenario som kan inträffa. Dessutom anger IPCC högre havsnivåer i rapporten som
togs fram 2019. Detta skulle representera havsnivån 3,41 m för Malmö, se figur 4.
Geografisk avgränsning i ett kortsiktigt perspektiv som representerar områden
som kan översvämmas i nuläget. Vad som kan översvämmas idag bygger på nivåer
framtagna av SMHI 2017, för högsta beräknade havsvattenstånd för närmsta
mätstation (1,90 m för Klagshamn) Denna avgränsning representerar 0 alternativet i
MKB.
Information om områden från kommunerna där marken har höjts efter att SMHI
gjorde analys åt MSB, exempelvis cementkajen i Limhamn, beaktas i slutversionen
av riskhanteringsplanen.
Introtext till tabell tillkommer efter komplettering.
Tabell X: Sammanfattning av konsekvenser för samhälle, ekonomi, miljö och kulturarv inom
påverkansområde Malmö idag.
Malmö påverkansområde idag - ofullständig
Påverkan på samhället:
Sjukhus/vårdcentraler
Skolor
Brandstationer
Polisstation
SOS alarmcentral
Public service
Master
Vattenverk
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x
x
x

x

x

Reningsverk
Ekonomiska konsekvenser:
Distributionsbyggnader
Industriområden
Väg riksintresse
Järnväg/järnvägsstation riksintresse
Hamn riksintresse
Värmeverk
Vattenkraftverk
Miljö:
Tillståndspliktiga verksamheter inkl. Seveso
Förorenad mark riskklass 1 och 2
EU-badvatten enligt EU-direktiv
Vattenskyddsområden
Natura 2000-områden/naturreservat
Kulturarv:
Riksintresse kulturmiljövården
Byggnadsminne

x
x

För det som benämns påverkansområde år 2100 är de viktigaste slutsatserna att det
finns en risk för människors hälsa då såväl nattbefolkning som arbetsplatser kan
drabbas av översvämning. Viktiga samhällsfunktioner såsom järnvägar, skolor,
sjukhus/vårdcentraler, avloppsreningsverk, brandstation och polisstation kan
drabbas av en översvämning. I Malmöområdet finns också tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet, förorenad mark samt områden med skyddad natur som hotas av
översvämning vid detta scenario. Enstaka byggnadsminnen inom riksintresse för
kulturmiljö kan också bli översvämmade. Ytterligare påverkan på ekonomisk
verksamhet kan ske genom översvämning av industriområden, vägar av riksintresse,
hamnverksamhet och distributionsbyggnader. En sammanfattning av dessa
konsekvenser finns i tabell X nedan.
Tabell X: Sammanfattning av konsekvenser för samhälle, ekonomi, miljö och kulturarv inom
påverkansområde Malmö år 2100.
Malmö påverkansområde år 2100
Påverkan på samhället:
Sjukhus/vårdcentraler
Skolor
Brandstationer
Polisstation
SOS alarmcentral
Public service
Master

x
x
x
x
x
x

13

Vattenverk
Ekonomiska konsekvenser:
Distributionsbyggnader
Industriområden
Väg riksintresse
Järnväg/järnvägsstation riksintresse
Hamn riksintresse
Värmeverk
Vattenkraftverk
Miljö:
Tillståndspliktiga verksamheter inkl. Seveso
Förorenad mark riskklass 1 och 2
EU-badvatten enligt EU-direktiv
Vattenskyddsområden
Natura 2000-områden/naturreservat
Kulturarv:
Riksintresse kulturmiljövården
Byggnadsminne

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

5. Mål för arbetet
Övergripande mål
MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från
översvämningsförordningens fyra fokusområden människors hälsa, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen är vägledande för
riskhanteringsplanerna.
• Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som påverkas
negativt av en översvämning.
• Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning.
• Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och annat materiellt
kulturarv vid en översvämning.
• Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt
skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning.
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Resultatmål
Länsstyrelsen har i samråd med Malmö stad och andra intressenter tagit fram
resultatmål för de fyra fokusområdena. Resultatmålen preciserar vilken påverkan på
samhället som kan accepteras vid en omfattande översvämning samt vilka funktioner
som bör upprätthållas och fungera. Resultatmålen preciseras utifrån fyra
åtgärdskategorier enligt EU:s indelning.
Förebyggande
• Kommunen följer vägledningar i gällande översiktsplaner avseende
lokalisering av bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning.
• Kommunen har kunskap om vilka områden som kan översvämmas med
acceptabla risker för negativ påverkan på människors hälsa, miljön,
kulturarvet eller ekonomisk verksamhet.
• Kommunen arbetar strategiskt i samverkan med andra berörda aktörer med
åtgärder på lång och kort sikt för att säkerställa ett långsiktigt skydd mot
höjd havsnivå.
• Länsstyrelsen ger råd och utövar tillsyn om risken för översvämning inom
ramen för Länsstyrelsens roll inom PBL.
• Länsstyrelsen bidrar till att ta fram underlag för ökad kunskap och planering
avseende risken för översvämning inom ramen för uppdraget att samordna
det regionala uppdraget för klimatanpassning.
• Ny infrastruktur bör så långt möjligt inte planeras inom riskområden för
översvämning.
Målen ovan syftar till att ge effekt på människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.
• Åtgärder ska undvikas som hindrar översvämning av naturmark och
skyddade områden enligt 7 kap MB, orsakade av tillfälligt höga havsnivåer
motsvarande högsta beräknade havsvattenstånd i dagens klimat.
• Översvämningsåtgärder med syfte att skydda mot stigande havsnivåer bör
inte planeras inom områden som omfattas av områdesskydd eller inom
områden som kan påverka områdesskydd negativt.
• Mark som är belägen innanför kustområden med skyddad natur och som kan
översvämmas tillfälligt i ett förändrat klimat bör undantas från exploatering
så att anpassning är möjlig för skyddad natur.
• Så långt möjligt bör utfyllnader i havet undvikas för att skydda mot
översvämning till följd av stigande havsnivå
Målen ovan syftar till att ge effekt på naturmiljön.
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• Tillräcklig kunskap finns om kulturmiljön och kulturmiljövärden inom
berörda områden, så att prioriteringar av åtgärder kan göras och behovet av
ytterligare insatser kan fastställas. Ibland kan dokumentationer och
undersökningar för att utvinna vetenskaplig information vara nödvändiga
• Ha kunskap om risker- och sårbarhet för kulturmiljöobjekt som är akut
hotade av en översvämning och en krishanteringsplan för kulturarv.
• Översvämningsåtgärder bör inte planeras inom områden så att de påverkar
objekt som omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen negativt eller inom
områden som kan påverka riksintresset för kulturmiljö negativt.
Målen ovan syftar till att ge effekt på kulturmiljön.
Skyddsfunktioner
• Kommunen följer sitt handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO).
Målet syftar till att ge effekt på människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.
• Det finns tillfälliga översvämningsskydd tillgängliga som kan tas i bruk vid
behov.
• Befintlig infrastruktur ska så långt möjligt skyddas eller på annat sätt anpassas
inom utpekade riskområden för översvämning.
Målen syftar till att ge effekt på människors hälsa och ekonomisk verksamhet.
Beredskapsförmåga/hantering
• Kommunen följer sitt styrdokument för arbetet med krisberedskap enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Målet syftar till att ge effekt på människors hälsa och ekonomisk verksamhet.
• Det finns tydliga och beslutade samverkansformer för berörda aktörer vid
hantering av en översvämningssituation.
• Det finns prognossystem / mätningar som ger tidiga indikationer vid höga
nivåer i havet.
Målen syftar till att ge effekt på människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.
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• Det finns beredskap för tidig information till allmänheten vid höga
flöden/nivåer.
Målet syftar till att ge effekt på människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.
• Det finns beredskap inför användning av alternativa vägar vid räddnings- och
vårdinsatser.
Målet syftar till att ge effekt på människors hälsa.
Återställning/uppföljning/lärande
För denna åtgärdskategori är det i nuläget inte aktuellt med specifika mål.

6. Åtgärder och prioritering
Åtgärder
Samtliga kommuner i Skåne arbetar i olika grad med att utreda och planera för
skydd mot översvämning till följd av stigande havsnivåer. Det har varit svårt för
Länsstyrelsen att precisera vilka åtgärder som ska tas med i riskhanteringsplanen
inom åtgärdstypen skyddsåtgärder eftersom det inte alltid framgår av olika
dokument i vilken utsträckning som åtgärder är beslutade. I de fall det finns
konkreta sträckningar och politiska beslut som har kommit långt i
förankringsprocessen har sådana åtgärder tagits med. Ett exempel på när åtgärder
har tagits med är om de kommer att finnas med i granskningsförslag till
översiktsplaner innan Länsstyrelsen Skåne tar beslut om riskhanteringsplaner i
december 2021. I de fall konkreta åtgärder endast har presenterats i
konsultutredningar och därefter inte har behandlats politiskt tas de inte med som
åtgärder i riskhanteringsplanen. Sådana åtgärder beaktas däremot i kostnadsnyttoanalysen vars syfte är att det för varje område som berörs av
riskhanteringsplaner i Skåne ska finnas en övergripande beräkning av kostnader för
skydd och en beräkning av vilka skadekostnader som kan uppkomma vid en
översvämning om skyddsåtgärder inte genomförs.
Denna text kommer kompletteras efter samråd.

Hänsyn till natur- och kulturvärden, naturbaserade lösningar

Komplettering sker efter samråd
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Förebyggande

• Lägsta nivå för ny bebyggelse ska vara +3.0 m över havet inom Malmö
kommun såvida inte andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning
eller högt grundvatten. Andra åtgärder kan vara utformning av byggnader
och mark eller planerade skyddsbarriärer. Undantag kan även motiveras i
sådana fall där nivån inte är rimlig i förhållande till nya byggnaders funktion
eller värde, omgivande befintlig bebyggelse och marknivåer,
tillgänglighetsaspekter eller gällande detaljplaner. Oavsett undantag ska en så
hög grundläggningsnivå som möjligt eftersträvas under nivån +3,0 m.
(Malmö stad 2018. Översiktsplan för Malmö, Planstrategi) M1.
• För Nyhamnen i Malmö kommer på längre sikt en mer omfattande och
högre skyddsbarriär med portar som stängs vid högvatten att krävas i ett
yttre läge. Fortsatta utredningar krävs kring placering, läge och utformning
för bästa effekt samt finansiering. (Malmö stad, 2019. Översiktsplan för
Nyhamnen.).
• I samband med anläggning av nya öar genom utfyllnader mellan
Nyhamnspiren och Västra Hamnen i Malmö ska möjligheten utredas att i
detta läge placera skyddsanordningar mot höga havsvattenstånd för stadens
centrala delar. Beroende på när ett sådant skydd kan komma till stånd kan
behovet av skyddsåtgärder i anslutning till hamnens inre delar och kanalen
begränsas (Malmö stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
• På kajavsnitt i Malmö där det finns befintlig bebyggelse som ska bevaras
(Hullkajen, vid Ångbåtsbron och längs Inre Hamnen/Skeppsbron samt vid
magasin M1) kan nuvarande nivå delvis bibehållas. Skyddande murar till en
minsta höjd på +3.0 m eller andra nivåskillnader som ger motsvarande
skydd kan anläggas på kajen eller i kajkanten. Alternativt eller som
komplement kan nya och befintliga byggnader förses med temporära eller
permanenta skydd mot högvatten. Nivåskillnader som då uppstår mellan
befintlig marknivå och uppfylld mark eller murar ska användas som
gestaltningselement vid utformning av stadsmiljön. Gator kan där så krävs
förses med möjligheter till temporära avstängningsmöjligheter. Behov av att
även höja kajkanter längs Suells-Hamnen och Järnvägshamnen/Centralplan
ska utredas. (Malmö stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
• För att skydda Nyhamnen i Malmö mot att vatten vid höga vattenstånd
tränger in från norr och öster (Mellersta Hamnen och Frihamnen) så länge
hamnverksamhet pågår där, ska enkla barriärer av tillfällig karaktär anläggas
där så erfordras – i avvaktan på att markanvändningen kan förändras.
(Malmö stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
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• Vid grundläggning av byggnader och vid planteringar i Malmö ska åtgärder
vidtas som skyddar mot stigande grundvatten med förhöjd salthalt. (Malmö
stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
• Malmös dagvatten ska kunna ledas ut genom skyddsbarriärer, möjlighet till
uppsamling av uppdämt regnvatten innanför barriärer vid högvatten samt
funktioner för att stänga öppningar och ledningar som har direktkontakt med
havet ska beaktas. (Malmö stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
• Koordinering med VA-systemet, påverkan på hamnverksamhet,
havsströmmar och marina naturvärden samt gestaltningsfrågor med mera ska
utredas inom Malmö kommun innan åtgärds- och handlingsplaner kan läggas
fast. I planeringsprocesser som berör kustområdet ska förutsättningarna för
ett sammanhängande kustskydd beaktas så att möjlighet till genomförande
säkerställas. (Malmö stad 2018. Översiktsplan för Malmö, Planstrategi)
• Multifunktionella lösningar ska eftersträvas i Malmö så att exempelvis en
skyddsvall samtidigt kan vara gång- och cykelväg, en skyddsrevel till havs
fungera för bad och rekreation eller öar för ny attraktiv stadsbebyggelse.
(Malmö stad 2018. Översiktsplan för Malmö, Planstrategi)
• Stadsplaneringen ska bidra till att dagvatten kan hanteras så att
säkerhetsmarginaler för extrema nederbördssituationer uppnås i Malmö.
VA-systemen ska anpassas efter den forskning som bedrivs kring ändrade
nederbördsförhållanden. (Malmö stad 2018. Översiktsplan för Malmö,
Planstrategi)
• Skyfallsaspekten ska beaktas i alla berörda förvaltningars arbete i Malmö,
både vad gäller planering, anläggnings- och byggnadsarbete, underhåll och
drift samt beredskap. Malmö stad ska verka för att åtgärder som minskar
effekter av skyfall vidtas på kvartersmark. (Malmö stad 2018. Översiktsplan
för Malmö-Planstrategi)
• Andelen hårdgjord yta i den befintliga staden ska minskas och antalet stora
träd ökas i Malmö. (Malmö stad 2018. Översiktsplan för MalmöPlanstrategi)
• All exploatering ska ske på sådant sätt att risken för översvämningar inte
förvärras, varken inom riskområden eller så att nya riskområden
uppkommer i Malmö. (Malmö stad 2018. Översiktsplan för MalmöPlanstrategi)
• Synergieffekter mellan olika åtgärder ska tillvaratas så att skyfallsåtgärder
också kan bidrar till att mildra effekter av värmeböljor, dämpa temperaturen
i staden och skapa skugga. Vård- och äldrebostäder, förskolor och skolor ska
utformas så att inomhustemperaturen inte blir ohälsosamt hög i samband
med värmeböljor i Malmö. (Malmö stad 2018. Översiktsplan för MalmöPlanstrategi, Skyfallsplan för Malmö)
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• Malmö Stad arbetar för att öka medvetenheten om behovet av kustskydd.
(Arbetsmaterial, Strategi för Malmös kustskydd, Stadsbyggnadskontoret
2021-03-04 som Länsstyrelsen tagit del av 2021-03-22).
• Malmö Stad tar fram en Strategi för kustskydd under perioden 2019–2023.
(Handlingsplan för framtidens kuststad beslutad av kommunstyrelsen i april
2019. Gällande översiktsplan lyfter att strategin ska tas fram)
Malmö stads strategi för kustskydd innehåller följande: Syfte: Tydlig inriktning
för hantering av kustskyddsproblematik vid nybyggnation och befintliga byggnader i
stadsutvecklingen. • Skapa förutsättningar för investeringsplanering inför en
successiv etapputbyggnad av prioriterade åtgärder, utifrån riskanalys och
stadsutvecklingens behov. • Skapa förutsättningar för en god lämplighetsprövning i
planering och genomförande, exempelvis i översiktsplanering, detaljplane- och
exploateringsprocessen samt bygglovsprocessen, utifrån kustskyddsproblematik.
Övergripande mål En strategi med förslag på kustskyddsåtgärder för att
möjliggöra en fortsatt stadsutveckling genom att skydda befintlig och ny bebyggelse,
naturvärden, infrastruktur samt samhällsviktiga funktioner, som till exempel
centralstationen, allmänna reningsverk med mera. Strategin för kustskydd ska även
utgöra planeringsinriktning för stadens planering- och exploateringsprocess samt ska
ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt.
Effektmål Möjliggöra den fortsatta utvecklingen av Malmö som framtidens
kuststad. Gemensam syn inom Malmö stad och med Länsstyrelsen om vilka
samhällsviktiga funktioner som ligger i riskzon på kort, mellan och lång sikt.
Leveransmål: Ta fram en prioritetsordning av åtgärder som är kopplade till
riskbedömning om höga vattenstånd och övergripande ekonomisk beräkning av
insatserna. Ta fram en strategi för skyddet av Malmös kustlinje på lång sikt med
förslag till insatser, prioriteringar, övergripande genomförandebeskrivning som gör
det möjligt att anpassa åtgärderna etappvis över tid. Belysa målkonflikter som finns
mellan skyddsåtgärder och exploatering, marina och landbaserade naturvärden,
rekreationsvärden samt kulturmiljövärden. Ta fram en övergripande
konsekvensanalys för de rekommenderade kustskyddsåtgärderna.
• Malmö stad uppdaterar styrdokument för arbetet med krisberedskap enligt
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och
handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
utifrån informationen som finns i riskkartorna som tagits fram inom
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS
2009:956).
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• Bebyggelse i Lomma kommun får enbart tillkomma där tillfartsvägar och
övrig tvingande teknisk försörjning kan säkras mot klimatförändringens
effekter de närmsta 100 åren.
• Ny bebyggelse i Lomma får enbart tillkomma på platser där möjlighet att ge
skydd mot klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren kan ske.
• Vid prövning enligt PBL kap 2 ska Lomma kommun väga in
klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren.
• Nya bebyggelseområden i Lomma kommun får enbart tillkomma på mark
som ligger på lägst tre meters höjd över havet.
• Ny bebyggelse i Lommakommun får ej tillkomma inom 50 meter från
platser med ras- och skredrisk.
• Respekt kustzon i Lomma utgörs av områden som inte är detaljplanelagda
och är belägna inom: - 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket
motsvarar Lommabuktens erosionspåverkade områden - Dessutom
strandskyddets område i kommunen - Dessutom områden som understiger
tre meter över havet. I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen ny
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion tillkomma. Inte heller ska
utveckling av nya bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.
• För att minska omfattningen av översvämningar samt spridningen av
föroreningar i dagvatten ska Lomma kommun anlägga dammar och andra
tekniska lösningar som mångfunktionella ytor.
• Lämpliga grönstrukturer och övriga markområden ska pekas ut och säkras
som tillfälliga översvämningsytor i Lomma kommun.
• Skyddsområde avloppsreningsverk är utpekade i Lomma översiktsplan
• +3,0 m över havet ska vara miniminivå för byggbar mark i Burlövs kommun
vid ny bebyggelse, såvida inte andra lämpliga åtgärder vidtas till skydd mot
översvämning och grundvatten. Minimihöjden bör revideras allteftersom ny
kunskap om havsnivåhöjningar presenteras. (Burlövs kommun, 2018.
Översiktsplan, antagen 1400428, laga kraft 140522, aktualitetsförklarad
180502. Framtidsplan för Burlövs kommun).
• Burlövs kommun arbetar vidare i kommande översiktsplan med hur förslag
för kustskydd och dagvattenhantering, som övergripande presenterats i Plan
för Burlövs vatten, ska kunna genomföras i framtiden.
• Länsstyrelsen informerar verksamhetsutövare om översvämningsrisker vid
tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom påverkansområde översvämning
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• Länsstyrelsen utreder om det finns behov av att prioritera EBH objekt med
hänsyn till risken för översvämning.
• Länsstyrelsen tillhandahåller relevant statligt underlag om översvämning och
uppmanar och påminner kommuner att tillämpa underlaget i samtliga
ärenden där behov finns i PBL (MB 3 kap 12§, PBL 3 kap 10§).
• Länsstyrelsen utövar tillsyn i detaljplaner i de fall bebyggelse inte lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för
översvämning. PBL 11 kap 10§,11§, 12§
• Länsstyrelsen tar fram ett planeringsunderlag ”vägledning för skydd mot
översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder”.
• Länsstyrelsen uppmanar kommunen att se över detaljplaner inom
riskområden för översvämning, samt informerar om möjligheten, att
upphäva hela eller del av detaljplaner med outnyttjade byggrätter vars
genomförandetid löpt ut.
• Länsstyrelsen bidrar med kunskapsunderlag för att främja naturbaserade
klimatanpassningsåtgärder.
• Länsstyrelsen tar upp översvämningsrisker i den regionala risk- och
sårbarhetsanalysen.
• Länsstyrelsen och Malmö kommun fortsätter med en fördjupad dialog om
åtgärdsarbetet för att minska risken för översvämningar. Det finns ett behov
av att Malmö stad kommer längre i arbetet med att visa att framtida skydd är
genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv innan
kommunen väljer att anta ytterligare detaljplaner inom Västra Hamnen och
andra områden med risk för översvämning
• Ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för kulturmiljöobjekt som är akut
hotade av en översvämning och en krishanteringsplan för kulturarv.
• Analys av behov av åtgärder för att skydda byggnadsminnen, kulturmiljöer
och övriga kulturmiljöobjekt av vikt som är belägna inom
översvämningsområden: Ansvarig: Länsstyrelsen, enheten för Kulturmiljö.
(Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020 2024, 2020)
• Trafikverket tar fram klimat- och sårbarhetsanalyser för vägar, järnvägar och
hamnar av riksintresse, görs på regional nivå efter nationell planering.
• Trafikverket påbörjar arbetet på långsiktiga planer för den infrastruktur som
är hotad av översvämning och för dialog med Malmö stad och Burlövs
kommun om framtida åtgärder i hamnområdena, järnvägen norr om Malmö
samt vägstrukturer i Arlöv.
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Skyddsåtgärder

• För Nyhamnen i Malmö kommer skyddsåtgärder mot höga havsvattenstånd
att behöva genomföras i flera etapper. Till en början ska ny och befintlig
bebyggelse i Nyhamnen skyddas genom att mark närmast havet eller
kajkanter höjs till minst +3.0 m över havets medelvattenstånd (RH2000)
(Malmö stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
• Nya utfyllnader i hamnbassängerna i anslutning till Nyhamnen i Malmö ska
ha nivån +3.0 m RH2000. Närmast vattnet kan kajer ha partier som är lägre
(Malmö stad, 2019. Översiktsplan för Nyhamnen.).
• I delar av befintliga markytor öster om Nyhamnsbassängen samt i de norra
delarna av Nyhamnspiren (Grimsbygatan och Frihamnskajen) i Malmö ska
marknivån höjas till minst +3.0 m RH2000. (Malmö stad, 2019.
Översiktsplan för Nyhamnen.).
• För att skydda bangården ska marken i anslutning till cykelvägen norr om
Östra Hamnkanalen i Malmö höjas till +3.0 m. (Malmö stad, 2019.
Översiktsplan för Nyhamnen.).
• Trafikverket arbetar vidare för att förbättra och hitta permanenta lösningar
för de temporära skydd som är tillgängliga för att skydda Citytunneln i
Malmö
•
•
•
•

Markreservat för skyddsvall är redovisat i Lomma översiktsplan
Översvämningsområde utpekat i Lomma översiktsplan
Fördröjningsdammar för dagvatten utpekade i Lomma översiktsplan
Tillkommande erosionsskydd är utpekade i Lomma översiktsplan

• Åtgärder för skyddade naturområden som staten förvaltar formuleras under
samrådet

Beredskapsåtgärder

• Trafikverket ansvarar för att tillfälliga översvämningsskydd finns på plats när
det finns behov av att skydda citytunneln mot översvämning?
Prioritering

Prioritering av åtgärder genomförs efter samråd.
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7. Åtgärder enligt annan lagstiftning
Detta avsnitt beskriver övergripande vilka prövningar som kan krävas i annan
lagstiftning för att genomföra åtgärder som föreslås eller kan behöva föreslås i
framtiden för att riskhanteringsplanens mål ska kunna uppnås.

Miljöbalken
Miljöbalken 11 kap
Anläggande av murar och vallar för att skydda mot vatten definieras som
markavvattning när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets
lämplighet för något visst ändamål. Markavvattning är en vattenverksamhet som
kräver tillstånd enligt 11 kap MB. I Skåne finns ett generellt förbud mot
markavvattning. Det krävs dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd
för vattenverksamhet. Dispensen prövas hos Länsstyrelsen och tillståndet
vanligtvis hos Mark- och miljödomstolen (i vissa fall hos Länsstyrelsen).
I de fall en åtgärd innebär att grundvattennivån behöver sänkas och åtgärden inte
kan definieras som markavvattning är bortledning av grundvatten en
tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Inför
tillståndspliktiga vattenverksamheter ska tidigt samråd ske med länsstyrelsen.
Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamheten kan undantag från tillståndsplikten vara tillämpligt.
Verksamhetsutövaren har då bevisbördan att visa att det är uppenbart att
verksamheten inte medför några skador.
Invallningar kan i vissa fall innebära att en anläggning klassificeras som en damm.
En damm ska enligt 11 kap. 24§ MB vara klassificerad i en dammsäkerhetsklass
om dammen vid ett haveri kan innebära konsekvenser som listas i nämnda
paragraf. Reglering om olika dammsäkerhetsklasser sker enligt 25§ och 26§ 11
kap. MB. I nuläget omfattas vissa delar av Kristianstads invallning av
dammsäkerhetsklass A, vilket innebär att ett dammhaveri kan leda till en kris
som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar
grundläggande värden och funktioner. Efterhand som skyddsåtgärder mot
översvämning genomförs kommer det att finnas anledning att klassificera
åtgärder som dammar.
Miljöbalken 7 kap
Skyddsåtgärder behöver ofta placeras i anslutning till områden som är skyddade
enligt miljöbalkens 7 kap. Områden längs sjöar, vattendrag och havet omfattas
oftast av strandskydd enligt 7 kap 13§. Inom strandskydd är det förbjudet att bl.
a. utföra anläggningar och anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten
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från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inom
strandskydd får inte heller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren
hos djur- eller växtarter. Enligt 7 kap 18c§ finns det möjlighet till upphävande
eller dispens från strandskyddet vid en prövning om åtgärden uppfyller något av
de särskilda skäl som anges i paragrafen.
Exempel på andra bestämmelser inom 7 kap MB som kan försvåra eller hindra
genomförandet av skyddsåtgärder är naturreservat (7 kap 4§ MB) och Natura
2000 områden (7 kap 27§ MB).

Sevesolagen
Lag om att förebygga storskaliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)
Det finns verksamheter inom påverkansområdena som omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (Sevesolagen), men det finns inga åtgärder som vidtas enligt
denna lag som har anknytning till översvämningar.

Plan- och bygglagen
En förebyggande åtgärd är att kommuner undviker att ny bebyggelse lokaliseras
till riskområden för översvämning genom att beakta 2 kap 5§ PBL.
Av översiktsplaner som har tagits fram efter den 1 augusti 2018 ska det framgå:
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur
sådana risker kan minska eller upphöra. (3 kap 5§ punkt 4 PBL).
Det kan också komma att krävas att kommunerna tar fram nya detaljplaner eller
att befintliga detaljplaner ändras eller upphävs för att skyddsåtgärder ska kunna
genomföras.
När nya detaljplaner tas fram är det möjligt att reglera att åtgärder anläggs med
stöd av PBL 4 kap 12 § och 4 kap 14§ punkt 4. Ytterligare en möjlighet till
reglering är att kommunen bestämmer i detaljplanen att det krävs marklov för
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (PBL 9 kap 12§
punkt 3).

Kulturmiljölagen
Kompletteras med text efter samråd.
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8. Prioritering av åtgärder och
kostnadsnyttoanalyser
Prioritering av åtgärder
Prioritering av åtgärder bygger på att de övergripande målen ska uppnås och
intressen inom de fyra fokusområdena ska skyddas. Åtgärderna har prioriterats
enligt följande skala, vilken anges i EU:s rapporteringssystem:
1. Låg
2. Måttlig
3. Hög
4. Väldigt hög
5. Kritisk
Länsstyrelsens prioriteringar baseras på följande ställningstaganden: Områden
som kan översvämmas idag prioriteras i första hand. Samhällets funktionalitet,
samhällsviktig verksamhet och bostäder prioriteras framför övriga verksamheter.
Det är också prioriterat att skydda befintlig bebyggelse inför framtiden innan ny
bebyggelse som behöver skydd byggs.
Vid prioritering av åtgärder har en utgångspunkt varit att titta på kritiska
strukturer och verksamheter som kan översvämmas i dagens klimat.

Kostnadsnyttoanalys
Länsstyrelsen har handlat upp en kostnadsnyttoanalys av konsult. Då uppdraget
ännu inte har slutrapporterats kommer resultaten av analysen att arbetas in i
rapportens slutversion. Det kommer att vara möjligt att ta del av
konsultrapporten på Länsstyrelsens hemsida i början av september.

9. Hänsyn till klimateffekter
MSB:s hotkartor redovisar de vattennivåer som kan uppstå när havets
medelvattennivå, enligt IPCC:s klimatscenario (IPCC 2013) RCP 8.5 (övre
percentil) för år 2100, kombineras med högsta beräknade havsvattenstånd
(SMHI 2017) i dagens klimat. I riskhanteringsplanen utgår Länsstyrelsen från
detta scenario eller värre när hänsyn ska tas till klimateffekter. För
Malmöområdet omfattar riskhanteringsplanen nivån 3,41 m i tidsperspektivet år
2100, vilket innebär att klimatrelaterade faktorer utöver de MSB har presenterat
i hotkartor har beaktats. En anledning till att nivån 3,41 m har valts är att
nivåerna kan bli högre och effekterna av en översvämning kan bli värre än vad
MSB:s nivå anger. De faktorer som inte ingår i MSB:s analys är effekter av
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vågpåverkan, vinduppstuvning, påverkan från vattendrag, regnmängder från
hårdgjorda ytor, höga grundvattennivåer. Utöver dessa faktorer kan nämnas att
IPCC scenario RCP 8.5 från 2013 inte är det värsta scenario som kan inträffa.
Dessutom anger IPCC högre havsnivåer i rapporten som togs fram 2019. Med
hänsyn till att kommunerna inom Malmöområdet planerar för ny bebyggelse
inom området om pekats ut i MSB:s hotkartor finns det anledning att inom
fysisk planering ta höjd för ett längre tidsperspektiv än år 2100. Åtgärderna i
detta dokument begränsas däremot till år 2100 förutom i de fall kommuner
anger ett längre tidsperspektiv. Vid val av mål och åtgärder har Länsstyrelsen
också tagit hänsyn till ”Regional handlingsplan för klimatanpassning för
Länsstyrelsen Skåne 2020-2024” och övrigt internt arbetsmaterial.
.

10.

Samordning

I arbetet med framtagningen av de mål och åtgärder som presenteras i
riskanteringsplanerna har samordning skett både internt på Länsstyrelsen och
med berörda externa aktörer.
Den interna samordningen har genomförts via avstämningsmöten med följande
enheter: enheten för samhällsplanering, enheten för samhällsskydd och
beredskap, vattenenheten, kulturmiljöenheten, miljötillsynsenheten,
naturvårdsenheten och enheten för förorenade områden och avfallstransporter.
Länsledningen har informerats genom en föredragning. Avstämning har också
gjorts med vattenförvaltningens beredningssekretariat på Länsstyrelsen för att
undvika motstridigheter mellan riskhanteringsplanen och förvaltningsplanen för
vattendistriktet.
Externt har samordning skett genom avgränsningssamråd med berörda
kommuner samt möten med Region Skåne, Trafikverket och Svenska kyrkan.
Samordningsmöten har också genomförts kontinuerligt med Södra Östersjöns
vattendistrikt och översvämningsnätverket för de länsstyrelser som arbetar med
riskhanteringsplaner inom vattendistriktet. Det har även varit ett
avstämningsmöte med Länsstyrelsen Halland.
Avseende kostnadsnyttoanalysen har särskilda möten genomförts där
Länsstyrelsen tillsammans med konsulten presenterade resultaten för berörda
kommuner. Under mötena diskuterades också resultaten och kommunerna gavs
möjlighet att lämna synpunkter och förslag inför revidering.
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11. Sammanfattning av samråd och
justeringar efter samråd
Sker efter samråd.

Samrådet
Samrådskrets
Framgår av följebrev till samråd

Samrådsredogörelse

12.

Uppföljning av planen

Länsstyrelsen planerar att årligen följa upp och redovisa till MSB genomförda
åtgärder och revideringar i riskhanteringsplanen. Redovisningen kommer att
innehålla:
• En beskrivning av genomförda åtgärder och bedömning utifrån åtgärdsmål,
• Motivering till planerade men ej genomförda åtgärder, samt
• Tillagda åtgärder.
Den betydande miljöpåverkan som åtgärderna eller ej genomförda åtgärder kan
medföra bedöms med samma bedömningsmatris som har använts i denna MKB.
Vi kommer också att ha kontinuerlig dialog om åtgärdsarbetet med berörda
kommuner.

13. En särskild redovisning av
miljöbedömningen
I arbetet med riskhanteringsplaner tillämpar Länsstyrelsen regelverket för
miljöbedömning av planer och program enligt 6 kap. 3§ miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen bedömer att en del av de
skyddsåtgärder som presenteras i riskhanteringsplanen innebär betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Redovisning
finns i bilaga 1, miljökonsekvensbeskrivning av riskhanteringsplan för
Malmöområdet.
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