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Figur 1. Utgångspunkten är att ny 
bebyggelse och byggnadsverk ska 
lokaliseras till mark som inte riskerar 
översvämmas under planerad an-
vändningstid. (Figur från Länsstyrel-
serna, 2006

1
). 

Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden – hänsyn till översväm-

ningsrisker i föränderligt klimat 
 

 

Syfte och omfattning 

Dessa riktlinjer har utarbetats för att skapa tydlighet kring Länsstyrelsens bedömning av 

vilka säkerhetsnivåer som krävs för att byggnadsverk ska tryggas mot översvämnings-

risk relaterat till stigande havsnivåer och högre extremflöden i vattendrag. Den övergri-

pande målsättningen är att skapa ett robust samhälle som fungerar väl i ett föränderligt 

klimat. Riktlinjerna är avsedda att bidra till att utveckla samhället på ett resurseffektivt 

sätt och förhindra att man bygger in sig i förutsägbara problem som i framtiden blir 

svåra och kostsamma att lösa.  

Riktlinjerna gäller vid såväl nybyggnad som utbyggnad av befintlig bebyggelse vid 

kust, sjöar och vattendrag. Byggnadsverk som berörs är t.ex. byggnader, vägar och dis-

tributionsnät för energi- och vattenförsörjning, avlopp, tele- och IT-tjänster. Riktlinjerna 

kan även användas som underlag för prioriteringar i arbetet med klimatanpassning av 

befintlig bebyggelse.  

 

Utgångspunkt  

Plan- och bygglagen anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor, översväm-

ningar och erosion (PBL 2:5). Utgångspunkten för dessa riktlinjer är att ny bebyggelse 

ska lokaliseras till områden utan översvämningsrisk under planerad användningstid (se 

figur 1).  

I vissa sammanhang kan det finnas skäl att upp-

föra byggnadsverk i områden trots viss risk för 

översvämning under planerad användningstid. 

Exempelvis kan det handla om att förtäta eller på 

annat sätt utveckla befintlig stadsbebyggelse där 

stora investeringar redan har gjorts. En central 

utgångspunkt i planläggningen är då att säker-

ställa ett väl fungerande samhälle. Byggnadsverk 

med användningsområden som behövs för ett 

fungerande samhälle måste utformas och skyddas 

så att de är tillgängliga och användbara även vid 

framtida högvatten.  

När det gäller utbyggnad av befintliga byggnader är det viktigt att detta inte leder till 

omvandling av fritidshus till permanentbostäder i utsatta lägen, vilket skulle öka sam-

hällets sårbarhet för översvämningar. På längre sikt omvandlas ofta fritidshus till per-

manentbostäder. Vid nybyggnation av fritidshus bör man därför använda samma säker-

hetsnivå som för permanentbostäder. 
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Planeringshorisonten har stor betydelse  

Vid planering under föränderliga förhållanden har tidsperspektivet stor betydelse. För 

en resurseffektiv utveckling är det viktigt att utgå från byggnadsverkets planerade an-

vändningstid.  

I kustområden måste framtida förändringar av medelhavsnivå och högvattenstånd beak-

tas. SMHI har beräknat framtida höjning av medelhavsnivån till år 2100 med hänsyn till 

landhöjningen utmed Blekingekusten
2
 (fig. 2). Enligt försiktighetsprincipen används 

den övre gränsen för sannolik höjning av global medelhavsnivå från IPCC:s* scenarier
3
. 

Vad det gäller högvattenstånd vid år 2100 antas de inträffa med motsvarande frekvens 

och magnitud som under dagens förhållanden
2
.  

 
Figur 2. Beräknad höjning 
av medelhavsnivån utmed 
Blekingekusten mellan åren 
1990-2100 (grön). Höjning-
en av den globala medel-
havsnivån (blå) har här 
kompenserats för landhöj-
ningens effekt i Blekinge 
(röd). Från: Extrema vat-
tenstånd i Blekinge

2
. 

 

 

Många av de byggnader och vägar som byggs idag kommer att användas långt efter år 

2100. Därför är det ofta värdefullt att beakta framtida havsnivåhöjning även i ett längre 

perspektiv även om osäkerheten i klimatscenarierna ökar över tiden (fig. 3). 

      

 

Figur 3.  Scenarier för global medelhavsnivå år 2100-2500 enligt IPCC:s kunskapssammanställning år 
2013. Scenarierna som ligger till grund för grafen är indelade i låga respektive höga växthusgasutsläpp. 

Figuren är förenklad efter fig. 13:13, Climate Change 2013
3
.   
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*IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 
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Vad det gäller framtida förändring av högflöden i vattendrag finns individuella variat-

ioner. Gemensamt för analyserade vattendrag i Blekinge för perioden fram till år 2100 

är att 100-årsflödet väntas öka jämfört med i dagens klimat
4
. För många vattendrag för-

väntas de mest kritiska högflödena inträffa kring år 2060. 

 

Riskhantering – säkerhetsnivåer för översvämning 

Riskbedömning innebär ofta en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Dessa 

riktlinjer utgår från tre olika konsekvensklasser för byggnadsverk, där indelningen base-

ras på planerad användning eller funktion i samhället. För varje konsekvensklass anges 

Länsstyrelsens bedömning av acceptabel sannolikhet för översvämning med hänsyn till 

klimatförändringar.  

 

  

 

Tabell 1. Säkerhetsnivåer för byggnadsverk i låglänta områden med hänsyn till översvämningsrisker i 
föränderligt klimat. Säkerhetsnivåerna uttrycks som acceptabel sannolikhet för översvämning med pla-
neringshorisont år 2100, angivet tillsammans med motsvarande återkomsttid. För kusten presenteras 
motsvarande höjdnivå uttryckt i meter (RH2000). För att kunna avgränsa markytor med motsvarande 
säkerhetsnivåer för sjöar och vattendrag krävs kartunderlag över aktuellt område med översvämnings-
kartering för återkomsttider enligt tabellen ovan.  

  

Typ av byggnadsverk eller avsedd användning 

Sannolikhet för översvämning

en gång under en 100-årsperiod

[motsvarande återkomsttid]

Motsvarande höjdnivå 

vid Blekingekusten* 

(m, RH2000)

Skydd & säkerhet (t.ex. brandkår, polis)

Hälso- och sjukvård, omsorg

Förvaring av kulturlämningar (t.ex. museum)

Nya bostäder och komplementbostadshus inkl. utrymme 

reserverat för att anordna entréer enligt angiven  

säkerhetsnivå

Förskola, grundskola

Transporter (t.ex. räddningsvägar och uppställningsplatser, 

vägar och järnvägar)

Energi- och kommunalteknisk försörjning (t.ex. 

dricksvattenförsörjning, avloppshantering)

Telefoni, internet, radiokommunikation m.m

Miljöfarlig verksamhet med risk för miljöskada vid 

översvämning

Gymnasieskola, högskola

Dagligvaruhandel

Sällanköpsvaruhandel och volymhandel

Service, restaurang

Byggnad för sport och fritid

Industri och verksamhet - icke miljöfarlig

Campingstugor och liknande

Sannolikhet 63%

[återkomsttid 100 år]
2,4 mUtbyggnad av befintliga byggnader

Tabell 1.  SÄKERHETSNIVÅER FÖR BYGGNADSVERK I LÅGLÄNTA OMRÅDEN 

Planeringshorisont år 2100

Byggnadsverkets funktion för avsedd användning ska säkerställas. 

Sannolikhet <1%

[BHF: beräknat högsta flöde  

  /beräknad högsta havsnivå]

3,0 m

Sannolikhet 39%

[återkomsttid 200 år]

2,5 m

*Beräknat som medelvärden av övre gränsen för 95 % konfidensintervall för de två använda sannolikhetsfördelningarna, (från  
  rapporten Extrema vattenstånd i Blekinge2), med antagen medelhavsnivåhöjning enligt figur 2. 
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Tilläggsfaktorer måste alltid beaktas 

Förutom de generella säkerhetsnivåerna i tabell 1 ska alltid lokalt betingade tilläggsfak-

torer beaktas. På varje enskild plats måste de lokala förutsättningarna granskas för att 

avgöra om utökad säkerhetsmarginal för tilläggsfaktorer kan uteslutas. Med hänsyn till 

de mest kritiska förhållanden som förutses med aktuell planeringshorisont behöver sär-

skilt nedanstående risker beaktas: 

- Erosion vid högflöde i vattendrag eller vågerosion vid kust. 

- Kombinationseffekter som ger förstärkt problematik t.ex högvattenföring i vat-

tendrag samtidigt som högt vattenstånd i havet. 

- Skred och sättningar till följd av försämrad markstabilitet vid och efter över-

svämning, samt vid påverkan av höjt medelvattenstånd. 

 

 

Hantering vid planläggning och bygglov 

- Utgångspunkten är att ny bebyggelse ska lokaliseras till områden utan över-

svämningsrisk under planerad användningstid. Avvikelser från utgångspunkten 

måste motiveras i planbeskrivningen och bygglovhandlingarna. Det måste redo-

visas hur lokala tilläggsfaktorer har beaktats. Det ska också framgå vilken plane-

ringshorisont som använts.  

- Vid förtätning eller omvandling av befintlig bebyggelse krävs analys av framtida 

behov av skyddsåtgärder för den befintliga bebyggelsen både inom och i anslut-

ning till planområdet. Vid behov ska utrymme reserveras för skyddsåtgärder för 

befintlig bebyggelse, i form av vallar eller liknande.  

- Vid planläggning ska byggnadsverkens funktion vid vattenstånd som motsvarar 

använd säkerhetsnivå säkerställas. För bostäder innebär detta bl.a. fungerande 

energiförsörjning och kommunalteknisk försörjning, t.ex. dricksvattenförsörj-

ning, avloppshantering, telefoni och internet. Byggnadsverken ska inte heller ta 

skada vid vattenstånd upp till använd säkerhetsnivå. 

- Avvikelser från att uppnå säkerhetsnivåerna enligt tabell 1 kan vara motiverade i 

enskilda fall, men måste underbyggas av utredning som visar på acceptabla kon-

sekvenser. För mindre värdefulla tillbyggnader kan en enklare riskanalys tilläm-

pas.   

- Dessa riktlinjer utgår från samhällets funktion, där konsekvenser av översväm-

ningar beaktas ur ett funktionsperspektiv. Vad det gäller byggnadsverk av myck-

et stort ekonomiskt värde finns anledning att höja riktlinjernas säkerhetsnivå 

med hänsyn till allvarliga ekonomiska konsekvenser i form av höga skadekost-

nader och försämrat ekonomiskt värde.  

Användning av annan planeringshorisont än år 2100 

- För byggnadsverk med planerad användningstid som sträcker sig avsevärt bor-

tom år 2100 behöver nivåerna i tabell 1 utökas med en säkerhetsmarginal. Sce-

narierna för global medelhavsnivå år 2100-2500 (figur 3) ger stöd i resonemang 

kring lämplig säkerhetsmarginal för aktuell planeringshorisont. Som exempel 

ger år 2200 som planeringshorisont en höjning av säkerhetsnivån i tabell 1 med 

1,0 m.    
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- För byggnadsverk där det är relevant med en planeringshorisont som ligger när-

mare i tiden än år 2100, exempelvis vissa vägar, sänks säkerhetsnivåerna i tab. 1 

med motsvarande höjddifferens i medelhavsnivåhöjning enligt figur 2. Som ex-

empel ger år 2070 som planeringshorisont en sänkning av säkerhetsnivån med  

4 dm, och år 2050 ger en sänkning med 6 dm.  

- Vad det gäller tillgänglighet för exempelvis nya bostäder kan planeringshorisont 

till år 2070 eller 2050 accepteras. Däremot måste det reserveras utrymme för att 

senare kunna uppföra entréer som uppfyller säkerhetsnivån för planeringshori-

sont år 2100. 

 

Framtagande av riktlinjerna 

Länsstyrelsen i Blekinge har utformat dessa riktlinjer under löpande kommunikation 

med länets kommuner. Under remissen har Länsstyrelsen efterfrågat synpunkter från 

följande aktörer: Blekinges kommuner, Sveriges samtliga länsstyrelser, Boverket, MSB 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Post- och telestyrelsen, SMHI, 

Svenska Kraftnät och Trafikverket. 
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