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Sammanfattning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka grön 

klimatanpassning som idé och hur olika aktörer inom 

samhällsbyggnadsprocessen resonerar kring och implementerar grönska 

som ett verktyg för klimatanpassning i nya exploateringsområden såväl 

som i redan befintliga kvarter. Centralt i detta är att undersöka hur 

aktörernas kunskap och medvetenhet förhåller sig i jämförelse till övriga 

aktörer i processen och vetenskapen. Grön klimatanpassning innebär i 

denna uppsats alla olika former av “gröna” åtgärder i den fysiska miljön 

som utförs i syfte att mildra effekterna från väderförändringar av ett 

förändrat klimat. I studien genomfördes dokumentstudier av flera 

kommunala dokument samt genomfördes intervjuer med tre aktörer inom 

samhällsbyggnadsprocessen; Örebro kommun, Örebros allmännyttiga 

bostadsbolag (Örebrobostäder) samt ett privat fastighetsbolag (Lansa 

Fastigheter AB) som har börjat etablera sig på den lokala marknaden. 

Studien visar att det är svårare att påverka fastighetsägare i efterhand 

och därigenom få till en förändring i ett befintligt kvarter, än vad det är 

att implementera grön klimatanpassning i ett tidigt processkede. De 

generella möjligheterna till påverkan är delvis avhängiga det rådande 

konjunkturläget, då studien visar att det i viss grad finns en positiv 

korrelation mellan högkonjunktur samt större möjligheter att ställa högre 

krav på åtgärder och dess kvalitet i byggandet. Det framkommer 

dessutom av fastighetsägarna att ekonomin generellt sett spelar en liten 

roll vid byggnation och införandet av grön klimatanpassning. Resultatet 

av studien pekar också på en varierad medvetenhet hos aktörerna 

gällande de risker som är kopplade till att utestänga grönska på 

kvartersmark. En gemensam nämnare för de intervjuade i denna studie 

är att ingen av dem visar på en riskmedvetenhet som tydligt går i linje 

med vad det vetenskapliga kunskapsläget pekar på. Istället lyfts risker 

fram för tråkiga miljöer samt ekonomiska risker såsom skador på 

fastigheter och minskade konkurrensfördelar. I de strategiska 

dokumenten nämns emellertid en riskmedvetenhet som tydligare står i 

paritet med det vetenskapliga kunskapsläget. Studiens resultat visar 

tydligt att det finns en klart begränsad mängd kunskap om grön 

klimatanpassning som insats i den fysiska miljön samt att den skiljer sig åt 

mellan aktörerna. Resultatet visar också att kunskapsöverföring har en 

nyckelroll för möjliggörandet av grön klimatanpassning. Kunskapen måste 

förmedlas mellan aktörerna i processen och i synnerhet från vetenskap till 

kommun. Kommunen är i detta sammanhang en huvudlänk när det 

kommer till att föra den senaste, aktuella kunskapen vidare i processen.  

SAMMANFATTNING 



 

 

Förord 

Efter drygt tre års studier står vi här; två studenter med tidigare 

yrkeserfarenheter långt bortom den akademiska världen. Två personer 

som efter många år valde att kasta sig in i denna värld för att öppna nya 

dörrar. Nu har vi skrivit en kandidatuppsats som vi känner oss stolta över 

och som skänkt oss både stress, subtil panikkänsla och stor glädje.  

”Det är ingen fara, det finns oceaner av tid” 

 

Vi vill med dessa ord rikta ett varmt tack till vår handledare Mats Lundmark 

för ditt stöd och alla värdefulla idéer, tips och kommentarer under denna 

snåriga skrivprocess.  

Vi vill även tacka samtliga intervjupersoner: planstrategen på Örebro 

kommun; utvecklingschefen på Örebrobostäder; samt 

förvaltningschefen på Lansa Fastigheter AB. Ni har alla ställt upp och 

tålmodigt svarat efter bästa förmåga på alla våra kluriga frågor som ryms 

inom uppsatsens ämne.  

 

Karl Jensen & Jonathan Pedersén 

Örebro, maj, 2019 
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Inledning 

De globala klimatförändringarna har i många sammanhang konstaterats 

vara den största utmaning mänskligheten någonsin stått inför och 

problematiken kring den globala uppvärmningen har sedan lång tid fått 

stor uppmärksamhet både politiskt och medialt i Sverige såväl som 

internationellt. Klimatförändringarna kan sägas vara både globala och 

demokratiska i den meningen att de kommer drabba alla människor i 

någon form (Elander & Uggla 2009:7–8). 

Klimatförändringar 

Samhället står inför stora klimatförändringar till följd av människans 

aktiviteter. I den statliga offentliga utredningen, 

klimatanpassningsutredningen (2017:42), konstateras att det för Sverige 

generellt kommer innebära ökade temperaturer, förändrade 

nederbördsmönster, ökad nederbörd samt förändrade flöden i vattendrag. 

Den globala havsnivån kan förväntas stiga med upp mot en meter. 

Utredningen slår också fast att det på många platser kommer ske en ökad 

risk för översvämningar, skred, ras och erosion. Utöver detta beräknas 

temperaturen i Sverige öka i större grad jämfört med det övriga 

genomsnittet globalt.  

Att anpassa sig lokalt till ett globalt problem 

Klimatförändringar har kommit att bli ett allt mer urbant problem. I och med 

den urbanisering som pågår, följer att stadens befolkning växer och mer 

                                                      
1 Se begreppsdefinition för en förklaring av begreppet.  

mark tas i anspråk. Med de ovan nämnda förändringarna rörande klimatet 

och de hittills otillräckliga försöken att drastiskt minska de globala utsläppen 

av växthusgaser, blir det därför viktigt att skapa en anpassning av den 

urbana miljön och skapa en resiliens1 i de system som kommer beröras. 

Detta innebär bland annat att utforma en bättre och mer förberedd 

planering, exploatering, förvaltning och beredskap av samhället med 

adekvata klimatanpassningar som kan hantera flera problem, störningar 

och scenarier (Gandini, San Mateos & Garmendia 2017). 

Anpassningsåtgärder behöver tillämpas och integreras efter de lokala 

variationer som förekommer mellan olika kommuner. De svenska 

kommunerna ansvarar var och en för att genomföra lämpliga 

anpassningsåtgärder. Om och hur detta genomförs styrs till stor del av 

kommunens förutsättningar och engagemang i frågan. En norsk studie av 

fem kommuner i Oslo-regionen visade på en stor variation av försök till 

anpassningsåtgärder, allt från ingenting till mycket ambitiösa 

anpassningsstrategier som inkluderade tvärsektoriella samarbeten. De 

drivande faktorerna som identifierades som avgörande i studien var 

kommunstorlek samt dess tillgång till resurser (Rauken, Mydske & Winsvold 

2015).  

Samtidigt ligger ett ansvar på varje enskild fastighetsägare att se till att den 

egna tomten hålls i ett vårdat skick och sköts så att risken för betydande 
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olägenheter inte förekommer för omgivningen samt att risken för olycksfall 

begränsas (SFS 2010:900 8 kap. 15 §). 

Den grundläggande strukturen som planeringen bygger på har varierat 

över tid. Under många år har bilen fått axla denna roll, där områden skapas 

i form av exempelvis stora gator och parkeringar. Detta har bland annat 

resulterat i att staden fått en stor andel hårdgjord yta. I och med 

klimatförändringarna ställs nya krav på planeringen av staden, där 

klimatanpassningen skulle kunna bli den nya “bilen” som framtidens städer 

utvecklas efter. Är det grönska som kommer bli den naturliga 

klimatanpassningsmetoden? 

Grön klimatanpassning 

I denna uppsats används begreppet grön klimatanpassning. Begreppet 

konstruerade vi tidigt i uppsatsprocessen. Under processen har sökningar på 

begreppet genomförts på svenska och engelska, varvid vi fann att det inte 

är ett etablerat begrepp inom detta vetenskapliga fält. På engelska 

förekommer det inte alls och i mycket få fall på svenska. Grön 

klimatanpassning fungerar som paraplybegrepp för de huvudområden som 

studien berör. När begreppet används syftar vi på alla de 

klimatanpassningsåtgärder som innefattar metoder och implementering av 

grönska som exempelvis gröna tak, väggar, balkonger, konventionella och 

ängsliknande gräsmattor, träd, vattenområden, och planteringar. Grön 

klimatanpassning inbegriper därutöver en del begrepp såsom 

genomsläpplighet, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Med grön 

klimatanpassning har vi förhoppningen att begreppet ska bidra till att 

förenkla tanken och samtalet kring grönska som klimatanpassningsåtgärd. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka grön klimatanpassning 

som idé och hur olika aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen resonerar 

kring och implementerar grönska som ett verktyg för klimatanpassning i nya 

exploateringsområden såväl som i redan befintliga kvarter. Centralt i detta 

är att undersöka hur aktörernas kunskap och medvetenhet förhåller sig i 

jämförelse till övriga aktörer i processen och vetenskapen. 

 

Studiens syfte har lett fram till följande frågeställningar: 

• Vilka kunskaper besitter de olika aktörerna om grön 

klimatanpassning och hur resonerar de kring de risker som är 

kopplade till klimatförändringarna? 

• Innebär grön klimatanpassning en fördyring av bostadskvarter 

och vilka förutsättningar och incitament finns för att applicera 

det? 

 

Avgränsning 

Det behöver poängteras att klimatanpassning är ett stort och komplext 

område där grön klimatanpassning endast är en av många dellösningar. 

Det är därför nödvändigt att arbeta med flera klimatanpassningsåtgärder 

simultant. Det kan till och med vara så att det i enskilda fall är bättre att 

satsa på andra åtgärder än grönska för att uppnå en god miljö. Det finns 

inom begreppet grönska en uppsjö av olika former av växter. Vilka typer av 
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växter som behövs eller vilka förmågor de har kommer denna uppsats inte 

att fokusera på. Klimatförändringarna påverkar hela planeten, men vi har 

valt att fokusera på klimatanpassningen ur en svensk kontext med de lagar 

och styrningar som följer med en svensk planering. Vidare har vi avgränsat 

uppsatsens omfång till att handla om två bostadsområden i Örebro. Som 

en naturlig följd av detta fokuserar studien inte på havsnivåhöjningar. 

Avgränsningen till Örebro motiveras med att Örebro förekommer i 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utredning kring extra 

utsatta områden för bland annat översvämningar, men också då Örebro 

kommun är en av de kommuner som de senaste åren bygger mest bostäder 

i landet. Södra Ladugårdsängen fungerar som exempel på grön 

klimatanpassning i nyexploatering och Sörbyängen fungerar som exempel 

där införandet av grön klimatanpassning på redan exploaterad mark kan 

bli aktuell i enstaka kvarter. Syftet är således inte att göra en komparativ 

studie av dem. 

Disposition 

Kandidatuppsatsen är i det kommande disponerad på följande sätt. I 

nästkommande kapitlet kommer en genomgång av tidigare kunskap och 

är samtidigt en form av bakgrundsbeskrivning. Detta kapitel behandlar i 

stora drag tre områden, först kommer en genomgång om vad som menas 

med risk. Därefter lyfts klimatförändringar och klimatanpassning fram. Detta 

följs av en genomgång av några av de stora förändringar som förväntas 

ske och som kan påverka samhället och de urbana miljöerna på olika sätt. 

Förändringarna presenteras tillsammans med förslag om vad grönska kan 

bidra med för att mildra detta. Slutligen följer ett avsnitt som berör grönska i 

generella termer samt några identifierade för- och nackdelar. 

Metodkapitlet är det tredje kapitlet och behandlar vilka faktorer som har 

lett fram till de metodval och urval som har gjorts. En genomgång av för- 

och nackdelar med detta görs samt att en beskrivning av de studieobjekt 

som har valts ut presenteras. Vi belyser också den maktbalans som 

föreligger i förhållandena mellan studiens aktörer. Slutligen i detta kapitel 

görs en genomgång av tillvägagångssättet för insamling, hantering och 

analys av den data som studien genererat.  

I kapitel fyra presenteras de dokument som ligger till grund för studiens 

dokumentstudie. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, där det första behandlar 

de kommunala strategiska dokument som alla lokala 

samhällsbyggnadsaktörer i Örebro behöver förhålla sig till. Det andra 

avsnittet behandlar de planer och program som varit gällande vid 

framtagandet av de två exempelområden som lyfts fram i denna uppsats. 

Dessa behandlas med ett fokus mot grönska, klimatanpassning och 

kvartersmark.  

Kapitel fem, sex och sju behandlar intervjuerna med de olika aktörerna. Här 

sker samtidigt en invävning av dokumenten och resultatet av allt insamlat 

material presenteras. I kapitel sex presenteras de slutsatser som dras. 

Slutligen i sjunde kapitlet för vi författare en diskussion i förhållande till det 

insamlade materialet och kopplat till den tidigare forskningen.  
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Begreppsdefinition 

Nedan följer ett antal tekniska begrepp och termer som förekommer i 

uppsatsen. Dessa presenteras med tillhörande förklaringar. 

 

Friyta 

Friyta är den yta som är avsedd för lek och utevistelse. Friyta har inte 

parkeringar eller byggnader på sig, dessa räknas alltså utanför friyta. Friytan 

behöver dock inte vara i markplan utan kan vara ovanpå en byggnad, till 

exempel ett underjordiskt garage (Boverket 2015a:12). 

Resiliens 

Resiliens är ett systems förmåga att hantera störningar. Det handlar om 

systemets kapacitet för anpassning och motståndskraft mot 

klimatförändringar (Stockholm Resilience Centre u.å). 

Kvartersmark 

Kvartersmarken är en typ av markanvändning som i första hand är avsedd 

för byggnader och verksamheter för privat eller allmänt ändamål. 

Kvartersmarken kan utformas med bostäder, handel, sjukvård och många 

andra liknande bestämmelser. Kvartersmarken kan regleras i 

detaljplaner (Boverket 2018c). 

Allmän plats 

Allmän plats är den del av markanvändningen som är avsedd för 

gemensamt ändamål, till exempel park, torg och gata. Denna typ av mark 

ägs och sköts i de flesta fall av kommunen. På den allmänna platsen 

förekommer det endast i sällsynta fall byggnader (Boverket 2017). 

Genomsläpplig beläggning 

Genomsläpplig beläggning är ett artificiellt markförhållande där en 

blandning av till exempel marksten och jord används. Detta skapar ett 

markförhållande där hårdfastheten ökar, vilket resulterar i att fordon kan 

köra på platsen, men en viss grad av genomsläpplighet fortfarande behålls. 

(Ferguson 2005). Ett exempel på detta kan vara gräsarmering. 
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Kunskapsöversikt och tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas delar av kunskapsläget och den tidigare 

forskningen inom området.  

Risk 

Alla kommuner i landet ska i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) identifiera 

samhällsviktiga verksamheter och analysera vilka typer av extraordinära 

händelser som i fredstid kan inträffa. Till de risker och sårbarheter som 

kommunen identifierar ska behov av åtgärder redovisas och fastställas (SFS 

2006:544). Örebro kommun identifierar ett flertal klimatrelaterade risker i sin 

RSA. Dessa är relaterade till nederbörd och vattenskador, ras och skred, 

stormskador, förorenat dricksvatten, värmeböljor, bränder, värmerelaterad 

smittspridning, skadeinsekter och djursjukdomar. Det åtgärdsbehov för 

klimatrelaterade risker som identifierats i Örebros RSA är att kommunen 

bedömer att en klimatanpassningsplan måste tas fram, där kommunens 

specifika behov av åtgärder kartläggs (Örebro 2015).  

Med de globala klimatförändringarna följer klimatrisker som är 

sammanlänkade med vissa typer av naturhändelser såsom värmeböljor, 

skyfall och skogsbränder. Anpassningen till de risker som samhället ställs inför 

hanteras till stor del av kommunens planerare. Det är en ny roll för 

stadsplanerarna, där de måste utveckla nya kompetenser inom 

professionen och agera utifrån en ny expertroll. De aspekter som 

planeringen ska hantera har med tiden kommit att bli allt fler och 

komplexare. Planerarnas samtida och allt mer komplexa roll kan benämnas 

i termer av en “modifierad expertroll” (Tunström 2009:137). Uggla & Storbjörk  

(2012) beskriver detta som en ny dimension inom stadsplanerarnas roll, där 

planerare dessutom fungerar som kunskapsmäklare mellan vetenskaplig 

kunskap och andra aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Författarna 

belyser därtill att när klimatanpassningar utformas som en planeringsfråga 

så läggs tonvikten på planerarnas yrkeskompetens, medan om frågan 

utformas som en fråga om risker så ökar beroendet och kravet på 

vetenskaplig expertis (Uggla & Storbjörk 2012).  

När man talar om risk, ställs man inför en omedelbar risk; nämligen att 

förståelsen kring begreppet fundamentalt skiljer sig. Det finns ingen bestämd 

definition av risk, men många har bidragit med alternativa tolkningar. MSB:s 

föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser definierar risk som 

“En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och 

de konsekvenser händelsen kan leda till” (MSBFS 2015:4). Renn (1998:51) 

anlägger en social dimension i ett eget bidrag till definition av termen där 

han definierar risk som “möjligheten att mänskliga handlingar eller händelser 

leder till konsekvenser som påverkar aspekter av vad människor värderar”. 

Den sociala aspekten är intressant eftersom den går utöver den faktiska 

risken. Det räcker alltså med individers upplevelser för att någonting ska 

kunna definieras som risk.  

Risk kan emellertid alltid sägas vara framåtsyftande och i relation till något. 

Man skiljer också mellan verkligheten och möjligheten. Risken är alltså 

sammanbunden med relationen till någonting som utövar påverkan, 

exempelvis mänskliga aktiviteter eller naturliga händelser. På så vis kan 

framtiden inte sägas vara förutbestämd, utan är föränderlig. Om framtiden 
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hade varit oberoende av exempelvis mänskliga aktiviteter skulle termen risk 

inte få någon mening (Renn 1998).  

Klimatförändringar och klimatanpassning 

Det internationella styrorganet för klimatförändringar (IPCC) har utfört 

beräkningar på olika potentiella framtida utvecklingsvägar i det som kallas 

representativa koncentrationsvägar (RCP). Detta sammanställs i 

regelbundna rapporter, där den senaste är The Synthesis Report (SYR) of the 

IPCC Fifth Assessment Report (AR5). Nästa rapport är AR6 och beräknas 

publiceras 2022. Beroende på vilken utvecklingsbana utsläppen tar, får 

detta olika konsekvenser för den globala temperaturen. Med nuvarande 

utsläppsbana som innebär ett fortsatt leverne utan strikta ansträngningar för 

utsläppsminskning (RCP8.5), beräknas temperaturen öka med 4,8°C vid år 

2100 (IPCC 2014:8–12). Sammantaget gör detta att insatser för 

förebyggande åtgärder kring klimatanpassning är motiverade.  

Hanteringen av klimatförändringarna kan delas in i två huvudområden: 

mitigation och klimatanpassning. Mitigation innebär ett fokus mot att minska 

utsläpp av bland annat koldioxid. Detta görs främst genom att effektivisera 

eller byta ut produkter, korta ner reseavstånd och påverka 

beteendeförändringar. Genom mitigation finns en förhoppning om att 

kunna reducera växthuseffekten och på så vis bromsa eller helt stoppa den 

uppvärmning som sker. Klimatanpassning å andra sidan fokuserar på det 

faktum att förändringar kommer ske, därför behöver samhället ha buffertar 

av olika funktioner som kan hantera dessa förändringar utan att det får 

katastrofala följder (Storbjörk 2009).  

Historiskt sett har huvudfokuset i den förda politiken legat på en reducering 

av koldioxidutsläppen och åtgärder som på andra sätt bromsar de 

bidragande orsakerna till global uppvärmning. Sedan mitten av 1990-talet 

har frågan om att anpassa samhället till de framtida klimateffekterna legat 

latent i klimatfrågans bakgrund. Dessa två områden har närmast varit 

motstridiga. Anledningen till detta är att det har funnits en tanke att om 

kommunikation kring anpassning hamnar i rampljuset så riskerar detta ta 

fokuset från det man ansåg vara det centrala, nämligen minskning av 

koldioxidutsläpp (Klotet 2018). Ytterligare anledningar till detta kan vara att 

klimatanpassning potentiellt kan betraktas som en uppgiven och passiv 

politik, medan arbete kring utsläppsreducering betraktas mer som en 

hoppingivande och aktiv politik (Olausson & Uggla 2009:59). Båda 

områdena är viktiga och behöver fortgå parallellt. En minskning av 

utsläppen måste genomföras samtidigt som samhällets förutsättningar att 

hantera de förändringar som klimatförändringarna för med sig behöver 

förbättras. 

För att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringarna, 

ändrades plan- och bygglagen (PBL) i augusti 2018. Den ena ändringen 

innebär att det nu ställs krav på att kommunen i översiktsplanen ska redovisa 

sin syn på risken för skador i den byggda miljön och som sker till följd av 

klimatrelaterad ras, skred och erosion. Kommunen ska också redovisa hur 

sådana risker kan minskas eller stoppas. Den andra lagändringen skapar en 

möjlighet för kommunen att i detaljplaner bestämma att det krävs marklov 

för åtgärder i marken som kan försämra markens genomsläpplighet, såvida 
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markåtgärden inte gäller anläggandet av en väg, gata eller järnväg som 

är förenlig med detaljplanen (Boverket 2018b). Andra åtgärder som 

används i en detaljplan är att reglera lägsta golvnivå samt förbud mot 

källare, detta för att minska risken för skador vid översvämning (Boverket 

2015b). 

Klimatanpassningarna har med andra ord många problem att hantera och 

det är viktigt att samhället byggs med en större resiliens och robusthet, som 

gör att det kan hantera förändringar och katastrofer på ett bättre sätt, där 

anpassningsåtgärderna själva kan återhämta sig och reglera lokalklimatet 

på platsen.  

Ansvar på olika nivåer 

Statliga myndigheter har fått i uppdrag att hjälpa kommuner och andra 

aktörer att implementera klimatanpassade åtgärder och grönska i 

samhället. Några myndigheter som har detta på sitt bord är SMHI2, SGU3, 

och MSB. Detta arbete kan bland annat handla om att bidra med ny 

kunskap i ämnet, vad det kan innebära lokalt och vilka faktiska åtgärder 

som är möjliga. Nätverket av myndigheter som står bakom den 

gemensamma klimatanpassningsportalen (Klimatanpassningsportalen u.å.) 

är ett exempel på vilken tyngd klimatanpassningen som fält har fått de 

senaste åren. Dessutom har Boverket tagit fram teman för att hjälpa till vid 

den fysiska planeringen med fokus mot grönska och grönstrukturer. I temat 

lyfts vinster med grönska fram samt olika sätt att arbeta för att få in mer 

grönska i de urbana miljöerna (Boverket 2019b).  

                                                      
2 SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Klimatanpassningen i Sverige sker på olika samhällsnivåer och med olika 

ansvarsområden, från det globala och internationella arbetet ner till 

nationell, regional och lokal nivå. Klimatanpassning sker också delvis inom 

det privata näringslivet, ett exempel är projektet A changing climate for 

business som bedrevs mellan åren 2013–2014, där forskare tillsammans med 

några företag inom livsmedelsbranschen samarbetade. I projektet 

utvecklades verktyg och metoder för att analysera möjligheter och 

svårigheter som klimatförändringarna för med sig, och utifrån detta skapa 

klimatanpassade strategier och affärsplaner för bolagen (Krinova 2014). I 

denna uppsats kommer det privata näringslivet samt den lokala nivån vara 

i fokus.  

Kommunerna har ett ansvar och en viktig roll för ett flertal olika 

verksamheter på lokal nivå, bland annat för skolor, omsorg, samt 

fungerande vatten- och avloppsanläggningar. Kommunen är också 

myndighetsutövare genom olika lagstiftningar och ansvarar för att utföra 

kontroll, lovgivning och tillsyn. Detta berör exempelvis tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, naturvård och miljöskydd. 

Kommunen har det totala ansvaret för att granska och godkänna åtgärder 

inom den fysiska planeringen som sker inom kommunen. Detta sker genom 

den översiktliga planeringen, detaljplanerna samt prövning av bygglov 

(Klimatanpassningsportalen 2017b). 

 

3 SGU, Sveriges geologiska undersökning. 
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Effekter och anpassningar 

Några klimatförändringar som väntas ge stora påfrestningar på samhället 

är ökade temperaturer och förändrade vattenflöden. Dessa kommer i sin 

tur generera flera problem för samhället att hantera. 

Ökad temperatur och klimatanpassning 

En ökad temperatur innebär ett varmare klimat, fler perioder av torka, 

kortare vintersäsonger, längre odlingssäsonger och fler 

extremtemperaturdagar där temperaturer på upp emot 40°C kan 

förekomma (SMHI 2014:32–35). Detta kommer med andra ord leda till längre 

torrperioder där grundvattennivåerna sjunker undan vilket innebär minskad 

möjlighet till bevattning, tillgång på dricksvatten och i förlängningen 

minskad matproduktion (SGU u.å.). Värmen och torrperioderna innebär 

bland annat fler och mer omfattande bränder. Värmen skapar samtidigt 

ökade hälsorelaterade risker till följd av bakterietillväxt i exempelvis 

badvatten och livsmedel. Sådana negativa hälsoeffekter noterades i 

Sverige under sommaren 2018, där juli månad var den varmaste 

julimånaden på 260 år. Enligt den enkätundersökning som 

Folkhälsomyndigheten skickade ut, svarade en fjärdedel av de 4600 

respondenterna att de upplevde hälsobesvär och en stor majoritet uppgav 

att de blivit tvungna att anpassa sina liv till följd av värmeböljan 2018 

(Folkhälsomyndigheten 2018).  

Vissa menar att fler luftkonditioneringsaggregat är en lösning på problemen 

med ökade temperaturer. I länder där en stor del av befolkningen 

använder luftkonditioneringsaggregat finns trots detta värmerelaterade 

hälsoproblem. Dessa lösningar kostar dels pengar vilket utesluter vissa 

individer. Dels drivs de av el vilket bidrar till en ökad elförbrukning. 

Luftkonditioneringsaggregat kan snarare höja utomhustemperaturen 

genom den värme som genereras från de många aggregaten på platsen 

(Klotet 2017). Detta blir på så vis medskapare till fenomenet värmeöar, vilket 

kan beskrivas som ett område i landskapet där temperaturen är högre än 

vad den är i det omgivande landskapet (se figur 1). 

Stora delar av staden är hårdgjord och består i stor grad av byggnader och 

asfalt. Många av dessa ytor är mörka vilket minskar reflektion av solstrålning 

och binder värme (Sussams, Sheate & Eales 2015). Likaså all aktivitet i 

städerna såsom transporter och uppvärmning bidrar till höjda temperaturer. 

Utöver detta har städerna en lägre luftfuktighet än i det omgivande 

landskapet vilket motverkar en naturlig nedkylning 

(Klimatanpassningsportalen 2017a). Den stigande medeltemperaturen 

Figur 1. Värmeöeffekten. Källa: Egen illustration. 
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kommer på grund av värmeöeffekten slå hårdare mot städerna och det blir 

därför viktigt att motverka och lindra den.  

Grönska bidrar till att sänka temperaturen i städer, detta har bland annat 

Bowler, Buyung-Ali, Knight och Pullin (2010) kommit fram till i en studie om 

grönskans roll och parker i ett antal städer. I studien menar de att stadsnära 

grönska kan sänka temperaturen med ungefär 1 grad på dagtid. En annan 

studie bekräftar detta och pekar på att en ökning med 10 procent grönska 

i städerna kan bidra till 2–3 graders sänkning runt år 2080 (Gill, Handley, 

Ennos & Pauleit 2007).  

Att grönska sänker temperaturen beror på flera faktorer, dels handlar det 

om att den ger skugga, dels innebär den mindre värmestrålning då den är 

mindre värmebindande. Förutom att skuggan hjälper till att sänka den 

lokala temperaturen, sjunker också risken för UV-strålning, vilket därmed 

reducerar risken för den vanligaste formen av cancer: hudcancer 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2009). 

I en miljö med växter och vatten genereras mer luftfuktighet vilket svalkar 

platsen ytterligare och även luftströmmar kan ändras, vilket kan resultera i 

svalare briser. Gröna tak och väggar hjälper till att isolera byggnader vilket 

leder till mer stabila temperaturer inomhus (Boverket 2019e). Dessa saker 

kan med andra ord minska effekten av värmeöar i kvarter och 

bostadsgårdar, men även på gator, skolgårdar, parker och många andra 

platser (Sussams, Sheate & Eales 2015).  

Översvämningar, förändrade vattenflöden och klimatanpassning 

Förändrade vattenflöden handlar om fler skyfall, höga flöden i sjöar och 

vattendrag och stigande havsnivåer. Detta innebär en ökad risk för 

översvämningar. Vattenrelaterade problem bedöms drabba norra Europa 

hårt. Det beräknas bli perioder med lång säsong av torka och värme för att 

sedan bytas ut mot en säsong av skyfall och kraftig nederbörd. De stigande 

havsnivåerna drabbar främst kustregioner, medan skyfall och höga flöden 

kommer drabba stora delar av samhället. Höga havsnivåer är ett allvarligt 

och viktigt problem men kommer inte att behandlas närmare i denna studie 

(Klimatanpassningsutredningen 2017:50–56).  

Vid till exempel ett skyfall ansamlas stora mängder vatten på kort tid på en 

specifik plats. De funktioner i form av dagvattenhantering som finns får då 

svårt att hinna med att leda undan vattnet och det innebär att vattnet 

stannar kvar ovanpå marken. Detta resulterar således i översvämning. Vid 

kraftigt regn eller skyfall kan marken hantera vattenmängden en stund 

genom så kallad infiltration. Infiltration är markens förmåga att släppa 

igenom vatten. I en stad är en stor del av marken hårdgjord genom 

byggnader, asfalterade ytor med mera, den hårdgjorda ytan har en låg 

nivå av infiltration (Schuch, Serrao-Neumann, Morgan & Low Choy 2017).  

När det finns naturliga vattendrag och sjöar i området och det sker 

förändringar som innebär att mer vatten når vattendraget eller sjön än vad 

som är vanligt stiger nivån i dessa. Det kan bland annat bero på 

snösmältning, kraftigt regn eller skyfall som sker uppströms. Vid höga flöden 

blir marken mättad, det innebär att marken är fylld av vatten och det därför 

inte kan sjunka undan mer vatten i den. När dessa nivåer fortsätter stiga 

tränger vatten fram på platser där det inte brukar finnas vatten. Detta 
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hände bland annat i Hallsberg, en kommun i Örebro län, i september år 

2015 (Länsstyrelsen i Örebro län 2016). Om marken är mättad och det regnar 

så kan inte vattnet sjunka undan som det ska. Detta leder då i sin tur till att 

marken översvämmas (Klimatanpassningsutredningen 2017:55). 

Ett skyfall eller kraftigt regn efter en period av torka kan också orsaka skador. 

Detta beror på att markens infiltrationsförmåga minskar när den blir torr. Det 

som istället sker är en så kallad ytavrinning, vilket innebär att vattnet rinner 

iväg ovanpå marken och för med sig markskador i sin väg. I städer är 

markfuktigheten lägre än sitt omland normalt. Detta beror på att vattnet 

avleds från hårdgjorda ytor till dagvattenbrunnar, men även den högre 

temperaturen genom att värmeöarna torkar upp omgivningen fortare. 

Därför når inte tillräckligt mycket vatten marken som kan öka fuktnivåerna 

(Saarela 2016:19). En enkel jämförelse som kan göras är när man vattnar en 

blomma som inte fått vatten på ett tag. Vattnet ligger då ovanpå jorden 

en stund innan fuktigheten i jorden har ökat. När ett område har en låg 

infiltrationsförmåga bidrar även det till en ökad risk för låga 

grundvattennivåer. Översvämningar och nivåförändringar i 

markfuktigheten bidrar också till att lösgöra och sprida föroreningar i marken 

och ner i vattenmagasin, vilket kan resultera i att dricksvatten blir förorenat 

och odrickbart (SGU u.å.). 

I den statliga utredningen görs bedömningen att det ökade skyfallet främst 

kommer ske i Norrland och främst på vintern, men de lyfter samtidigt fram 

att det är svårt att avgöra hur och var detta kommer att slå. De nämner 

dessutom att temperaturökningen är lättare att förutspå 

(Klimatanpassningsutredningen 2017:54). 

För att skydda samhället mot översvämningar kan flera olika åtgärder 

tillämpas. Bland annat konstruerandet av vallar mot höga flöden, liksom 

dammsystem och dammluckor som kan förhindra eller fördröja vattnets 

väg. Även genomsläpplig beläggning och konstgjorda dagvattendammar, 

så kallade LOD-dammar kan byggas runt om i städerna. Dessa kan 

integreras i miljön i till exempel parker, på fotbollsplaner och liknande 

genom att göra nivåsänkningar (Klimatanpassningsutredningen 2017:58). 

Genom att den hårdgjorda ytan minskar sjunker risken för översvämningar 

då det blir större yta tillgänglig för att hantera vattenmassorna. (Schuch, 

Serrao-Neumann, Morgan & Low Choy 2017). Genom att anlägga gröna 

tak och gröna väggar är det möjligt att använda dessa som ytterligare en 

buffert för att tillvarata vatten vid skyfall. Detta fungerar därför att dessa ytor 

fördröjer vattenavrinningen och således kan vattnet som är på marken 

hinna sjunka undan innan detta vatten når marken (Boverket 2019e). Detta 

kan också förstärkas i ett grönt område genom att anlägga 

nivåförändringar i marken som kan hantera mer vatten en längre tid än en 

slät yta. Detta kan bidra till att minska risken för höga flöden på andra 

platser då det enklare går att reglera vattenavrinningen på den aktuella 

platsen (Schuch, Serrao-Neumann, Morgan & Low Choy 2017). 

Ras, skred, erosion och klimatanpassning 

Ras och skred innebär att marken snabbt flyttar på sig vilket ofta innebär 

skador i den byggda miljön. Ras och skred sker ofta till följd av kraftig 

nederbörd eller höga flöden, men även förändringar i grundvattennivåer 

ökar risken för ras och skred.  
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Ras- och skredrisken kan mildras genom att till exempel förbättra stabiliteten 

på marken eller byggnaden, placering av byggnaden spelar också en roll. 

Ras innebär att jordmassor rör sig fritt från varandra, till exempel en mängd 

sten eller grus som faller ovanpå jordyta. Skred sker genom att en stor 

mängd jord flyttar på sig sammanhållet (Boverket 2019c).  

Regn, rinnande vatten, vind och andra väderfenomen bidrar till att slita på 

marken. Detta i form av så kallad nednötning eller erosion. Erosionen ökar 

risken för ras och skred, detta förväntas bli större i ett förändrat klimat. Erosion 

påverkar främst vid vattendrag, sjöar och kuster, men kan bli ett större 

problem i städer vid fler och kraftigare skyfall (Boverket 2019d). Grönska 

bidrar till att minska erosionen från regn genom att vattnets hastighet 

bromsas upp av växtligheten och vattnet avleds långsammare. Växter har 

dessutom rotsystem vilka håller samman marken och minskar risken för ras 

och skred (Dongyeob, Sangjun, Changwoo & Choongshik 2013). 

Klimatanpassning behöver ske inom många olika sektorer och på olika vis. 

En klimatanpassningsåtgärd kan till exempel innebära att LOD-dammar 

byggs för att samla upp och avleda vatten i en lämplig takt utan att ett 

område översvämmas, det kan handla om att anlägga vallar eller bygga 

dammluckor som kan reglera vattennivån i åar och vattendrag. Andra sätt 

kan vara att måla gator och tak i ljusa färger för att sänka temperaturen. 

Man kan även skapa artificiell vind som svalkar. Hur byggnader utformas 

arkitektoniskt har också en inverkan på hur klimatet i staden blir. Att ange 

golvnivå för byggnader är ett annat sätt att klimatanpassa. Oftast handlar 

dessa saker om tekniska lösningar (Klotet 2017). Utöver tekniska lösningar 

finns det bland annat en som urskiljer sig. Detta är att implementera mer 

grönska i stadsmiljöerna. 

Grönska 

Ett mångfunktionellt verktyg 

Som framkom i kapitlet Effekter och anpassningar bidrar grönska till att 

förbättra lokalklimatet och stärker förutsättningarna att hantera ett 

förändrat klimat. Utöver detta kan grönska bidra till samhället och dess 

medborgare på flera andra områden. Dessa områden berör ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. Några av dessa är att grönska kan bidra 

till att reducera buller, och främst då på ytor som kläs med växter, till 

exempel gröna väggar (Claesson 2015). Den tar upp partiklar, utsläpp och 

gaser vilket leder till renare luft i städerna samt ett bidrag till att binda 

koldioxid (McDonald et. al. 2007). Därigenom minskar samtidigt risken för 

föroreningar att nå grundvattnet (Nidzgorski & Hobbie 2016).  

Gröna områden skapar trivsammare levnadsmiljöer, bra 

rekreationsområden och friytor för barn att leka på. Det finns flera studier 

som visar att grönska är bra för att få barn att vara ute och leka mer, detta 

i sin tur bidrar till att minska risken för övervikt, stress, inlärningssvårigheter 

med många fler positiva aspekter (McCormick 2017). Detta bidrar också till 

en ökad rörlighet hos den övriga befolkningen där det finns närhet till 

grönska och minskar risken för till exempel depression och stress, vilket med 

andra ord innebär att hälsan kan förbättras (Richardson, Pearce, Mitchell & 

Kingham 2013). Genom att grönska får människor att röra mer på sig och 

de blir trivsamma rekreationsplatser ökar även sannolikheten för fler sociala 

möten mellan människor eftersom fler människor vistas på platsen. 
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Genom flera av dessa aspekter så kan grönska bidra till att sänka kostnader 

för olika former av sjukvårdsbehandlingar, fysiska åtgärder för att förbättra 

stadsrummen och kortare resor för transport av mat.  

Grönska hjälper till att reglera lokalklimatet. Det är därför önskvärt att vid 

nybyggnation försöka bevara gammal växtlighet på platsen. Detta 

eftersom äldre grönska har bättre förutsättningar för att reglera 

lokalklimatet, men även ny grönska bidrar till detta i viss utsträckning. Olika 

arters förmåga att leva på platsen förstärks också av grönska (Boverket 

2018a). 

På grund av att grönska hanterar så många områden blir den en viktig 

mångfunktionell del av den urbana staden. Forskare på Sveriges 

lantbruksuniversitet, Lunds universitet samt Stockholms universitet har 

tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt 

ekosystemtjänster från gräsmarker. I studien slår man fast tio olika områden 

inom vilka gräsmarkerna bidrar positivt. Detta handlar bland annat om att 

vattenhantering i form av bindning av vattnet, pollinering, klimathantering 

med hjälp av markens kollagring, erosionskontroll, växtskydd och biologisk 

mångfald där gräsmarken fungerar som en livsmiljö för många arter 

(Bengtsson et al. 2019). 

Friytor 

Enligt råd från Boverket framgår att friytan ska vara tillräckligt stor för att 

slitage inte ska uppstå vid lek samt att leken ska kunna vara aktiv med 

rörelse. Den ska vara i direkt anslutning till bostaden eller skolan som den hör 

till, barnen ska själva kunna ta sig dit utan att riskera att fara illa. Friytan ska 

dessutom präglas av sol och skuggförhållanden (BFS 2015:1). 

Plan- och bygglagen lyfter fram att det ska finnas tillräckliga friytor för lek 

och utevistelse för barn vid exempelvis bostäder, skolor, och förskolor. 

 

“Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera 

bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, 

ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig 

för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 

friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.”  

(SFS 2010:900 8 kap. 9 §) 

 

Förtätning och grönska 

Samtidigt som grönskans roll i samhället ökar sker ett arbete med att förtäta 

städerna. En förtätning innebär att nya delar av staden uppförs i redan 

befintliga delar. Istället för att städerna växer på bredden och sprider ut sig, 

växer de istället i densitet och på höjden (Engelbrekts 2013:24–25). Vid en 

förtätning tas främst parkeringar, grönytor, gaturum och bostadsgårdar i 

anspråk för att staden ska kunna växa, men även nya våningar på redan 

befintliga hus bebyggs. En förtätning av staden har många fördelar när det 

kommer till att skapa en hållbar stad, bland annat för att minska antalet 

resor med bil och samtidigt öka underlaget för till exempel service, handel 

och kollektivtrafik (Johansson 2017:58–63). Nackdelen är dock att det sker 

på bekostnad av det allmänna rummet och de gröna strukturerna. Detta 

innebär med andra ord att en förtätning av staden leder till en ökad andel 

hårdgjord yta. Förtätning kan därför ur grönskans synvinkel vara en nackdel 

(Klotet 2017), detta då ekosystemtjänsternas funktioner minskar.  
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Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är alla saker som människan får av naturen. Detta är 

sådant som får människor att må bättre och ökar livskvaliteten. 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier. Dessa är försörjande, 

reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster. Den försörjande 

syftar till det som direkt kan nyttjas av människan, till exempel syre, trä och 

mat. De reglerande handlar om att påverka omgivningen till en balans 

genom bland annat pollinering för fortsatt tillväxt av växter, 

utsläppsreduktion genom upptag av exempelvis koldioxid. Den kulturella 

syftar till stressreduktion, rekreation och fritidsaktiviteter. De stödjande 

funktionerna handlar om kretslopp, bland annat hur växter och djur bryts 

ner för att ge näring till andra arter samt hur vatten renas (Länsstyrelsen 

2012). En ökad variation av biologisk mångfald på en specifik plats sänker 

risken för att ekosystemet ska rubbas eller slås ut (Boverket 2019f). 

Biologisk mångfald 

Konventionella gräsmattor är den typ av grönska som dominerar i svenska 

städer och upptar cirka 40–60% av de urbana grönområdena. 

Konventionella gräsmattor har generellt sett en lägre andel biologisk 

mångfald än ängsliknande gräsmattor. Detta kommer sig bland annat av 

den frekventa och regelbundna skötsel som det konventionella gräset 

utsätts för. För att öka den biologiska mångfalden kan den konventionella 

gräsmattan kompletteras med områden av mer ängsliknande karaktär 

(Ignatieva 2017).  

Med en ökad andel grönska av god kvalitet skapas bättre förutsättningar 

för en större biologisk mångfald som ger livskraftiga miljöer av växter och 

djur. Dessa biologiska sfärer bidrar till att mer växtlighet och pollinatörer kan 

frodas i städerna (Borgström, Ahrné & Johansson 2018:37). Pollinatörerna i 

sin tur kan bidra till att producera ätliga växter och livsmedel vilket kan bidra 

till mer stadsnära matproduktion. Detta förutsätter dock att växterna och 

pollinatörerna kan nå alla delar av staden. 

Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur som företeelse uppstod med Emerald Necklace 

(smaragdhalsbandet) i slutet av 1800-talet, när den naturkonservativa 

miljömedvetenheten började ta form inom stadsplaneringen. Emerald 

Necklace är ett parkstråk som omsluter staden Boston och kan beskrivas 

som en multifunktionell miljödesignlösning som länkar samman områden 

med gröna korridorer. Utvecklingen av dessa rörelser och tankesätt innebar 

nya lärdomar kring vad grönska kunde ha för egenskaper och värden. 

Begreppet grön infrastruktur kom att lanseras i USA kring 1980–90-talet och 

betonade då vikten av naturens ekologiska tjänster (Sussams, Sheate & 

Eales 2015).  

Idag ryms fler värden i begreppet grön infrastruktur och kan förklaras som 

ett nätverk av gröna funktioner som tillsammans skapar en enad 

motståndskraft likväl som bildandet av en rad fördelar. Europeiska 

miljöbyrån (EEA) identifierar åtta övergripande områden som grön 

infrastruktur bidrar positivt till, det handlar om bättre ytor för rekreation, 

vattenhantering, biologisk mångfald, kulturella fördelar, markattraktivitet, 

bidrag till minskad klimatförändring samt en bättre klimatanpassning (EEA 

2011:38). 
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Naturvårdsverket har sammanställt ett antal begrepp kopplade till grön 

infrastruktur för att få en samspråkighet. Några av dessa begrepp är 

spridningszon, spridningslänk och värdenätverk. Dessa handlar om arters 

förmåga att förflytta sig i rummen för att få tillgång till fler grönområden 

(Naturvårdsverket 2017:5). Den allmänna platsen med parker, 

grönområden, gator och torg är viktiga beståndsdelar i stadens ekosystem. 

Parker och grönområden blir ofta habitat för många arter och växter. Dock 

blir de ofta öar utan tydliga kopplingar till andra parker och grönytor 

(Matlock & Morgan 2011). Här kan kvartersmarken bli en viktig länk i att 

agera korridorer som binder samman de olika grönområden med varandra 

i ett nätverk, där arterna lättare kan förflytta med hjälp av infrastrukturen 

och därigenom berika fler platser.  

Utmaningar med grönska 

Grönska är dock inte enbart positiv, som nämnts tidigare kan det uppstå en 

konflikt vid andra klimatåtgärder som till exempel förtätning. Både gröna 

miljöer och förtätning som åtgärd främjar en hållbar utveckling, men de har 

svårt att verka tillsammans då de gör anspråk på samma ytor. Grönska 

medför därutöver vissa kostnader vid anläggning, exploatering och 

underhåll. Ytterligare problematik är att det i huvudsak är fossila bränslen 

som används för skötsel av grönska. Detta bidrar till utsläpp av växthusgaser 

och genererar buller på platsen. Med grönska kommer dessutom ett antal 

allergier vilka kan förstärkas och förvärras med mer grönska. 

En problematik med klimatanpassning är att anpassningar innebär 

kostnader för genomförandet, vilket kan resultera i att effekterna av 

klimatförändringarna riskerar bli en större rättvisefråga, där fattiga och rika 

ges olika beredskap. Detta då de rika är de som har resurser att anpassa sin 

närmiljö. 

Ett område kan upplevas både otryggt och otrevligt beroende dels på 

brister i underhåll som får platsen att kännas övergiven, dels på om platsen 

utformas med en lummighet som skapar dolda siktlinjer. Detta beror bland 

annat på en ökad rädsla för överfall av olika slag. Känslan kring grönska 

förändras likväl beroende av tid på dygnet och när på året man vistas i den. 

Ofta upplevs ett grönområde mer otryggt på kvällen eller vintern. Därutöver 

vistas fler människor ute på dagtid och sommartid vilket leder till en större 

känsla av trygghet (Boverket 2010:28–47).  

Som tidigare nämnts kan klimatanpassning också uppfattas som en passiv 

och uppgiven taktik och insats. Ytterligare en risk med klimatanpassning är 

att fokus flyttas från att minska utsläppen, i och med att dessa frågor är 

svåra. Det kan därmed komma att handla om ett passivt klimatarbete där 

förändringarna i klimatet kan fortsätta. 

Kunskapslucka 

De olika avsnitten i detta kapitel har i första hand till syfte att förmedla en 

gripbar översikt. I det följande kommer avsnitten främst att behandlas som 

en sammanhållen enhet som ryms under paraplybegreppet grön 

klimatanpassning.  

Trots att det finns mycket kunskap om klimatförändringar, klimatanpassning 

och vad grönska kan bidra med, identifierar vi en avsaknad av dessa 

resonemang i planeringen. Denna kunskapslucka är därför intressant att 

undersöka. 
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Metod 

I den här uppsatsen har syftet varit att undersöka grön klimatanpassning 

som idé och hur olika aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen resonerar 

kring och implementerar grönska som ett verktyg för klimatanpassning i nya 

exploateringsområden såväl som i redan befintliga kvarter. Vidare har vi 

tittat närmare på det kunskapsläge som är rådande hos de olika aktörerna 

och om det som vetenskapen pekar på når aktörerna. Även 

medvetenheten kring den gröna klimatanpassningen har undersökts. 

Metodval och forskningsdesign 

I studien användes två kvalitativa metoder. Dels en dokumentstudie av 

främst kommunala dokument, dels semistrukturerade intervjuer med tre 

olika aktörer som representerar tre olika perspektiv inom 

samhällsbyggnadsprocessen. Forskningsdesignen är en fallstudie av 

exemplifierande art, där analysenheterna utgör exempel på en bredare 

grupp av fall (Bryman 2011:77–78). 

Generaliserbarhet  

Det är viktigt att betona att denna studie inte försöker dra generella 

slutsatser kring varken kommuners eller privata aktörers arbete eller 

förståelse i frågor om grön klimatanpassning. Tanken är att genom dessa 

aktörer titta på aktuella nyligen exploaterade områden som har tillkommit i 

en tid när grön klimatanpassning har börjat bli en allt mer aktuell fråga och 

därigenom bidra med hur resonemang och avvägningar kan komma att se 

ut. De slutsatser och analyser som återges i denna uppsats ska därför ses i 

denna specifika kontext och behöver inte vara överförbara eller giltiga 

gällande andra aktörer eller kontexter.  

Empiri och urval 

Dokument 

Empirin utgörs av två delar. I den första delen behandlas ett urval av de 

nationella miljökvalitetsmålen och i övrigt endast kommunala dokument; 

Örebro kommuns översiktsplan, strategi för arkitektur och byggande, 

grönstrategi, parkeringsnorm, kvalitetsprogram för Södra ladugårdsängen 

samt planprogrammet för Ladugårdsängen och Sörbyängen. Därutöver 

har två utvalda detaljplaner inom Sörbyängen och Södra Ladugårdsängen 

behandlats. Dessa dokument används i huvudsak vid nybyggnation och 

således behandlas de främst i samband med de delar som berör ny 

exploatering i kommunen.  

Intervjuer 

Den andra delen av empirin utgörs av tre intervjuer. Den första intervjun är 

med en planstrateg från Örebro kommun. Den andra intervjun är med 

underhållschefen på Örebros allmännyttiga bostadsbolag, Örebrobostäder 

(ÖBO). Den tredje och sista är en intervju med förvaltningschefen för det 

privata fastighetsbolaget Lansa Fastigheter AB, som äger fastigheter i 

Sörbyängen. Intervjuerna med Örebrobostäder samt den privata 

fastighetsägaren genomfördes genom telefonintervjuer, främst av 

effektivitetsskäl. Dessa två intervjuer pågick i totalt 30 minuter vardera. Vår 
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bedömning är att tillvägagångssättet för dessa inte innebar någon negativ 

påverkan på intervjuernas kvalitet. Intervjun med Örebro kommun utfördes 

till skillnad mot de andra två, på plats hos Stadsbyggnad i kommunen och 

utfördes med en genomförandetid på totalt 60 minuter. En anledning till att 

intervjun med kommunen var längre var att den hade en extra del som 

behandlade styrning och reglering vilken inte fanns med för 

fastighetsbolagen. Samtliga har genomförts i form av undersökande 

samtalsintervjuer med syfte att uppnå en djupare förståelse för den 

utmaning och problematik som ryms inom ramen för denna uppsats.  

Urval 

Valet av den dokumentbaserade empirin gjordes genom bedömningen att 

dessa var de dokument som stod i direkt anslutning till det sakområde som 

studien hade att undersöka. Några av dokumenten är av den art att de är 

styrdokument som kommunen förhåller sig till och tar stöd av generellt i 

samhällsbyggnadsprocessen. Andra dokument är upprättade i direkt syfte 

att styra utvecklingen av det särskilda område som dokumentet riktar sig 

mot. Studien tar sikte på två områden som uppvisar olika karaktärer när det 

gäller klimatanpassning. Inom dessa respektive områden finns ett flertal 

detaljplaner. För att underlätta intervjusamtalen och precisera materialet, 

valdes två större detaljplaner ut inom vardera områden. Dessa har bidragit 

med kunskap om de bestämmelser som detaljplanerna reglerar. 

Urvalet av de tre intervjuerna gjordes med hänvisning till studiens 

förbestämda kriterium, nämligen att presentera tre olika röster, perspektiv 

och roller inom samhällsbyggnadsprocessen. Kommunen är en av de 

aktörer som representeras i intervjuerna, vilket ger en övergripande och 

sammanhållen bild över båda områdena. Detta möjliggörs av att 

kommunen är den aktör som har varit delaktig i utvecklingen av både 

Sörbyängen samt Södra Ladugårdsängen. Kommunen ägde marken i 

båda dessa områden innan exploateringen genomfördes och är därutöver 

den aktör som har det övergripande ansvaret att säkerställa att 

exploateringen mynnar ut i en god bebyggd miljö för stadens invånare.  

Någonstans mellan kommunen och den privata fastighetsägaren finner vi 

Örebrobostäder i egenskap av allmännyttigt bostadsbolag. ÖBO bär ett 

större ansvar på sina axlar när det kommer till ambitionsnivå, kvalitet och att 

vara en byggaktör som föregår med goda exempel inom stadens 

byggande. Örebrobostäders medverkan nyanserar och balanserar 

rösterna från kommunen och den privata fastighetsägaren. Det har 

därutöver varit viktigt för oss att få med den privata fastighetsägaren i 

studiens empiri, eftersom det är en aktör som agerar med marknadsmässiga 

intentioner på ett annat sätt än vad det kommunala bostadsbolaget gör.  

I studien har vi valt att fokusera på kvartersmarken som studieområde för 

klimatanpassning. I och med detta val bortses det från en stor och viktig del 

av klimatanpassningen i staden, den som sker på den allmänna platsen. 

Anledningen till detta är på grund av det faktum att den allmänna platsen 

ägs av kommunen. Studien har för avsikt att titta närmare på de delar som 

ofta ägs av privata aktörer och där människor bor. Vi är medvetna om att 

den allmänna platsen spelar en viktig roll och vill betona vikten av att båda 

markanvändningarna utvecklas parallellt. 

Studien är avgränsad till att behandla bostadsområdena Sörbyängen samt 

Södra Ladugårdsängen som studieobjekt. Sörbyängen är ett nyligen 

exploaterat bostadsområde där fokuset har varit att skapa en stadsdel med 
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Figur 2. Översiktskarta. Röd markering till vänster: Södra Ladugårdsängen.  

Röd markering till höger: Sörbyängen. Gul stjärna: Stadskärnan i Örebro.  

Områdena är schematiskt utmarkerade. Källa: Örebro kommun. 

en innerstadsmässig karaktär. Tanken var att frångå det tidigare idealet 

kring att bilen ska dominera stadsrummet. Södra Ladugårdsängen håller 

fortfarande på att exploateras med ett uttalat fokus mot grönska, 

klimatanpassning och en bilfri stadsdel. Avgränsningen motiveras genom 

att detta är två nyligen exploaterade områden med två karaktärer som 

tydligt skiljer sig åt utifrån de klimatanpassningsaspekter som uppsatsen har 

för avsikt att behandla och undersöka, se figur 2.  

Fokusområden 

Nedan presenteras studiens två geografiska fokusområden. Dessa 

nyexploaterade områden representerar var för sig ett exempel ur Örebro 

kommun. Området Sörbyängen exploaterades först av dessa två och har 

en karaktär som skiljer sig mot studiens andra område. I studien har vi valt 

att lyfta fram kvarteret Kumminen från Sörbyängen som ett enskilt exempel. 

I Södra Ladugårdsängen gjordes ett medvetet valt att inte lyfta fram något 

enskilt kvarter, utan behandlar området som helhet. Södra 

Ladugårdsängen har till skillnad mot Sörbyängen, en tydligt grönare profil 

och karaktär.  

Södra Ladugårdsängen 

Södra Ladugårdsängen är Örebros största utbyggnadsområde och 

omfattar 230 000 m2 mark. Södra Ladugårdsängen ligger cirka två kilometer 

från stadskärnan och kommer tillsammans med angränsande områden 

bilda en sammanhängande del av Örebros södra del. Norrut ligger det 

ursprungliga Ladugårdsängen som byggdes 1992 och mellan detta område 

och Södra Ladugårdsängen ligger parken Hagen. Österut ligger området 

Sörbyängen som presenteras i nästa avsnitt. Mellan Södra Ladugårdsängen 

och Sörbyängen finns fotbollsplaner och Grönpepparparken. Söder om 

området hittar man en golfanläggning samt rekreationsområden och 

västerut finns träningsanläggning, livsmedelsbutik samt gröna 

rekreationsområden (Örebro kommun 2014).  

Inom Södra Ladugårdsängen ska nya bostäder för drygt 4000 invånare 

rymmas. Sammantaget kommer Södra Örebro rymma drygt 12 000 

invånare. På området låg ursprungligen Örebros första flygplats. Platsens 
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Figur 3. Översiktsbild över kvarteret kumminen i Örebro. Källa: Eniro. 

historia lever kvar i form av gatunamn inspirerade av denna. Södra 

Ladugårdsängen profileras som en grön stadsdel där ett aktivt cykel- och 

promenadliv ska få utrymme. Bostadsgårdarna ska vara gröna och 

sammanhängande med inkluderade aktivitetsytor. Området ska utvecklas 

med ett integrerad fokus på alla tre aspekterna ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet (Örebro kommun 2014).  

Sörbyängen  

Sörbyängen är ett bostadsområde lokaliserat i sydöstra delarna av Örebro. 

Sörbyängen gränsar i norr till Sörby, i öster till Tybble, i söder till en 

golfanläggning och i väster till Södra Ladugårdsängen. Området började 

bebyggas i början på 1980-talet och resulterade i en blandning av 

upplåtelseformer men där radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter 

dominerar. 25 år senare, 2005 presenterades planprogrammet för 

Gustavsviksfältet, vilket innebar en kraftig utbyggnad av Ladugårdsängen 

och Sörbyängen (Örebro kommun 2006).  

Kvarteret Kumminen, med detaljplan kv. Grönpepparn som behandlas 

under kapitlet Örebros gröna planering, byggdes av en fastighetsägare i 

syfte att senare säljas. Gårdsmiljön präglas av parkeringar och grönska har i 

stort sett utelämnats, se figur 3. Bostadsgården är totalt sett 3 800 m2. Den 

största delen av kvarteret är hårdgjord men en yta på 180 m2 (4,7 %) är friyta 

med lekplats. En yta om 600 m2 (16 %) är parkering med genomsläpplig 

beläggning. Det förekommer också några mindre stenkistor med 

planteringar i delar av parkeringen. 
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Metoddiskussion 

Kvantitativ och kvalitativ metod beskrivs ibland som att den kvalitativa 

forskningen arbetar med ord medan den kvantitativa arbetar med siffror. 

Det är naturligtvis en grov förenkling eftersom både ord och siffror är bärare 

av information, vilka kan tolkas och analyseras såväl kvantitativt som 

kvalitativt. Dessa två metoder betraktas ofta som två helt åtskilda 

forskningsstilar, vilket stämmer till viss del, men skillnaderna är inte så stora 

som det ibland framställs. Båda har flera saker gemensamt, bland annat att 

båda har en forskningsprocess som är teoretiskt driven och med en 

analysmetod som tillämpas som ett verktyg för att tolka och förstå hur 

någonting förhåller sig (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:23–24). 

I denna studie använder vi oss av kvalitativ metod. I den kvalitativa 

forskningsprocessen är forskarens förförståelse en utgångspunkt. 

Förförståelse kan förklaras som den uppfattning som man har gällande en 

företeelse, där uppfattningen är en produkt av exempelvis tidigare 

vetenskapligt arbete, utbildning samt de erfarenheter som görs över tid 

(Holme & Solvang 1997:95).  

En av de kvalitativa metoder som vi använder är de semistrukturerade 

intervjuerna. I denna metod använder sig intervjuaren av en intervjuguide, 

som är en lista över förbestämda teman och frågor som intervjun ska beröra 

men som inte följs slaviskt. Detta är en mycket flexibel och följsam metod, 

där några av fördelarna är att intervjupersonen dels får möjlighet att själv 

bestämma hur djupgående svaren blir, dels finns möjligheten för 

intervjuaren att ställa följdfrågor i de fall någonting förefaller otydligt i 

svaren. Intervjupersonen ges också möjlighet att själv röra sig i olika 

riktningar, vilket ger intervjuaren en uppfattning om vad intervjupersonen 

anser viktigt och relevant i ämnet som behandlas (Bryman 2011:413–415).  

Vetenskapliga kvalitetsmått 

Begreppen validitet och reliabilitet utgör i synnerhet viktiga kriterier för den 

kvantitativa forskaren när det gäller kvalitetsmått på den genomförda 

undersökningen. Det finns alltjämt kvalitativa forskare som har diskuterat 

den relevans dessa begrepp har för den kvalitativa forskningen (Bryman 

2011:51–53, 351–353). Vi har inte för avsikt att fördjupa diskussionen kring 

detta, utan nöjer oss med att anta en ansats där dessa begrepp fungerar 

som kvalitetsmått och som inbegriper både den kvantitativa forskningen 

likväl som den kvalitativa.  

Validiteten i studien utgörs av att studien mäter det som i studien är tänkt 

att mäta, och ingenting annat. Detta handlar alltså om studiedesignens 

precision i mätinstrumentet. Vid intervjuerna i denna studie handlar detta 

dels om att intervjua rätt personer, dels om att utforma relevanta frågor och 

formulerade teman som genererar ett material som är adekvat för studiens 

syfte och frågeställning (Bryman 2011:163, Thurén 2007:26–27).  

Reliabilitet är ett kvalitetsmått som kan delas upp i extern och intern 

reliabilitet. Intern reliabilitet hänvisar till tillförlitligheten i mätverktyget inom 

forskarlaget. Detta är ett mått som anger dels om de studier som genomförs 

görs på ett konsekvent sätt, dels om medlemmarna inom forskarlaget är 

överens om hur de ska tolka och bedöma det som de ser och hör i studierna. 
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Den externa reliabiliteten syftar istället till replikeringsmöjligheterna, alltså i 

vilket utsträckning studien är möjlig att upprepas.  

En fullständig replikerbarhet är emellertid ofta svårt inom den kvalitativa 

forskningen. Detta då det ofta är sociala betingelser i en viss social miljö som 

studeras. För att i efterhand uppnå en så nära upprepning till den första 

studien som möjligt, ligger tonvikten i att de efterföljande forskarna i 

möjligaste mån försöker gå in i en liknande social miljö och sammanhang 

som de första forskarna (Bryman 2011:49, 351–352).  

Metodkritik 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer som metod är att information 

kan missas om samtalet tar sig allt för vida svängar, vilket får studiens 

validitet att sjunka. Detta har vi som intervjuare försökt motverka genom att 

vara observanta på när samtalet är på väg att sväva ut alltför mycket. När 

så var fallet så har intervjuaren styrt tillbaka samtalsämnet in på relevant 

mark igen.  

Eventuellt kan grönska som diskurs ha vissa likheter med begreppet hållbar 

utveckling. Diskursen kring den hållbara utvecklingen och dess goda 

innebörd gör det nästintill omöjligt att formulera sig negativt kring den eller 

att vara emot en hållbar utveckling. Det finns en risk att grönska som diskurs 

kan ha en liknande effekt på hur man pratar om den. Vi är medvetna om 

att detta kan resultera i färgade svar från intervjupersonerna i denna studie. 

Inom ramen för uppsatsens begränsade omfång följer att det kan finnas 

andra röster som inte har fått utrymme att höras. Exempelvis skulle bidrag 

från andra privata aktörer säkerligen ge värdefulla bidrag. Den privata 

fastighetsägaren som valdes ut till denna studie är en mindre och relativt ny 

aktör på Örebros lokala marknad. Detta skulle kunna nyanseras med en 

större fastighetsägare som verkat under lång tid i Örebro kommun. På 

samma sätt skulle bidrag från landets tre största samhällsbyggnadsaktörer 

NCC, Skanska och Peab kunnat ge värdefulla perspektiv, då alla dessa är 

aktörer som betraktar sig som de aktörer som går i främsta ledet i att bygga 

ett bättre och mer hållbart samhälle.  

Maktbalans 

Mellan de aktörer vi har studerat föreligger det en underliggande ojämnhet 

i maktbalans. Denna obalans kommer sig delvis av att planmonopolet ger 

kommunen stora möjligheter att diktera spelreglerna för byggaktörerna på 

den lokala marknaden. Kommunen kan därutöver öka kraven ytterligare då 

stora delar av marken som planläggs i Örebro ägs av kommunen. Detta 

förstärker beroendeförhållandet till kommunen. Byggaktörerna blir på så vis 

beroende av att vara kommunen till lags för att få bygga, se figur 4a. Denna 

skillnad är större mellan kommunen och privata bolag, än mellan 

kommunen och ÖBO då det allmännyttiga bolaget dels har mer interna 

resurser och kunskap för att uppfylla kommunens mål och krav, dels har ett 

närmare samarbete med kommunen. Dock är ÖBO beroende av 

kommunens beslut i samma grad som de privata fastighetsbolagen.  

Kommunen är samtidigt beroende av att byggaktörer faktiskt väljer att 

förverkliga exploateringsprojekt i Örebro. De behöver därför vid planering i 

viss utsträckning ta hänsyn till vad som är realistiskt och ekonomiskt möjligt 

att förverkliga för marknaden. I vissa situationer hamnar kommunen i ett 

motsatt beroendeförhållande till de potentiella aktörerna, där de kan utöva 

ett större inflytande över kommunens beslut. På så vis sker det en 

maktförskjutning till marknaden. Detta kan exempelvis ske dels vid 
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Figur 4. Maktmodell med aktörer. Källa: Egen illustration. 

lågkonjunktur där kommunen är angelägen om att marknaden ska 

investera i Örebro, dels att locka nya samt behålla befintliga strategiskt 

viktiga näringsverksamheter. Ur denna aspekt kan maktpyramiden sägas 

rotera 180° där marknaden får ett ökat inflytande, se figur 4b. Detta ändrar 

inte den formella beslutsmakten som kommunen besitter, men ett ökat 

inflytande över besluten, innebär samtidig en ökad makt i realiteten. 

Skiftandet i makt och inflytande kan illustreras genom figur 4. Detta 

behandlas även i uppsatsens diskussionsdel.  

Tillvägagångssätt 

Vi ska i det följande redogöra kring hur tillvägagångssättet för insamlande 

och analys av data till denna studie har genomförts.  

Forskningsläge och bakgrund 

För att lyfta fram vad som tidigare är gjort inom detta område har tidigare 

forskning studerats. Detta har skett genom fysisk litteratur och sökningar i ett 

flertal vetenskapliga databaser. Vid sökningarna har ord som Green, urban 

green, climate adaptation, risk, sustainability, climate change, värmeö, 

genomsläpplighet, permeability, downside of urban green space använts 

för att avgränsa sökningarna. Vidare har sökningar riktat mot grön 

klimatanpassning på kvartersmark gjorts i dessa. För att komplettera det 

vetenskapliga materialet har även myndigheters riktlinjer, råd och arbeten 

med klimatförändringar, klimatanpassning och grönska använts. I 

materialet har vi försökt att söka efter och lyfta fram eventuella nackdelar 

och problem med grönska men detta är svårt att finna. 

Dokument 

I och med de år av studier vi tillskansat oss inom 

Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet, har vi skapat oss en 

förkunskap kring olika typer av kommunala dokument som används vid 

fysisk planering. Denna förkunskap har varit viktig i vår navigering kring att 

finna adekvata dokument som kunde bidra med en hög validitet i studien. 

Med förkunskapen som grund har vi sedan sökt fram de kommunala 

dokument och källor som är underlag till denna studie. Ofta har ett 

dokument lett oss fram till ett annat. Denna process har utgjorts av att vi 
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löpande gjort bedömningar av de enskilda dokumenten vi funnit utifrån 

vissa bedömningskriterier, såsom; dokumentets autenticitet (äkthet), 

trovärdighet (avsändare, materialets neutralitet och dess avsikt), 

representativitet (materialets representativitet för sakfrågan) och 

meningsfullhet (dess relevans i sammanhanget) (Bryman 2011:487–509). 

Utifrån vår bedömning har sedan dokumenten och källorna valts ut och 

bearbetats. Materialet har lästs flera gånger samt genomsökts efter 

adekvata begrepp och resonemang som bedömts vara av relevans för 

studiens syfte.  

Intervjuer 

När urvalet av intervjupersoner var bestämt, kontaktades personerna i fråga 

via e-post, där vi gav en kort beskrivning av studiens syfte och de 

övergripande teman som en kommande intervju skulle innehålla. Vi 

informerade samtidigt om de etiska kriterierna samtycke-, informations-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. I e-postmeddelandet tillfrågades 

personerna om de kunde tänka sig att genomföra intervjun i syfte att bidra 

till den studie som denna uppsats hade att genomföra. Örebro kommun 

och Örebrobostäder bokade in intervjuerna utan några bekymmer. Med 

den privata fastighetsägaren uppstod dock ett antal avbokningar och ett 

byte av bokad intervjuperson innan en intervju till sist blev genomförd. De 

intervjuguider som användes anpassades till viss del beroende på vilken 

aktör frågorna riktade in sig mot. Dock utgick alla intervjuguider från en och 

samma utgångsmall, vilken utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

Intervjun med kommunen skedde hos kommunen i ett konferensrum och 

intervjuerna med ÖBO och den privata fastighetsägaren skedde över 

telefon. Samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke i förhållande till de 

etiska kriterierna samt för ljudinspelning. Den analysprocess som följde 

genomfördes i följande steg; alla tre intervjuernas ljud spelades in och 

transkriberades sedan till ett textdokument. Detta kodades sedan i syfte att 

identifiera essensen av vissa meningar och resonemang. Detta är det första 

steget (kodning) och handlar om att reducera ner informationen till ett antal 

koder i ett första steg. Efter detta grupperade vi de koder som hade 

beröringspunkter med varandra i särskilda teman (tematisering). Detta steg 

handlar om att bilda sig en djupare förståelse för vad som egentligen sägs i 

materialet. Det sista steget innebär att vi utifrån dessa teman kan dra vissa 

slutsatser (summering) av det summerade materialet (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014:37–41). 
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Planering för ett grönare Örebro 

Dokumentstudien i detta kapitel delas upp i två huvudområden, där det 

första avsnittet Strategiska dokument med grönare profil, i huvudsak 

behandlar kommunala strategiska dokument som alla lokala 

samhällsbyggnadsaktörer i Örebro behöver förhålla sig till. Dessa dokument 

är framtagna efter att studiens två exempelområden började byggas. I det 

andra avsnittet Ögonblicksbild av två exempelområden, behandlas de 

planer och program som varit gällande vid framtagandet av de två 

exempelområden som lyfts fram i denna uppsats. Här görs en djupdykning 

ner på detaljnivå med en genomlysning av vad respektive program och 

detaljplan säger i förhållande till grön klimatanpassning. Slutligen 

sammanfattas dokumentstudien kort. Dispositionen i detta kapitel har en 

hierarkisk uppbyggnad, från nationell ner till lokal nivå som skär genom 

båda avsnitten.  

Att klimatanpassa samhället innebär ofta en förändring av den fysiska 

miljön. På så vis är klimatanpassning en planeringsfråga och kommunerna 

har därför det största ansvaret för att klimatanpassningar sker 

(Klimatanpassningsutredningen 2017:70). I Sverige har kommunerna 

planmonopol, vilket innebär att de bestämmer vad som får byggas eller 

förändras på marken i den egna kommunen. Länsstyrelsen samordnar 

statens olika intressen och har möjlighet att överpröva och förhindra en 

utveckling om den är skadlig för miljön eller riskerar människors hälsa och 

säkerhet. En genomtänkt och anpassad planering är viktig för att alla 

samhällets delar ska fungera som en funktionell helhet med en god 

beredskap för kommande förändringar. 

Strategiska dokument med grönare profil 

Miljökvalitetsmål 

Staten har tagit fram 16 miljökvalitetsmål för hur utvecklingen av miljön ska 

förbättras. Miljökvalitetsmålen är uppdelade i flera etappmål, ett av dessa 

är riktat mot hållbar stadsutveckling. I detta etappmål finns tre punkter, 

varav den första fokuserar på hållbara transporter. De övriga två fokuserar 

på integrerande och tillvaratagande av grönska i städerna. År 2025 ska en 

majoritet av kommunerna ta hänsyn till detta och implementera det i alla 

delar av samhällsbyggnadsprocessen. Även under etappmålet biologisk 

mångfald lyfts det fram att kommunerna senast år 2018 ska vara väl 

medvetna om biologisk mångfalds och ekosystemtjänsternas betydelse 

och värde, samt att detta ska integreras i ekonomiska, politiska och andra 

beslut och ställningstaganden, där detta är relevant (Naturvårdsverket 

2018). 

Örebro kommun har själva tagit fram mål som förhåller sig till dessa mål. För 

till exempel målet god bebyggd miljö sägs att kommunen och de 

kommunala bolagen ska verka för utemiljöer som är trygga, attraktiva och 

motståndskraftiga stadsmiljöer. Även de gröna värden som finns på den 

allmänna platsen lyfts fram som viktig och att den ska utvecklas (Örebro 

kommun 2017c:26–29).  

Översiktsplan 

I den nya översiktsplanen för Örebro kommun (antagen 2018), vilken är 

kommunens övergripande strategiska dokument för den fysiska 

planeringen, framkommer under kapitlet Staden att kvarterens 
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bostadsgårdar är en viktig del av stadens grönstruktur och att dessa endast 

ska bebyggas i undantagsfall. I de delar där skogsmark tas i anspråk för att 

bygga bostadsområden ska skogen där det är möjligt framöver prägla 

området och integreras i platsen (Örebro kommun 2018a). I översiktsplanen 

berörs miljörisker i form av bland annat översvämningar, buller, ras och 

skred. Det har tagits fram karteringar för att enklare kunna peka på var det 

kan byggas och inte, samt var det är möjligt att genom åtgärder bygga 

ändå (Örebro kommun 2018c). Översiktsplanen lyfter även fram vikten av 

grönska för ekologiska, sociala och kulturella värden. Enligt den är det viktigt 

att bevara och förbättra stadens grönska. Dels genom fler parker, dels 

genom att skapa stråk av grönska där ekosystemtjänsterna kan frodas och 

utvecklas. Att utveckla grönskans mångfunktionalitet är också en viktig del 

i utvecklingen av grönska (Örebro kommun 2018d). För att konkretisera 

översiktsplanen har kommunen tagit fram ett antal strategier, dessa är 

trafikprogram, grönstrategi och strategi för arkitektur och byggande 

(Örebro kommun 2018b). De två sistnämnda kommer beröras i denna 

uppsats. 

Strategi för arkitektur och byggande i  

Örebro kommun 

Denna strategi, laga kraft i slutet på maj 2018, syftar till att konkretisera hur 

arkitekturen, byggandet och gestaltningen av staden, samhällena och 

landsbygden ska utformas i förhållande till den gällande översiktsplanen. 

Strategin är tänkt att hjälpa till vid tolkningen av översiktsplanen, vara ett 

underlag för planeringen och dessutom bidra till en diskussion om hur 

Örebro kan utformas framöver. Strategin behandlar både byggnaderna 

och den omkringliggande miljön. Dokumentet ska vidare bidra till att 

självklarheter som oftast inte blir av när projekt uppförs faktiskt 

implementeras i verkligheten (Örebro kommun 2018b:3–5). Förtätning 

behandlas och diskuteras, här nämns bland annat att förtätning som 

minskar tillgången till grönska eller skymmer ljusinsläpp är negativ förtätning 

som ska undvikas, detta kan bland annat röra sig om förtätning av 

bostadsgårdar (Örebro kommun 2018b:18). Kommunen förväntar sig att 

privata aktörer och kommunala bolag ska hantera byggnation och 

förvaltning av fastigheter med ett helhetsperspektiv (Örebro kommun 

2018b:6). När det handlar om kvarter och utformning betonas vikten av att 

grönska och natur arbetas med och inte emot. Till exempel att man inte tar 

bort topografier med mera utan implementerar det befintliga i miljön. 

Vidare ska äldre träd bevaras så långt det är möjligt och 

dagvattenhantering skötas ovan jord istället för under (Örebro kommun 

2018b:26–27). I ett antal nya bostadsområden lyfts vikten av grönska och 

närheten till naturen fram, även här nämns vikten av att inte förstöra naturen 

och dess värden. De områden som främst berörs av detta är till exempel 

Södra Ladugårdsängen, Tybbleängen, Karlslundsskogen och Heden 

(Örebro kommun 2018b:93–99). I de centrala delarna av staden ska 

kvarterens bostadsgårdar och förgårdsmark bevaras, detta eftersom de är 

viktiga grönområden som har stora kvaliteter för staden och dess invånare. 

Endast i de fall där en liten del av till exempel en förtätning av en innergård 

får ske är om den kvarvarande grönytan kan förbättras och få starkare 

värden (Örebro kommun 2018b:77).  
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Grönstrategi 

Det andra av Örebro kommuns styrdokument inom den fysiska planeringen 

är Grönstrategi för Örebro kommun (2017a). Denna strategi beslutades av 

Kommunstyrelsen 13 december 2017 och fokuserar i huvudsak på frågorna 

kring grönområden, parker och natur i Örebro stad och de mindre 

tätorterna. Strategins syfte och funktion är att vara ett underlag och stöd i 

den fysiska planeringen och bidra med mål, ställningstagande och 

strategier. Strategin ska också bidra till att uppfylla målen för friluftsliv, 

folkhälsomålen samt de nationella miljökvalitetsmålen.  

Med den urbanisering som idag pågår framkommer det en tydlig 

målkonflikt med förtätningen i form av minskad grönstruktur. Kommunens 

grönstrukturer ska vara mångfunktionella och strategin lyfter fram 

grönstrukturer som minst lika viktiga som planeringen för infrastruktur och 

byggnader, vilket kräver noga analys och planering. De olika typer av 

grönstruktur som finns inom kommunen har stor betydelse för människors 

motion, vardagliga förflyttningar, möten med andra människor, 

fritidsaktiviteter såväl som att bidra till hanteringen av ett framtida förändrat 

klimat.  

Grönstrategin lyfter fram grönstrukturer som viktiga funktioner i mötet med 

framtida klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Grönska 

har en funktion i att skapa en naturlig hantering av framtida ökade skyfall 

och nederbördsmängder. I strategin framgår en medvetenhet kring att 

man lever kvar i en tro om att den biologiska mångfalden finns i landskapet 

och inte i den urbana staden. Detta behöver grundligt förändras till en 

planering där det skapas livsmiljöer och potential för växter och djur i parker, 

trädgårdar samt de tätortsnära skogarna.  

I Örebro kommuns grönstrategi ingår bostadsgårdar som en form av 

komplement till grönstrategins huvudfokus som är kommunala 

naturområden, skogar, parker, och liknande grönstrukturer. Tillsammans 

bildar dessa ett nätverk av icke hårdgjorda ytor som ska bidra med både 

kulturella, sociala och ekologiska funktioner. De olika grönstrukturerna kan 

både överlappa och i viss mån också kompensera för en annan 

grönstrukturs eventuella brist i kvalitet eller omfång.  

I strategin anser kommunen att bostadsnära grönska i första hand ska 

utgöras av privat mark inom exempelvis bostadsgårdar och andra grönytor 

i direkt anslutning till bostaden. Kommunens resonemang kring brist på 

gröna bostadsgårdar går ut på att kvartersparkerna får en viktigare roll i 

dessa sammanhang. Detta fungerar även vid det omvända, där bristen på 

kvartersparker bör kompenseras med gröna bostadsgårdar av god kvalitet. 

Tillgången till dessa grönstrukturer har främst funktioner och värden för 

rofylldhet, sociala mötesplatser samt lek och rekreation för barn. Kommunen 

konstaterar att kvaliteten på privatägda bostadsgårdar och andra 

privatägda friytor bör bevakas i samband med planläggning och bygglov.  

Parkeringsnorm 

Örebro kommun har tagit fram en ny, mer flexibel parkeringsnorm vilken är 

tänkt att vara ett hjälpmedel för kommunen och fastighetsägare att kunna 

skapa bättre förutsättningar för parkeringar och andra ytor i staden. Detta 

omfattar både bil- och cykelparkeringar. Med den flexibla 

parkeringsnormen kan parkeringstalet variera beroende på olika aspekter. 

Dels finns det en skillnad i var i staden som parkeringen är tänkt. Detta kan 
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innebära större eller mindre parkeringar. Utöver detta kan andra 

mobilitetslösningar som till exempel bilpool eller underjordiskt garage sänka 

kraven för antalet parkeringar. Detta kräver dock samtidigt att det finns 

närhet till kollektivtrafik eller är gångavstånd till service. Detta omfattar inte 

cykelparkeringar som inte kan minskas genom andra lösningar. I 

parkeringsnormen behandlas också friyta på fastigheten, här nämns att 

parkeringsplatser ska underordnas friytan, men att om det finns friyta i 

anslutning till fastigheten kan parkeringen få större roll. Samtidigt nämns 

också att boende kan klara av att gå ett par hundra meter för att komma 

till sin parkering, vilket syftar till att parkeringshus och gemensamma 

parkeringslösningar är tänkbart (Örebro kommun 2016).  

Ögonblicksbild av två exempelområden 

Planprogram 

Ett planprogram är en möjlighet för kommunen att styra inriktningen för ett 

område där detaljplanering senare ska ske. Planprogrammet för 

Ladugårdsängen och Sörbyängen, antagen 2006-02-15, hanterar frågor 

som till exempel trafiksituation, vilka typer av markanvändning som ska 

förekomma i området, var och hur grönstrukturerna ska utformas och vara 

tillgängliga. Tanken med detta är att planprogrammet hanterar och löser 

de stora frågorna för att senare underlätta detaljplanearbetet och på ett 

effektivare sätt hantera till exempel trafiksituationen. I planprogrammet lyfts 

en social inriktning upp där vikten av att olika socioekonomiska grupper ges 

möjlighet att bo på samma plats. Detta uppmuntras genom att till exempel 

erbjuda olika storlekar på fastigheterna, vilket kan medföra en blandad 

bebyggelse. Närheten till befintliga parker, fotbollsplaner, Sörbyskogen och 

Gustavsviks golfbana lyfts fram som viktiga delar för utvecklingen av 

området. Planprogrammet nämner att den grönstruktur som finns är 

tillräcklig för att försörja området, men att vissa stråk ska bli gröna inom det 

nyexploaterade området. Hur kvarteren eller bostadsgårdar ska utformas 

nämns inte närmare, till exempel vad gäller grönska, hårdgörning av yta 

eller klimathantering. Hantering av dagvatten ska lösas lokalt för att inte 

föroreningar eller näringsämnen ska läcka ut till Svartån. Det välkomnas 

även miljövänlig teknik som till exempel gröna tak och miljösmart 

byggmaterial. Ett minimum som kommunen ställer i planprogrammet är att 

byggherrarna ska följa kommunens miljömanual. För de obebyggda 

delarna av marken i planprogrammet har kommunen varit i stort sett ensam 

markägare (Örebro kommun 2006). 

Kvalitetsprogram 

Sedan detaljplanen och planprogrammets genomförande har många 

förutsättningar och krav förändrats. Brister i detaljplanens utförande och 

saknaden av hållbarhetsdimensioner i planprogrammet resulterade i att 

kommunen tog fram ett kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen. Med 

programmet avser kommunen att ge en tydlig beskrivning av hur området 

ska utvecklas och samtidigt ge en bild av hur området ska fungera och 

kunna upplevas i framtiden (Örebro kommun 2014). 

I Södra Ladugårdsängen ägde kommunen marken och hade därför större 

möjligheter att påverka exploateringens utfall genom löpande dialoger 

med de berörda byggaktörerna. Kvalitetsprogrammet formulerades innan 

eventuella byggaktörer fick möjlighet att göra anspråk på marken. Tanken 

med detta var att tidigt signalera och förmedla kommunens tankar och 

idéer kring vilka kvaliteter som området skulle präglas av. I detta fall var det 
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värden som grönska, hållbarhet och bilfritt som betonades. De följande 

förstudierna genomfördes med detaljplanen och kvalitetsprogrammet som 

utgångspunkt för de krav som gällde gestaltningen (Örebro kommun 2014). 

Dagvattenhanteringen ska utformas på ett sätt som berikar områdets 

närmiljö. För att visionen om gröna, bilfria bostadsgårdar och en hög täthet 

ska kunna förverkligas, krävs att byggaktörerna skapar gemensamma 

bilparkeringsanläggningar som helt eller delvis byggs under mark, i 

parkeringshus eller under upphöjda bostadsgårdar. 

Parkeringsanläggningarna ska därutöver kläs med fasadvegetation 

(Örebro kommun 2014).  

Södra ladugårdsängen ska utvecklas som en klimatsmart och 

klimatanpassad stadsdel med gröna attraktiva bostadsgårdar som kan 

berika den biologiska mångfalden samt hantera dagvatten lokalt (Örebro 

kommun 2014).  

Detaljplanering 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vilken typ av 

markanvändning som får förekomma på en viss plats, detta genom till 

exempel användningarna kvartersmark och allmän plats.  

Plan- och bygglagen 2 kap. 5 § (SFS 2010:900) anger en skyldighet att vid 

planläggning och bygglov lokalisera detta till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till risken för bland annat olyckor, översvämning 

och erosion. Detta innebär att kommunen ska reglera lägsta golvnivå i 

relation till beräknade översvämningskarteringar. Det innebär också att 

risken för ras, skred och erosion ska tas hänsyn till och åtgärder tas. 

Dagvatten ska också hanteras i planen som talar om hur fastigheten 

hanterar detta. 

I Örebro särskiljs detaljplaner i fyra olika kategorier. Den första kategorin 

behandlar övriga samhällsfunktioner, såsom skolor. Den andra berör 

enskilda hushåll i liten skala. Den tredje kategorin omfattar förtätningsprojekt 

på privatägd mark och den fjärde typen av detaljplan är volymplaner eller 

generella planer på kommunalägd mark. På denna typ tillämpas ett 

arbetssätt som har blivit en välkänd modell utanför kommunen. Denna 

modell kallar kommunen för Örebromodellen, vilket går ut på att 

kommunen först detaljplanerar den kommunala marken som antas i nämnd 

för att senare vinna laga kraft.  

Efter detta introduceras marken för marknaden. Byggaktörer får göra 

anspråk på marken och kommunen genomför en markanvisning. När en 

byggaktör är utsedd tecknas en förstudie med aktören. Förstudien innebär 

att kommunen ålägger sig att inte sälja marken till någon annan under 

förstudiens giltighetstid. Under förstudien förväntas byggaktören presentera 

förslag på hur utformningen ska se ut, vilket sker i en kontinuerlig dialog med 

kommunen.  

När byggaktören och kommunen är överens om utformningen tecknas ett 

reservationsavtal mellan byggaktören och kommunen, detta är 

tidsbegränsat med möjlighet till förlängning. I och med avtalet förbinder sig 

kommunen att sälja marken när byggaktören uppfyllt två villkor. Dels ska 

denna söka och få beviljat bygglov i enlighet med den godkända 

förstudien, dels ska byggaktören påbörja byggnationen på tomten. När 

villkoren är uppfyllda sker markförsäljningen. 
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Nedan följer en genomgång av de detaljplaner som denna studie fokuserar 

på och vad de säger i förhållande till grönska, friyta och klimatanpassning. 

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:63 m.fl., Södra Ladugårdsängen, Örebro 

kommun, 1880-P922, lagakraftvunnen i januari 2017, reglerar marken med 

att parkering inte får anläggas i något kvartersområde förutom två. I dessa 

är dock parkering för angöring och handikappade tillåtet. Det tillåts 

däremot parkeringshus och parkeringsgarage. I gatustrukturen planeras det 

in träd och/eller parkstråk. Planen reglerar även ett vattenmagasin som är 

tänkt att kunna hantera större vattenmängder vid skyfall eller höga flöden. 

Friyta på bostadsgårdarna regleras till 20 kvadratmeter per lägenhet och 

ska bindas samman med park och eller gata. Vidare ges en möjlighet att 

minska denna yta med 5 kvadratmeter per lägenhet om det finns 

vegetationsklädda tak på huvudbyggnaden. Gårdarna ska ha ett 

sammanbundet stråk i väst-östlig riktning där det går att ta sig fram utan 

hinder för fotgängare och cyklister. Dagvatten ska hanteras på ett sådant 

vis att förorenat vatten inte blandas med oförorenat, fastigheterna ska klara 

av 2-årsregn och den ska inte avleda mer vatten än den oexploaterade 

marken (Örebro kommun 2017b).  

Enligt detaljplan för kv. Grönpepparn m.fl., antagen i december 2008, 

framgår att bostadsgårdarna endast har bestämmelsen att enbart 

komplementbyggnader får byggas på marken. Planen nämner vidare att 

området ska kunna hantera dagvatten, vilket ska hanteras på ett sådant vis 

att förorenat vatten inte blandas med icke förorenat. Fastigheterna ska 

klara av 2-årsregn och den ska inte avleda mer vatten än den 

oexploaterade marken. Där detaljplanen behandlar friytor nämns endast 

omkringliggande grönområden. För bostadsgårdar nämns att dessa ska 

hantera komplementbyggnader, parkeringar och friytor (Örebro kommun 

2008). 

Sammanfattning dokumentstudier 

Dokumenten i det första avsnittet signalerar att klimatanpassning och 

grönska har fått en större roll för kommunen på senare år. Det framgår 

genom dokumenten att kommunen har en relativt stor kunskap kring och 

förståelse för riskerna med klimatförändringar och vikten av grön 

klimatanpassning.  

I det andra avsnittet visar planprogrammet och kvalitetsprogrammet på en 

distinktion i frågor gällande grön klimatanpassning. I planprogrammet 

ägnas tankar om grönska på de allmänna platserna men det saknas i stor 

utsträckning intentioner kring gröna bostadsgårdar och andra 

klimatanpassningsfrämjande åtgärder. I kvalitetsprogrammet finns istället 

en tydligt genomgripande grön profil vad gäller hela området. I 

detaljplanerna behandlas grön klimatanpassning ytterst lite. Dock syns en 

tydlig skillnad i bestämmelser gällande parkeringslösningar, där det i 

Sörbyängen ska lösas på bostadsgårdarna och i Södra Ladugårdsängen 

ska ordnas i gemensamma parkeringslösningar.  

Samtliga dokument i detta kapitel behandlar en mängd olika sakområden, 

varav gröna frågor endast är ett. Alla dessa sakområden är viktiga och 

behöver ges utrymme i dokumenten. Frågor om klimatanpassning behöver 

ges större utrymme i allmänhet, och i synnerhet i ett eget strategiskt 

dokument.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel kommer intervjuerna med de olika aktörerna presenteras 

löpande tillsammans med analys och resultat. De kommer att behandlas 

genom de teman som utgör huvuddelarna av resonemangen som förs.  

Inledning 

Hur aktörer förhåller sig till och värderar grönska skiljer sig åt beroende på 

vilken roll de har i samhällsbyggnadsprocessen. Det framkommer genom 

intervjuerna att kommunen4 ser grönska som viktigt i alla delar av samhället 

och arbetar därför med att löpande implementera den på flera håll. Dessa 

värderingar återkommer hos ÖBO5, som betraktar grönska som mycket 

värdefull och har ett extra fokus på att bevara samt implementera mer av 

den på de platser de äger. Även det privata bostadsbolaget6 lyfter fram 

vikten av grönska på kvartersmark, dock finns här en skiljelinje. Kommunen 

och det kommunala bolaget menar båda att grönska bidrar med många 

positiva aspekter till kvarteret. De nämner bland annat hantering av 

dagvatten, stadsodlingar och ekosystemtjänster som positiva aspekter, men 

även att det finns flera sociala effekter. Det privata bolaget implementerar 

emellertid inte grönska för miljöns skull utan det handlar istället om platsens 

upplevelsevärde och att den ska vara attraktiv för de boende, vilket är 

återkommande under hela intervjun.  

                                                      
4 Personlig intervju med planstrateg på Örebro kommun,  

Örebro 2019-05-06. 
5 Telefonintervju med underhållschef på Örebrobostäder (ÖBO),  

Örebro 2019-05-14. 

Kunskap 

Det framkommer vid intervjuerna att kunskapen om grön klimatanpassning 

och klimatförändringar skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. Kommunen 

upplever till exempel att de som planerare ofta ligger tio år före i tiden när 

det kommer till förståelsen för olika fenomen i samhället, till exempel grönska 

och klimatanpassning. Här menar de att kommunen har en stor och viktig 

roll att försöka sprida denna kunskap vidare till andra aktörer och hjälpa 

dem att förstå vikten av och vinsterna med att implementera mer grönska. 

Planstrategen lyfter samtidigt fram att de privata aktörerna också kommer 

med egna idéer, och lyfter fram att kommunen generellt märker ett större 

intresse kring dessa frågor i branschen. I detta sammanhang påpekar han 

dessutom att kommunen idag förväntar sig en ökad kunskap från alla 

inblandade aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. 

Underhållschefen hos ÖBO betraktar användningen av grönska som ett 

klimatanpassningsverktyg som ett relativt nytt område att arbeta med, vilket 

således kräver nya tankesätt, men menar att det finns en liten förståelse hos 

exploatörer och byggaktörer. Han efterlyser därför fler tekniska lösningar 

och menar att det behöver spridas mer kunskap om grönska och dess roll 

bland aktörerna. Underhållschefen identifierar ett problem med att den 

grönska som redan finns på platsen tenderar att förstöras genom att den 

ofta tas bort, används som uppställningsplats för byggmaterial samt att 

6 Telefonintervju med förvaltningschef på Lansa Fastigheter AB, privat fastighetsbolag,  

Örebro 2019-05-15. 
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rotsystemen många gånger tar skada av tunga maskiner i samband med 

byggnation.  

Vid intervju med det privata fastighetsbolaget ges en bild av att det internt 

saknas kunskap hos dem om grön klimatanpassning. Han är samtidigt 

osäker på om det behövs mer kunskap om detta i branschen, men menar 

att det nog säkert är så. I intervjun behandlar förvaltningschefen 

klimatanpassning ytterst lite, det enda område inom klimatanpassning som 

berörs är dagvattenhantering.  

En aspekt underhållschefen lyfter fram är att ÖBO är ett stort företag med 

många anställda inom olika expertområden, vilket möjliggör ett mindre 

beroende av externa experter. Detta ger dem en unik möjlighet till att samla 

in, sprida samt implementera kunskap om det i och utanför organisationen. 

Detta nämner även förvaltningschefen och menar att de är ett litet bolag 

med endast fyra anställda och kan därför inte ha någon sådan kompetens 

i företaget. De blir därmed beroende av att anlita konsulter och externa 

experter för dessa frågor. Samtidigt poängterar han att klimatanpassning 

sällan är något som diskuteras i det tidiga skedet av ett projekt varken internt 

eller externt med samarbetspartners.  

Mot bakgrund av detta kan kunskap sägas hänga samman med makten till 

möjligheten att få exploatera. Detta skapar en viss obalans i de 

förutsättningar som marknadens byggaktörer besitter, där ÖBO som stort 

kommunalt fastighetsbolag har större förutsättningar att skapa attraktiva 

byggnadsprojekt som de kan driva igenom. Detta till skillnad mot det mindre 

fastighetsbolaget som är beroende av investeringar i extern kunskap.  

Det framkommer i intervjuerna med både kommunen och ÖBO att det förs 

ett tätt samarbete mellan dem, bland annat kring de här frågorna. 

Samarbetet resulterar i att aktörerna utvecklas och delar med sig av ny 

kunskap på området. Det kommunala bostadsbolaget har dessutom ett 

samarbete med de privata aktörerna på Örebros lokala marknad där de 

kan utbyta kunskap och erfarenheter för att driva varandra framåt. 

Något som framkommer genom bland annat kunskapsöversikten i denna 

studie, men även i kommunens olika styrdokument, är den myriad av 

forskning och kunskap som finns kring klimatförändringar. I detta inryms 

bland annat hur miljöerna kan anpassas för att hantera dessa förändringar 

samt vilken roll grönska kan spela i detta, vilket tyder på att kommunen har 

en större kunskapsbank sett till dessa frågor än vad till exempel det privata 

bolaget har. Det är därför viktigt att kommunen blir bättre på att sprida den 

interna kunskapen i olika kanaler och därigenom bidra till en ökad 

förståelse. Utöver detta är det angeläget att kommunen ställer tydliga krav 

på att fastighetsägarna visar att de har tagit till sig av denna kunskap i sina 

projekt. 

Risk 

Ett tema i intervjuerna handlade om risker som var kopplat till att inte införa 

grön klimatanpassning. Detta tema var dock något som det inte fördes så 

många resonemang kring. ÖBO ser vissa risker med att inte införa grön 

klimatanpassning och lyfter fram att det framöver kan förekomma både 

små och stora mängder nederbörd, men att detta också kommer att 

variera över tid. Det i sin tur kan leda till skador på fastigheterna och han 

lägger fram förslag på grön klimatanpassning som kan mildra dessa effekter 
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genom till exempel fler planteringar. Han nämner också att det sker 

förändringar i klimatet och att det därför inte är tänkbart att vänta med att 

klimatanpassa för att hantera konsekvenserna i efterhand.  

Det privata fastighetsbolaget ser att den största risken med att inte 

implementera grönska på gårdarna är att hyresgästerna eller eventuella 

hyresgäster väljer att bosätta sig någon annanstans. Det är alltså främst de 

ekonomiska aspekterna i form av kundunderlag som det privata bolaget 

identifierar som en risk i förhållande till att inte implementera grönska.  

I intervjun med kommunen diskuteras risk främst i förhållande till vad som 

uppstår om grönska glöms, nedprioriteras eller aktivt väljs bort. Detta på 

grund av att den kan betraktas som kostsam eller att den kräver underhåll. 

Han nämner dessutom att den allmänna platsen är lika viktig som 

kvartersmarken och att båda behöver arbetas med parallellt. De 

kommunala dokumenten översiktsplan och grönstrategi behandlar risker 

kopplat till översvämning och ökad temperatur, men även risk kopplat till 

trygghet berörs.  

Enligt 8 kap. 9 § PBL, framgår att det vid exploatering av en tidigare 

obebyggd tomt bland annat ska ordnas så att det inte uppkommer 

betydande olägenheter för omgivningen samt begränsar risken för 

olycksfall. De ska sedan upprätthållas över tid i enlighet med plan- och 

bygglagens 8 kap. 15 § 2 ST (SFS 2010:900). Det är därför angeläget att 

fastighetsägare är införstådda med de klimatrelaterade riskerna samt vidtar 

lämpliga åtgärder för att minska dessa. 

Förutsättningar & Incitament 

Enligt kommunens planstrateg går det att påverka inriktningen för hur ett 

område kommer att utformas genom avtal med fastighetsägaren och 

genom de olika dokument som hänvisar till kommunens vision. Detta 

möjliggör en selektering, där kommunen kan välja vilka aktörer de ska 

arbeta vidare med. Det fungerar dock bara så länge som projektet byggs, 

planstrategen menar att när området väl är uppbyggt så är det endast 

detaljplanen som reglerar vad som får och inte får göras på platsen. I och 

med detta kan området i efterhand komma att bli helt hårdgjort, vilket 

gäller även om marken har en planbestämmelse som ger ett förbud mot 

parkering på innergården. Om marken inte upplåts för parkeringsplatser kan 

den hårdgöras och ändå vara i linje med detaljplanen. Han lyfter fram en 

problematik kring att det endast finns begränsade möjligheter för att reglera 

grönska eller grön klimatanpassning i detaljplaner idag. Planstrategen tror 

dock att ju mer klimatet förändras och vikten av stadsnära grönska 

diskuteras i samhället, desto fler möjligheter kommer att skapas för att 

reglera grönska och grön klimatanpassning i detaljplaner. Han gör bland 

annat en jämförelse med de bestämmelser som har kommit att bli viktiga, 

till exempel hanteringen av dagvatten och ras- och skredrisk. 

Kvarteret Kumminen i Sörbyängen som ägs av det privata bostadsbolaget 

får i denna studie agera exempel på kvartersmark som är i behov av en 

förändring. I intervjuerna pratar både kommunen och det privata 

bostadsbolaget om Kumminen som misslyckat ur ett grönt perspektiv. 

Samtidigt menar de från båda hållen att det till stor del beror på den 
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parkeringsnorm som var gällande vid byggnationen av kvarteret. Enligt den 

behövde en stor del av marken vara avsedd för parkering. 

Kommunen har nu tagit fram en mer flexibel parkeringsnorm som behandlas 

under kapitlet Planering för ett grönare Örebro. I den nya normen går det 

att göra avkall på parkeringsytor om andra funktioner implementeras, som 

till exempel en bilpool. Den nya normen kan med andra ord bidra till en 

annan typ av gårdsstruktur med större kapacitet för klimatanpassning. Det 

privata bolaget menar till och med att om kommunen har en annan 

parkeringsnorm än den gamla, så är de intresserad av att göra om 

gårdsmiljön.  

En sak som kommunen lyfter fram som en faktor för hur mycket grönska som 

implementeras på gårdarna är fastigheternas storlek. I Sörbyängen där det 

finns en stor variation på fastigheterna, går det att se att de mindre 

kvarteren har svårt att få plats med alla delar som ska rymmas på 

bostadsgården, till exempel soprum, tvättstuga, parkeringar och samtidigt 

få plats med tillräckliga grönytor. Även det privata fastighetsbolaget 

bekräftar att en mindre fastighet har svårare att lösa dessa frågor inom 

kvarteret. Dock menar han att det går att åtgärda detta genom mindre 

grönytor med högre kvalitet.  

Kommunen diskuterar dessutom att det teoretiskt går att genomföra en 

ändring av detaljplanen där det förs in fler bestämmelser, men poängterar 

samtidigt att det inte är något som kommunen gör i verkligheten, vilket 

troligtvis inte heller skulle bli särskilt populärt hos fastighetsägarna. Ytterligare 

en potentiell möjlighet som planstrategen resonerar kring är då kommunen 

arbetar med kulturellt värdefulla miljöer. I dessa fall händer det att 

fastighetsägare söker bygglov för att ändra en särskilt värdefull byggnad 

eller gård som har ett kulturvärde. I dessa fall kan bygglovet låsas framtill 

dess att en ändring av detaljplanen har genomförts med skyddande 

kulturmiljöbestämmelser. Planstrategen funderar kring om inte detta även 

borde vara möjligt när det kommer till att skydda grönska på bostadsgårdar 

från att bli hårdgjorda.  

När planstrategen får frågan om Kumminen uppfyller de visioner kommunen 

har om hur en bostadsgård ska utformas, tar han fram ett flygfoto över 

kvarteret och skrattar till. Han konstaterar att den inte uppfyller visionerna, 

men är samtidigt självkritisk utifrån kommunens perspektiv. Han menar att 

det handlar om att kommunen inte ställt hårdare krav i detaljplanen samt 

att de valde att inte tillåta källargarage. Han fortsätter titta i området och 

visar att det finns flera kvarter som inte uppfyller vad de tycker är önskvärt, 

men stannar till vid en av ÖBO:s gårdar i samma stadsdel och konstaterar 

att den är ett framgångsrikt exempel på grund av att den har mer grönska 

än de andra. Anledningen till att detta område har lyckats tror han delvis är 

tack vare fastighetens större storlek. Kommunen diskuterar vidare att det är 

svårt att i efterhand ändra på ett kvarters utformning. Framförallt menar han 

att det handlar om att påverka fastighetsägarna genom kunskap och 

medvetandegöra grönskans värde på kvartersmark.  

Representanten för det privata bolaget kallar Kumminens bostadsgård för 

tråkig och att man, utifrån de förutsättningar som finns försöker göra gården 

grönare och trivsammare. Jämför bilden nedan (figur 5) med bilden från 
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metodavsnittet7 för att notera fastighetsägarens försök till en grönare 

bostadsgård. 

 Kostnad & Ekonomi 

Samtliga aktörer lyfter fram att de ekonomiska förutsättningarna är en viktig 

aspekt för i vilken omfattning grön klimatanpassning kan implementeras på 

kvartersmarken. Från kommunens synvinkel beror det mycket på 

konjunkturen och vilket byggtryck det finns. Här ger kommunen exempel 

från Sörbyängen och Södra Ladugårdsängen där detta framgår. När de tog 

fram planerna för Sörbyängen och började föra diskussioner med 

                                                      
7 Se figur 3 på sida 20. 

byggaktörerna rådde en lågkonjunktur och intresset för byggandet samt 

utbudet av potentiella aktörer var lågt. Detta resulterade i att kommunen 

inte ställde särskilt höga krav i området, vilket resulterade i en detaljplan 

med mycket få bestämmelser och inga gemensamma lösningar för 

parkering i till exempel källargarage eller parkeringshus. Trots att 

lågkonjunkturen gick över innan planerna var färdiga var det i praktiken 

omöjligt att höja kraven i det senare skedet. När Södra Ladugårdsängen 

senare började exploateras rådde istället en högkonjunktur med ett högre 

byggtryck. Därför kunde kommunen från början ställa högre krav och välja 

bort aktörer som inte tog frågorna seriöst. Till detta område tog kommunen 

fram kvalitetsprogrammet där de tydligt presenterar vilka kvaliteter de 

tänker sig. I byggandet av bostadsområdet ställdes även krav på 

gemensamma parkeringslösningar och förbud mot parkering på 

bostadsgårdarna infördes i detaljplanerna. Området ska präglas av en grön 

karaktär och ha flera lösningar inom klimatanpassning. Kommunen ser 

också att det är önskvärt att aktörerna har en landskapsarkitekt anlitad vid 

projektet. Detta kommer sig av att kommunen ser en tydlig korrelation 

mellan anlitad landskapsarkitekt och bra gårdsmiljöer i slutresultaten.  

Hos ÖBO lyfter underhållschefen fram att grönska inte är särskilt dyrt att 

implementera och menar att det nog ofta är en ursäkt för att slippa införa 

grönska. Han poängterar dock att det kan vara dyrare att införa grönska i 

en nyexploatering än vad det är i ett befintligt kvarter även om det inte 

handlar om några stora skillnader. 

Figur 5. Översiktsbild över kvarteret kumminen i Örebro. Källa: Eget foto. 
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Förvaltningschefen hos det privata fastighetsbolaget diskuterar också 

kostnaderna med grönska och är inne på samma argumentationslinje som 

ÖBO; det är naturligtvis dyrare att implementera grönska på en fastighet, 

än att bara asfaltera hela bostadsgården. Han poängterar dock att detta 

inte är aktuellt för deras företag utan att de alltid försöker göra gårdarna så 

trevliga som möjligt. Han understryker även ett flertal gånger att 

konjunkturen spelar en mycket liten roll för dem när det gäller frågor om att 

införa grönska.  

ÖBO lyfter fram att det är viktigt att ta till vara på de resurser som finns på 

den specifika platsen, eftersom detta underlättar och minskar kostnaderna 

för en klimatanpassning då de värden som redan finns kan bidra positivt till 

området som helhet.  

När det kommer till det privata fastighetsbolaget, köper de oftast upp redan 

befintliga fastigheter, som är fallet med bland annat kvarteret Kumminen. 

Enligt förvaltningschefen har de vid dessa köp upptäckt att de i regel 

behöver avsätta en del av budgeten till att omvandla gårdsmiljöerna från 

tråkiga till attraktiva utemiljöer. Enligt honom beror detta på att 

fastighetsbolagen behandlar gårdsmiljöerna olika beroende på hur länge 

de har planerat att förvalta fastigheten. För de fastighetsbolag som bygger 

och sedan säljer fastigheten, handlar det i första hand om vinstproduktion 

och de har därför en kortsiktig plan. Detta innebär att byggherrarna lägger 

ett mindre fokus på utemiljöerna för att istället fokusera på att skapa 

attraktiva byggnader, i syfte att skapa en attraktiv produkt att sälja. För de 

som ska förvalta över en längre tid är helheten av kvarteret viktigare och 

därför satsar dessa mer resurser på att utveckla även gårdsmiljöerna. 

Förvaltningschefen pekar också på det faktum att trots Örebros rådande 

bostadsbrist kan kvarter med avsaknad av grönska, såsom Kumminen, ändå 

ha full beläggning av sina bostäder. Om däremot bostadsbristen upphör så 

minskar sannolikt företagets konkurrensfördelar gentemot andra aktörer 

som har mer grönska på sina gårdar. De ser därför att det är en blygsam 

utgift att införa mer grönska på sina fastigheter sett i det långa loppet. Även 

ÖBO diskuterar hur privata fastighetsbolag håller nere omkostnaderna vid 

exploateringen för att sälja marken och sedan gå vidare till nästa projekt. 

Något som framgår i både dokumenten och intervjun med kommunen är 

att befintliga bostadsgårdar inte bör förtätas utom i sällsynta fall, detta kan 

vara om gården och grönska förbättras på andra sätt. Planstrategen anser 

dessutom att förtätning inte alltid är ett bra alternativ i alla sammanhang, 

utan menar att förtätningen ofta innebär att de gemensamma ytorna 

minskar och att de nya byggnaderna tränger ut grönskan. Han tror att detta 

kommer bli en större fråga att hantera i ett framtida förändrat klimat där 

grönytorna blir allt viktigare för stadens miljöer.  

ÖBO ser utmaningar inom mindre kvarter, speciellt i nyexploatering då det 

är viktigt att få en ekonomisk kalkyl att gå ihop och samtidigt erbjuda rimliga 

hyror. Därför sker det oftast en hög exploatering på de nya gårdarna. I 

befintliga kvarter är det dock enklare, där arbetar de mycket med att 

förbättra gårdsmiljöerna genom till exempel fler planteringar. Det 

förekommer också att ÖBO river ett antal hus på fastigheten för att 

möjliggöra för mer grönyta. 

Enligt samtliga intervjuade är hanteringen av dagvatten och bevarande av 

gamla träd de viktigaste åtgärderna att arbeta med när det kommer till 

grön klimatanpassning. Tillräckliga ytor behöver sparas och utformas för att 
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kunna hantera ökade mängder skyfall, något som både kommunen och 

ÖBO pratar om och arbetar med. 

Genom de kommunala dokumenten går det att identifiera en asymmetri i 

maktbalansen mellan de olika aktörerna. Här kan detaljplanen och 

Örebromodellen agera exempel. Kommunen tar fram en detaljplan för ett 

område som tydligt reglerar vad som får och inte får göras på platsen. 

Samtidigt sätter de upp ytterligare kriterier genom Örebromodellen som 

byggaktörerna måste förhålla sig till om de ska få möjlighet att genomföra 

sitt byggnadsprojekt. Detta innebär att byggaktörerna måste komma 

överens med kommunen igenom förstudien samt reservationsavtalet. 

Således blir fastighetsägare och byggaktörer begränsade till vad 

kommunen vill, vilket påverkar vad och i vilken omfattning de kan 

exploatera på sin fastighet.   
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Slutsatser 

Vilka kunskaper besitter de olika aktörerna om grön klimatanpassning och 

hur resonerar de kring de risker som är kopplade till klimatförändringarna? 

Studien kommer fram till att alla aktörer ser grönska som en viktig del i 

kvarteret, även om syftet med grönska kan skilja sig åt mellan dem. Två av 

de tre aktörerna tycker att kvarteret är en viktig del för klimatanpassningen 

av staden, men samtliga diskuterar vikten av de sociala aspekterna med 

grönska. 

Klimatanpassning är ett relativt nytt koncept som skapar ytterligare en ny 

roll att axla för kommunen och dess planerare. Det blir därför viktigt att 

kommunen har tillgång till mer och ny kunskap främst från vetenskapen, 

men också från statliga och internationella myndigheter samt att kunna föra 

detta vidare till de övriga aktörerna. 

Från resultatet av denna studie framkommer det med tydlighet att mer 

kunskap om dessa frågor behöver spridas på ett genomgripande sätt 

genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Detta gäller i synnerhet 

kunskapsöverföringen från kommun till privata aktörer, där kommunen dels 

förmedlar kunskap löpande i dialogerna, dels med tydlighet förmedlar 

kunskap inom dessa frågor i de kommunala styrdokument vilka är 

vägledande för byggnadsaktörerna.  

Det förs mycket svaga resonemang kring frågan om risk, i synnerhet vad 

gäller den privata aktören. Detta betraktar vi främst som en följd av bristen 

på kunskap på området. I och med att kunskapsnivån kring dessa viktiga 

frågor är så pass låg, riskerar detta få konsekvenser i vilken beredskap 

bostadskvarter kommer ha när allt allvarligare väderfenomen riskerar 

drabba bostadsområdena i framtiden.  

Det faktum att ingen av aktörerna diskuterar frågor kopplade till exempelvis 

risken för ökade temperaturer och problematiserar runt värmeöar i staden, 

skapar detta en risk för att dessa frågor inte behandlas i den fysiska miljön 

när de faktiska projekten genomförs. Detta kan i så fall innebära att det i 

framtiden kan ske kraftiga ökningar av temperaturen i staden som kan 

resultera i allvarliga hälsorisker som följd. I kommunala styrdokument 

förekommer dock resonemang kring detta kortfattat.  

En annan riskfaktor som har identifierats är att om grönskans skötsel missköts 

kan det resultera i att de konkurrensfördelar grönska har som 

anpassningsåtgärd drastiskt minskar. En eftersatt grönska ökar inte bara 

risken för att klimatanpassningsförmågan försämras, det kan också innebära 

att platsen signalerar ödslighet och därmed genererar en ökad risk för 

skadegörelse och annan brottslighet på platsen, men framför allt en ökad 

otrygghet. 
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Innebär grön klimatanpassning en fördyring av bostadskvarter och vilka 

förutsättningar och incitament finns för att applicera det? 

Kommunen har stor möjlighet att ställa krav på byggaktörer och påverka 

utfallet av områdets utformning där kommunen är ägare av marken innan 

byggnation. Studien visar dock att kravens utformning och “hårdhet” skiljer 

sig åt exempelvis vid lågkonjunktur och högkonjunktur. Detta då 

byggtrycket och mängden intressenter är avsevärt högre vid 

högkonjunktur. I och med att utbudet av byggaktörer är större så ökar 

möjligheten för kommunen att ställa hårdare krav när det gäller kvaliteter i 

gestaltning och grön klimatanpassning.  

Hur länge ett fastighetsbolag har tänkt förvalta sin fastighet påverkar i vilken 

utsträckning implementering av grönska sker på kvartersmarken. Båda 

fastighetsägarna som intervjuades i studien menar att grönska inte medför 

särskilt stora kostnader. Det borde därför vara möjligt för kommunen att 

ställa hårdare krav på grön klimatanpassning och att detta ska vara en del 

av gårdsmiljön.  

Det framkommer att ekonomin generellt sett spelar en liten roll i införandet 

av grön klimatanpassning vid nybyggnation. Det är dock tydligt att den 

ändå är så pass central att ett område som Kumminen i princip blev helt 

utan grönska, där lågkonjunktur och de vinstdrivande incitamenten var 

drivande faktorer.  

Både de förväntningar som kommunen har samt de förutsättningar som ges 

för området behöver komma fram tidigt i processen, detta då det är enklare 

att senare sänka krav än att höja dem. Dessutom ger det större möjligheter 

att skapa förutsättningar på platsen där tillräckligt stora ytor finns för att lösa 

alla delar inom kvarteret. Dialogen och diskussionen uppmuntrar i och med 

detta till att aktörerna tar egna initiativ och kommer med unika lösningar. 

Det är viktigt att kommunen tidigt har en tanke om inriktning och fokus. 

Därför blir dokument som översiktsplan, strategier, planprogram och 

kvalitetsprogram viktiga delar, då dessa hjälper till att hålla en riktning och 

bidra med kunskap. Genom dokumenten ökar dessutom chansen att 

fastighetsbolagens utvecklingsförslag för området präglas av den vision som 

kommunen eftersträvar, då byggaktörerna får tidiga indikationer på hur 

kommunen vill att området ska utvecklas. 

I studien blir det tydligt att klimatanpassningen blir allt viktigare, framförallt i 

nya bostadsområden. Det står dock samtidigt klart att det idag inte finns 

tillräckliga incitament eller verktyg för att skapa en tillräckligt snabb 

klimatanpassning i befintliga delar av stadens kvarter. Klimatanpassningen 

av dessa blir därför en ansvarsfråga som landar på den enskilda 

fastighetsägaren. Här kan kommunen hjälpa till genom att sprida kunskap 

om vikten av klimatanpassning samt metoder för hur detta kan göras, men 

framförallt finns det ett behov av bättre lagstöd som bidrar till att kommunen 

kan påverka utvecklingen av grön klimatanpassning i kvarteren. 
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Diskussion 

Majoriteten av världens klimatforskare är överens om de effekter och risker 

som finns presenterade i den senaste IPCC-rapporten (IPCC 2014).  

Samtidigt betonas i klimatanpassningsutredningen (2017:54) de svårigheter 

i att precisera var och hur klimatförändringarnas effekter kommer inträffa. 

Grönska är därför en mångsidig och kostnadseffektiv metod för att 

klimatanpassa städer, även om den aldrig kommer vara tillräcklig som 

ensam åtgärd. Samtidigt är tillväxten i den gröna kapaciteten en långsam 

process: när grönska implementeras är den ung, vilket innebär att dess 

förmåga att hantera olika situationer och bidra med ekosystemtjänster är 

låg. I och med grönskans tillväxt, växer också kapaciteten. På grund av 

detta är det därför viktigt att parallellt arbeta med andra former av 

klimatanpassningsåtgärder som kan hantera de mest akuta hoten på kort 

sikt och se grön klimatanpassning som en långsiktig lösning. 

För att bygga vidare på det resonemang kommunen förde kring förtätning 

och hur grönska trängs ut, och att den i framtiden kan komma att bli allt 

viktigare; föreslår vi att en bidragande lösning till denna problematik är att 

betrakta grönska som en del av förtätningen. Det vill säga att 

värdebalansen mellan byggnader och grönska behöver balanseras för att 

skapa en mångfunktionell förtätning. I detta kan då grönska ta en större 

plats och betraktas som en grön infrastruktur där viktiga funktioner kan 

uppfyllas och på så vis skapa bättre förutsättningar för en framtida god 

boendemiljö.   

Redan idag sker det fenomen som kortare vintersäsong, torrperioder, stora 

skogsbränder, perioder av ökat skyfall och även alarmerande rapporter om 

låga grundvattennivåer. Detta påminner om de förändringar som 

klimatrapporterna menar kan komma att inträffa 

(Klimatanpassningsutredningen 2017; IPCC 2014; SMHI 2014). Även om det 

inte går att göra kopplingen att dessa väderfenomen har direkta 

orsakssamband med klimatförändringarna så är det uppenbart att en grönt 

klimatanpassad stad skulle vara trivsammare att bo i.  Detta med tanke på 

de förmågor grönska har som kan ge en minskad risk att utsättas för 

allvarliga konsekvenser. Med tanke på vad fastighetsägarna som har 

intervjuats påstår, skulle detta inte heller innebära särskilt mycket dyrare 

boendekostnad. 

Kommunen lyfter fram att det allmännyttiga fastighetsbolaget har skapat 

många goda exempel med sina byggnadsprojekt. Detta är också en 

förväntan som framkommer hos kommunen. De förväntar sig dessutom att 

både ÖBO och de privata byggaktörerna agerar på ett sätt som inte 

endast gynnar den egna verksamheten, samt att de tar ett större ansvar 

som utgår från ett helhetsperspektiv där samhälleliga fördelar uppnås. ÖBO 

förväntas ta ett än större ansvar i dessa frågor, där agerandet sker med 

kommunens bästa i åtanke och agera förebild i byggnads- och 

planeringsprocessen. 

Klimatförändringarna innebär en ökad risk i samhället. Både studier och 

observationer av vad som händer i världen idag, visar att det är de fattiga 

som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Kommunerna har 

ett ansvar att i till exempel planläggning säkerställa en minskad risk i alla 

samhällsskikt. Men på den privata sidan finns inte detta ansvarskrav. Det blir 
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därför viktigt att kommunerna kan ställa krav på de privata aktörerna för att 

minimera risken att fattiga områden drabbas hårdare bara därför att 

byggherrar och markägare är kortsiktiga eller inte ser problemen. 

ÖBO bör därför i egenskap av stor samhällsaktör och kommunal 

fastighetsägare ta ett större ansvar. Detta då de har mycket intern kunskap 

och kan bidra med unika lösningar. För att vidga resonemanget ytterligare, 

kan det konstateras att ÖBO har ett stort antal hyresfastigheter varav 

många av dem är i områden som präglas av socioekonomiskt svagare 

grupper. Det blir därför viktigt att arbeta med en omvandling av även dessa 

områden så att risken minskar i samtliga delar av samhället då även för de 

som inte har råd eller röster att själva påverka detta. I och med deras storlek 

i kommunen, kan de påverka andra aktörer i kommunen att röra sig i 

samma riktning. 

Ett problem med klimatarbete är att det riskerar att landa på en person att 

vara den drivande och kunniga. Det sker ofta på eget initiativ och det 

förutsätter i dessa fall att det finns ett intresse i frågorna. När denna person 

sedan byter arbete, får andra arbetsuppgifter eller när det enskilda 

projektet är färdigt riskerar kunskapen att falla i glömska. Det som behövs är 

att kommunen ökar sin kunskapskapacitet, det vill säga sig kollektiva 

förmåga att se, hantera och lära sig om och av klimatproblemen samt vilka 

olika former av lösningar som finns. Detta kan betraktas som en form av 

kunskapssäkring, där kunskapen förs vidare genom kommunen oavsett 

vilken tjänsteman som tar vid (Lidskog och Uggla 2009:77). I studien har 

kunskapen lyfts fram som en betydande del och vi ser därför att detta sätt 

att hantera och säkra kunskapen är av stor betydelse, inte bara inom 

kommunen utan i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. På så vis kan 

kunskapen i de olika organisationerna ackumuleras oavsett vilken 

organisationsstorlek eller expertkunskap som finns internt. 

I kvalitetsprogrammet för Södra Ladugårdsängen används en ton och sätt 

att formulera sig i termer av att det gärna får vara inslag av grönska. Med 

andra ord är det en ganska tillbakadragen och tolkningsbar text. Detta 

skulle kunna resultera i att området förlorar delar av den gröna 

klimatanpassningen. En jämförelse kan göras med Sörbyängen och 

planprogrammet, där formuleringarna kring grönstruktur och friyta mycket 

väl kan ha bidragit till hur området kom att utformas. Formuleringar som att 

området redan har mycket grönska runt omkring sig, att friytorna kan lösas i 

nära anslutning till bostäderna på de större befintliga grönområdena, kan 

ha varit en bidragande orsak till att många fastighetsägare skapade 

hårdgjorda gårdsytor. Med detta menar vi att; om inte de enskilda 

tjänstemännen är samstämmiga och införstådda i vad kvalitetsprogrammet 

vill uppnå riskerar visionen om Södra Ladugårdsängen att gå förlorad i 

dialogerna med fastighetsägarna. 

I avsnittet maktbalans under metodkapitlet, lyftes det fram att kommunen 

kan stå i ett omvänt beroendeförhållande till marknaden. Detta eftersom 

kommunen blir beroende av att de etablerar sig i staden, vilket innebär att 

kommunen samtidigt blir beroende av att komma överens med dem. Detta 

gäller särskilt i tider då det råder lågkonjunktur, där kommunen kan komma 

att känna sig tvungna att ta fram enklare planer som innebär mindre 

kostnader för potentiella aktörer. I och med detta kan det sägas ske en 

maktförskjutning från kommunen till den privata marknaden, trots det 



46 

 

faktum att kommunen har planmonopol och den formella beslutsmakten. 

Detta förhållande illustreras i maktpyramiden i metodkapitlet8. 

I kapitlet Kunskapsöversikt och tidigare forskning nämns att kommunen i sin 

RSA har kommit fram till att det behövs ett nytt strategiskt dokument: en 

klimatanpassningsplan. Denna plan ska hjälpa kommunen att skapa en 

motståndskraft mot klimatrelaterade störningar som riskerar att drabba 

kommunen till följd av ett förändrat klimat. Dels handlar det om störningar 

av viktiga samhällsfunktioner och kommunala tjänster, dels handlar det om 

att skapa en bebyggd miljö med god motståndskraft. 

Klimatanpassningsplanen ska på så vis utgöra ryggraden i kommunens 

strategiska dokument inom detta område. På sikt behöver även övriga 

kommunala dokument och processer kompletteras med dessa perspektiv.  

                                                      
8 Se figur 4 på sida 23. 

I de dokument som uppsatsen berör behandlas anpassningsperspektivet 

mycket kortfattat eller inte alls, därför kan en klimatanpassningsplan samla 

och utveckla detta där en kunskapsöverföring lättare kan ske mellan olika 

aktörer. Nationellt sett behöver alla kommuner ta fram en 

klimatanpassningsplan. Klimatet tar dock inte hänsyn till kommungränser, så 

det blir därför viktigt att de regionala och nationella organen samordnar 

arbetet. Genom detta kan det skapas en sömlös mosaik som möjliggör 

samarbeten över gränserna. En intressant aspekt att studera framöver är 

skillnader i fokus, implementering och kunskapsnivå kring grön 

klimatanpassning hos aktörerna, när klimatanpassningsplanen framöver är 

väl etablerad. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide Örebro kommun 

 

Örebro kommun 

 

INTERVJUGUIDE 

DEL 1 - Nyexploatering av kvarter och bostadsgårdar 

Tema 1 - Värderingar kring kvartersmark och grönska 

1. Vilken tyngd har grönska som värde inom kvartersmark? 

2. Vilken tyngd har grönska som värde på bostadsgårdar? 

3. Vilken roll anser ni att kvartersmark har i klimatanpassningssyfte?  

4. Vilket värde anser ni att grönska har i klimatanpassningssyfte?  

5. Vilket värde anser ni grönskan har för kvartersmark och bostadsgårdar i klimatanpassningssyfte? 

6. I kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen nämns att det är önskvärt med grönska på kvartersmark.  

a. På vilket sätt och i vilken grad anser man att den är önskvärd? 

b. Varför har man valt en sådan approach? 

c. Hur säkerställer man att de värden som nämns implementeras i varje enskilt fall? 

Tema 2 - Sätt att reglera 

1. Reglerar ni nu eller har ni tidigare försökt reglera grönska i planbestämmelser?  

2. Hur tar ni hänsyn till grönska på kvartersmark i förstudierna?  

3. Reglerar kommunen grönska genom exploateringsavtal/genomförandeavtal?  

4. Med vilka andra verktyg kan man styra den gröna riktningen på kvartersmark?  
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DEL 2 - Förändring befintliga bostadsgårdar 

Tema 1 - Klimatanpassning befintligt 

1. Kvarteret kumminen i Sörbyängen blev nästan helt hårdgjort,  

a. Uppfyller bostadsgården de kvaliteter som ni anser viktiga i ett kvarter? 

i. Kan du nämna några kvaliteter? 

b. Såhär i efterhand, vad skulle ni ha kunnat göra annorlunda? 

c. Vad har ni för alternativ och verktyg för att i efterhand förändra ett kvarter som kumminen?  

2. Vilka verktyg och möjligheter ser ni kring att klimatanpassa redan befintliga kvarter? 

3. Arbetar ni med att säkerställa förvaltningen av grönska över tid? 

a. Ser ni ett behov av att säkerställa en långtgående förvaltning? 

b. Känner ni till några lösningar på problematiken kring förvaltningsfrågan? 

i. Har ni några tankar på att införa något sådant? 

4. Vad anser ni att fastighetsägarna behöver göra för att möjliggöra mer klimatanpassning på kvartersmark? 

 

Tema 2 - Risk 

1. Ser ni några risker med att inte implementera grön klimatanpassning på kvartersmark? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Örebrobostäder 

 

Örebrobostäder 

 

INTERVJUGUIDE 

TEMA 1 - Värderingar kring kvartersmark och grönska 

1. Vilken roll anser ni att kvartersmark har i klimatanpassningssyfte?  

2. Vilket värde anser ni att grönskan har för kvartersmark och bostadsgårdar i klimatanpassningssyfte? 

3. Innebär implementering av grönska en fördyring av byggnadsprojekt? 

TEMA 2 - Förändringar 

Om man tänker sig att de framtida klimatförändringarna kommer innebära stora förändringar i väder och klimat...  

1. Ser ni några risker med att inte implementera grön klimatanpassning på kvartersmark? 

2. Hur resonerar ni kring tanken att; å ena sidan klimatanpassa som en proaktiv insats och å andra sidan att inte klimatanpassa och hantera förändringarnas effekter 

reaktivt?  

 

TEMA 3 - Klimatanpassning av befintligt 

1. Uppfyller bostadsgården i kvarteret kumminen i Sörbyängen de kvaliteter som ni anser viktiga i ett kvarter? 

i. Kan du nämna några kvaliteter? 

b. Är kumminens utformning av bostadsgård representativ för era visioner om hur en bostadsgård kan se ut? 

c. Är kvarteret kumminen ett kvarter som ni skulle kunna tänka er att implementera grön klimatanpassning på? 

i. Vad skulle krävas för att ni ska införa grön klimatanpassning? 

ii. Vilka åtgärder ser ni som de viktigaste för att uppnå grön klimatanpassning? 

 

2. Vilka möjligheter och incitament har ni för att klimatanpassa befintliga kvarter? 

3. Vad anser ni att kommunen behöver göra för att möjliggöra mer klimatanpassning på kvartersmark? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Lansa Fastigheter AB 

 

Lansa Fastigheter AB 

 

INTERVJUGUIDE 

TEMA 1 - Värderingar kring kvartersmark och grönska 

1. Vilket värde anser ni att grönskan och kvartersmarken har för klimatanpassningen? 

2. Innebär implementering av grönska en fördyring av byggnadsprojekt?  

a. Spelar konjunkturen roll i det gröna införandet?` 

3. Hur viktig är kvartersmarkens storlek för införandet av grönska? 

4. Kan du nämna någon av era bostadsgårdar i Örebro som är representativ för era visioner om hur en bostadsgård kan se ut? 

TEMA 2 - Förändringar 

Om man tänker sig att de framtida klimatförändringarna kommer innebära stora förändringar i väder och klimat...  

1. Ser ni några risker med att inte implementera grön klimatanpassning på kvartersmark? 

2. Hur resonerar ni kring tanken att; å ena sidan klimatanpassa som en proaktiv insats och å andra sidan att inte klimatanpassa och hantera förändringarnas effekter 

reaktivt?  

TEMA 3 - Klimatanpassning av befintligt 

1. Vilka möjligheter och incitament har ni för att klimatanpassa befintliga kvarter? 

2. Vilka åtgärder ser ni som de viktigaste för att uppnå grön klimatanpassning? 

3. Är kvarteret kumminen ett kvarter som ni skulle kunna tänka er att implementera grön klimatanpassning på? 

a. Vad skulle krävas för att ni ska införa grön klimatanpassning? 

b. Vilka åtgärder ser ni som de viktigaste för att uppnå grön klimatanpassning? 

4. Anser ni det behöver spridas mer kunskap om klimatanpassning inom stadsbyggnadsprocessen?  

5. Finns det någon skillnad i ni som privat byggaktör och kommuner griper sig an grön klimatanpassning? 

6. Vad tycker ni att kommunen bör göra för att införa mer klimatanpassning på kvartersmark? 


