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SAMMANFATTNING  
Klimatforskare världen över är i stort sett eniga om att mänskliga aktiviteter påverkar de pågående 
klimatförändringarna. Sett ur ett globalt perspektiv fortsätter många länder att släppa ut stora 
mängder växthusgaser och enligt flera studier förväntas konsekvenserna av utsläppen verka långt 
in i framtiden, även om den globala temperaturhöjningen hålls under två grader. För 
Stockholmsregionen har analyser av väderdata kunnat konstatera att somrarna har blivit varmare 
och vintrarna mer snöfattiga, med mer nederbörd som faller som regn. Framöver förväntas även 
fler fall av värmeböljor och skyfall inträffa, vilket kommer att resultera i nya hållbarhetsutmaningar  
för Stockholm. Forskning och praktik visar att grön-blå infrastruktur kan mildra effekterna av 
nuvarande och kommande klimatförändringar genom nyttjande av ekosystemtjänster, t.ex. genom 
grönska i dagvattensystem och stadsträd. 
 
Syftet med denna studie har varit att ta fram ett kunskapsunderlag för hur gröna- och blå strukturer 
kan integreras i den bebyggda miljön för att stödja Stockholms stad i det pågående 
klimatanpassningsarbetet. Arbetet tar utgångspunkt i ett pilotprojekt framtaget av Trafikkontoret i 
Stockholm, inom vilket ytor har identifierats för snöupplag i stadsdelsområdena Bromma och 
Spånga-Tensta. Utifrån resultatet från detta projekt har sedan en kvalitativ utvärdering gjorts 
gällande två utpekade platsers potential att kunna leverera multipla funktioner för att kunna hantera 
nuvarande och kommande temperatur- och nederbördsmönster. De metoder som har använts i detta 
arbete är en litteraturstudie och en fallstudie.  
 
Studien visar att det i arbetet med att främja grön-blå infrastruktur är möjligt att generera 
mångfunktionella ytor som kan bidra till både temperaturreglering och översvämningshantering. 
Resultaten från fallstudien visade att de utvalda lokaliseringsförslagen hade olika förutsättningar 
för att kunna fungera som snödeponi samt verka främjande för temperaturreglering och 
översvämningshantering. Data för strålningstemperatur och skyfall indikerade även att platserna 
riskeras att utsättas för stark värme och fler översvämningar framöver, vilket till viss del antas bero 
på en begränsad mängd vegetation. Konsekvenserna av resultaten antydde också att det för 
stadsplanering och klimatanpassning generellt finns ett behov av att planera för mångfunktionella 
lösningar i takt med att staden växer och förtätas. En startpunkt för detta är att ta bättre vara på 
naturen och dess utbud i syfte att kunna tillhandahålla ett lokalklimat inom vilket människan och 
annat liv kan leva och frodas i, även i tider av förändring.  
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ABSTRACT  
Climate scientists around the world generally agree that human activities affect the ongoing climate 
change. From a global perspective, many countries continue to emit large quantities of greenhouse 
gases and, according to several studies, the consequences of these are expected to continue well 
into the future, even if the global temperature rise is kept below two degrees. For the Stockholm 
region, analyzes of weather data have been able to observe that the summers have become warmer 
and the winters less snowy, with more precipitation falling in the form of rain. In the future, more 
cases of heat waves and intense rainfall are also expected to occur, which will result in new 
sustainability challenges. A strategy that has proven to be effective in mitigating the effects of 
climate change is the promotion of green and blue structure, such as urban trees and sustainable 
stormwater systems.  
 
The purpose of this study has been to develop a knowledge base for how green-blue infrastructure 
can be integrated into the built environment in order to support the City of Stockholm in the 
ongoing climate adaptation work. The work is based on a pilot project developed by the Traffic 
Administration Office in Stockholm, within which surfaces have been identified for snow disposal 
in the district areas of Bromma and Spånga-Tensta. Based on the results of this project, a qualitative 
evaluation has then been made regarding the potential of two designated sites to be able to handle 
current and future temperature and precipitation patterns. The methods used in this work are a 
literature study and a case study. 
 
The findings of the study showed that in the work of promoting green and blue infrastructures it is 
possible to generate multifunctional land use that can contribute to both temperature regulation and 
flood management. Furthermore, the results additionally showed that the selected locations had 
different prerequisites for being able to function as snow landfills and to promote temperature 
control and flood management. Radiation temperature and rainfall data also indicated that the sites 
are at risk of severe heat and additional flooding in the future, which is to some extent assumed to 
be due to a limited amount of vegetation.  The consequences of the results also indicated that for 
urban planning and climate adaptation in general, there is a need to plan for multifunctional 
solutions as the city grows and densifies. A starting point for this is to better utilize nature and its 
services in order to be able to provide a local climate in which man and other life can live and 
thrive, even in times of change. 
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1  BAKGRUND  

1.1  MÄNNISKAN  TÄR  PÅ  EKOSYSTEMTJÄNSTERNA  
Människan har under större delen av sin existens haft en mer eller mindre obetydlig inverkan på 
jordsystemets grundläggande funktioner (Steffen et al. 2004). Stora teknologiska framsteg och en 
snabbt växande befolkning under de senaste decennierna har dock kommit att ändra på detta (ibid). 
Sedan inledningen av den industriella revolutionen och fram tills idag har människan befunnit sig 
i en tidsålder som allt oftare benämns Antropocen (ibid). Vad som har blivit karaktäristiskt för 
denna epok är att människans aktiviteter nu har fått en avgörande roll för klimatet och ekosystemen 
på jorden (NE, 2019a). I syfte att kunna tillgodose ett ökat resursbehov har allt större friheter tagits 
till att nyttja och därmed forma biosfären på ett sätt som aldrig tidigare har skådats (ibid). Ur ett 
biocentriskt perspektiv är konsekvenserna av de mänskliga aktiviteterna mycket problematiska för 
annat liv på jorden, där åtskilliga forskare världen över argumenterar för att detta har föranlett det 
sjätte massutdöendet (Schultz, 2009; Steffen et al. 2004). Men även strikt antropocentriskt har våra 
handlingar banat väg för en framtid fylld av risker och osäkerhet, inte minst med tanke på den 
omfattande reduceringen av de livsviktiga ekosystemtjänster vi förlitar oss på (O´Farrell & 
Anderson, 2010). Enligt den extensiva forskning som bedrevs fram tills 2005 i samband med 
Millennium Ecosystem Assessment (MA), kunde det konstateras att den övervägande delen av 
ekosystemtjänsterna som studerades riskerade att försvinna till följd av en explosionsartad 
resursutvinning och betydande mängd förlorad biodiversitet (MA, 2015 ). MA delade in de sociala 
och ekologiska fördelarna enligt kategorierna: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande 
(ibid). De här tjänsterna bidrar till människans överlevnad genom att exempelvis producera mat, 
pollinera, reglera klimatet, rena vattnen och skapa det syre vi andas (ibid). 

1.2  DE  GLOBALA  KLIMATFÖRÄNDRINGARNA    
I takt med att människan fortsätter att vara en bidragande orsak till att jorden värms upp har 
utgångsläget för att omvända de rådande trenderna kommit att försvåras ytterligare då 
uppvärmningen inverkar negativt på den biologiska mångfalden (Uppsala kommun, 2016). Att 
antropocentriska klimatförändringar existerar har bland annat kunnat fastställas i den serie av 
rapporter som FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har publicerat 
(IPCC, 2014). Rapporterna, som i regel släpps med ett par års mellanrum, ger utöver en 
sammanfattning av den rådande vetenskapen gällande klimatet även vägledning i hur länder aktivt 
kan arbeta mot att minska sina utsläpp av växthusgaser (ibid). Baserat på den senaste utgåvan av 
rapporter, som blir den femte av sitt slag, framgick det att medeltemperaturen för både atmosfären 
och havet har stigit som resultat av människans ökade utsläpp (ibid). Enligt de scenarier som har 
arbetats fram av FN:s klimatpanel beräknas den globala medeltemperaturen öka med mellan två 
till fem grader jämfört med förindustriell tid fram till sekelskiftet år 2100 (ibid). Beroende på vilka 
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åtgärder som vidtas och hur väl länderna lyckas med att årligen reducera sina utsläpp, finns det 
dock en fortsatt reell chans att Parisavtalets mål kring att inte överstiga 1,5 grader kan förverkligas 
(ibid). Som ett första steg i denna riktning rekommenderar IPCC att den totala mängden utsläpp 
halveras inom det nästkommande decenniet (ibid). Hittills har närmare 200 av världens samtliga 
länder valt att anta dessa direktiv (ibid). 
  
IPCC:s senaste rapport betonar vidare att åtgärder som lyckas hålla den globala uppvärmningen 
nere under två grader kan komma att innebära flera fördelar för jordens samhällen och natur (IPCC 
2014). Med en globaltemperatur som inte överstiger två grader ökar sannolikheten för att många 
av havens korallrev ska överleva, vilket å andra sidan inte förmodas bli fallet om temperaturen 
tillåts stiga mer än så (ibid). Utöver risken att förlora stora delar av den biodiversitet som livnär sig 
på korallreven, så förväntas redan befintliga störningar av havscirkulationen förvärras avsevärt 
(ibid). En del av detta kan förklaras av att ett varmare klimat kommer att bidra till att glaciärerna 
smälter allt mer, framförallt i regionerna kring Arktis där medeltemperaturen beräknas kunna öka 
dubbelt så mycket som resterande delar av jorden (IPCC, 2014; Naturskyddsföreningen, 2017a). 
En återkopplingseffekt av färre islager innebär att albedoeffekten avtar, vilket resulterar i att mindre 
värme reflekteras tillbaka till atmosfären och gör så att isarna i sin tur smälter ännu snabbare 
(Naturskyddsföreningen, 2017b). På sikt kommer även utfallet av att större mängder sötvatten 
adderas till haven bli att havsnivåerna stiger samtidigt som tillgången till sötvatten minskar 
(Hoegh-Guldberg et al., 2014). En mer akut färskvattenbrist kommer då alltjämt slå hårdare mot 
redan utsatta samhällsgrupper som redan idag lider kraftigt till följd av en begränsad tillgång till 
dricksvatten och försämrade odlingsmöjligheter (ibid). Ytterligare förhöjningar av havsnivåerna 
beräknas vidare inträffa då uppvärmningen av haven gör att havens ytlager expanderar, vilket 
kommer att förstärka störningarna av havscirkulationerna ännu mer (Hoegh-Guldberg et al., 2014). 
Detta är framförallt problematiskt då havscirkulationernas främsta roll är att reglera många av 
jordens biokemiska processerna likt uppvällning, där näring från havets djupare delar tillåts 
cirkulera upp till ytan genom påtryckningar av varmare vatten (ibid). 

1.3  URBANISERINGEN  OCH  KLIMATFÖRÄNDRINGARNA  
En accelererande urbanisering världen över har lett till att majoriteten av jordens befolkning 
numera bor i stadsmiljöer (NE, 2019b). Denna utveckling har skett i en rasande takt och kan 
jämföras med tidigt 1900-tal då antalet människor som kunde definieras som urbana uppskattades 
vara omkring en tiondel av den totala befolkningen (ibid). Fram till år 2050 beräknas den urbana 
populationen globalt sett ha ökat med ytterligare cirka två och en halv miljard, vilket skulle medföra 
en population på närmare sex miljarder (UN, 2018). Urbanisering har på många sätt påverkat 
människor positivt, med en modernisering som bland annat har bidragit till ökade arbetstillfällen, 
förbättrade kommunikationer, minskad fattigdom och ett bättre allmänt hälsotillstånd (Maheshwari 
et al., 2014). Å andra sidan har många av de åtgärder som har vidtagits visat sig ge upphov till nya 
och växande hållbarhetsutmaningar för städerna (Vijay, 2018). Ett ökat krav på elförsörjning, 
livsmedel och en växande trafiksektor har bland annat lett till att mängden utsläpp av växthusgaser 
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ökat avsevärt (Naturvårdsverket, 2019a). I europeiska städer likt Stockholm har även behovet av 
nya bostäder lett till att bostadsbyggandet blivit en av landets främsta förorenare och har 
tillsammans med de övriga utsläppskällorna kraftigt kommit att bidra till att påskynda den globala 
uppvärmningen (ibid). Att den urbana befolkningen primärt är omringade av hårdgjorda ytor gör 
även att det är stadsmiljöerna som drabbas hårdast av ett förändrat klimat (Geografiska 
informationsbyrån, 2017).  
 
Några av de effekter som redan idag utgör ett allvarligt hot och som antas förvärras är de relaterade 
till högre temperaturer och ökad nederbörd (Geografiska informationsbyrån, 2017). En stigande 
medeltemperatur har exempelvis inneburit att många stadsbor drabbats av värmeböljor, vilket 
förenklat kan förklaras som perioder med ihållande varma dygnstemperaturer (ibid). De 
samhällsgrupper som framförallt ligger i riskzon att påverkas allvarligt av värmeböljors påföljder 
är de yngre, äldre och människor med någon form av funktionshinder (ibid). När stadsluften blir 
varmare, framförallt om nätterna, är det heller inte ovanligt att det bildas det som ofta benämns 
som urbana värmeöar (från engelskans urban heat island, UHI) (ibid). UHI är ett fenomen som 
sedan långt tillbaka har skapat problem för många av världens städer (Mohajerani et al. 2017). I 
takt med ett varmare klimat och en pågående förtätning riskerar även effekterna av UHI att bli mer 
påtagliga (ibid). Effekterna kännetecknas framförallt av att de upplevda temperaturerna i städerna 
blir betydligt mycket starkare än för de icke-urbana miljöerna (ibid). Forskning som har bedrivits 
kring ämnet har bland annat kunnat uppvisa temperaturskillnader uppemot 12-15 grader mellan 
städer och den omgivande landsbygden (Mohajerani et al. 2017; Boverket, 2010). Likt med 
värmeböljor gör de urbana värmeöeffekterna att stadsrummen och, följaktligen dess invånare, får 
svårare att kunna återhämta sig nattetid (ibid). 
 
Emellertid är det inte enbart en ökad värme i sig som har kommit att prägla de urbana miljöerna, 
utan det har även en ökad nederbörd gjort (Geografiska informationsbyrån, 2017). Bland annat har 
skyfall, vilket räknas som kraftiga nederbördsmängder, blivit en allvarlig konsekvens som globalt 
sett har ökat betydligt i frekvens (Länsstyrelserna, 2018). Den omfattande exploateringen och större 
mängden hårdgjorda ytor i städerna har vidare lett till att riskerna för översvämningar ökat (ibid). 
En ökad avrinning av dagvatten och slutna system som är underdimensionerade för att hantera 
större flöden har lett till att skyfall och översvämningar också blivit utmaningar i flertalet städer 
(ibid). 

1.4  FÖRTÄTNING  OCH  MINSKAD  GRÖNSKA  
Sedan millennieskiftet har Sverige ökat sin befolkning med närmare en och en halv miljon 
invånare, med den största tillväxten i Stockholm (SCB, 2019). Eftersom en stor del av denna 
folkökning har skett i stadsmiljöerna har även behovet av nya bostäder varit som allra störst här 
(SMHI, 2018). Den pågående utveckling har framförallt initierat en omfattande förtätningsprocess, 
men har också givit upphov till uppkomsten av nya stadsdelar likt Norra djurgårdsstaden (ibid). 
Fram till år 2030 beräknas Stockholms stad ha ökat antalet bostäder med omkring 140 000 och 
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hittills har närmare 30 000 bostäder hunnit tillkomma (ibid). På samma gång har konsekvenserna 
av denna exploateringstrend blivit att andelen grönytor har minskat som svar (ibid). I syfte att 
lämna utrymme åt den pågående exploateringen har över 70 ha grönyta hittills behövt gå förlorad 
och till nästa årtionde uppskattas den totala mängden förlorad grönyta uppgå till mellan 400- 500 
ha (ibid). Även om Stockholm statistiskt sett har en stor andel grönytor i jämförelse med många 
andra europeiska städer, kan minskningen anses vara problematiskt då grönska har visat sig vara 
en central del för att motverka effekterna av klimatförändringarna (ibid). Exempelvis har den grön-
blå-infrastrukturens potential att kunna bidra till ökad hållbarhet genom temperatursänkande och 
översvämningshanterande egenskaper lett till att dessa strategier fått ett starkare fäste inom städers 
klimatanpassningsarbete (Meerow & Newell, 2017). Med bakgrund av de rådande 
klimatförändringar och den exploatering som sker i Stockholm idag, finns det ett ökat behov av att 
strategiskt planera för ytorna mellan husen för att effektivare kunna tillhandahålla många av de 
tjänster som grönskan kan bistå med (Boverket, 2010; Stockholms stad, 2019). Detta kommer 
vidare kräva att ytor sätts undan och anpassas för att kunna användas på flera olika sätt med hänsyn 
till detta ändamål (Stockholms stad, 2019). Det skulle med andra ord krävas fler mångfunktionella 
ytor som kan hantera större mängder nederbörd och bidra med svalka när temperaturerna i städerna 
stiger (ibid).  

1.5  GRÖNSTRUKTURENS  POTENTIAL  FÖR  
KLIMATANPASSNING  
Mycket av den forskning och praktik som har bedrivits de senaste åren inom klimatanpassning har 
undersökt och föreslagit diverse lösningar för hur integrering av grönblåa strukturer och främjandet 
av ekosystemtjänster kan mildra de negativa effekterna av klimatförändringarna i de urbana 
miljöerna (C/O City, 2014). Detta arbete har tydliggjort att det kommer att krävas en hållbar 
samverkan mellan människa och natur (Naturvårdsverket, 2019b; C/O city, 2014). Vi människor 
verkar inom ett socio-ekologiskt system där vår överlevnad är direkt beroende av de tjänster som 
naturen tillhandahåller oss, och till viss grad även vice versa (ibid). Vid överläggningar kring vilka 
urbana ekosystemtjänster som är behövliga är det inte ovanligt att en del fördelar tenderar att 
uppfattas som mer självklara och blir mer prioriterade än andra (C/O city, 2014). Det kan 
exempelvis handla om mer riktade åtgärder där städer anlägger svackdiken för att förbättra 
dagvattenhanteringen, eller där stadsträd planteras för att öka andelen beskuggning i ett område 
(ibid). Till följd av de mer riktade åtgärderna finns det därmed en risk för att andra viktiga tjänster 
förbises eller försummas då de upplevs som väldigt abstrakta (ibid). Inte minst kan detta bli 
problematiskt ur ett hälsoperspektiv då städerna växer och andelen grönytor minskar till följd av 
detta (Boverket, 2016). Med andra ord är det inte enbart städernas upphov till utsläpp som är en 
utmaning för stadsplaneringen, utan även hur städerna kan växa utan att det sker på bekostnad av 
att mer natur och odlingsbar mark tas i anspråk (Boverket, 2016). 
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Det har även blivit mer förekommande inom stadsplanering att fokus riktas mot att utnyttja 
potentialen hos den urbana grönskan att kunna generera multipla funktioner (ibid). Exempelvis kan 
ett stadsträd, utöver sin förmåga att bidra med skugga, även fungera som vindskydd, 
vattenregulator, kolsänka och luftrenare (ibid). Att arbeta med gröna och blåa inslag har också visat 
sig kunna vara hälsofrämjande ur den aspekten att det kan uppmuntra människor till ökad 
rekreation (ibid). Studier har även visat på att grönska kan anses vara ett positivt estetiskt inslag i 
den urbana miljön (ibid). Överlag kan satsningar på mångfunktionalitet i en stad likt Stockholm 
med andra ord anses vara ett effektivt sätt att minska markexploatering och samtidigt möta många 
av de behov som finns (ibid). 
 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att arbetet med att försöka främja så kallad 
mångfunktionalitet även kräver en god förståelse för ekosystemen i sin helhet, för möjligheten att 
kunna bibehålla en högre biodiversitet (ibid). Genom att bland annat minska graden av 
fragmentering och förlusten av grönytor ökar därmed sannolikheten för att städer ska kunna bli mer 
resilienta gentemot framtida klimatutmaningar och att omfattningen av eventuella konsekvenser 
minskar till skala (ibid). 
 

 
Figur  1.  Exempel  på  tjänster  som  stadsnaturen  kan  bidra  med  (C/O  City,  2014) 

2  SYFTE  OCH  FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med studien är att ta fram ett kunskapsunderlag för hur gröna- och blåstrukturer kan 
integreras i den bebyggda miljön för att stödja Stockholms stad i det pågående 
klimatanpassningsarbetet. Arbetet tar utgångspunkt i ett pilotprojekt framtaget av Trafikkontoret i 
Stockholm, inom vilket ytor har identifierats för snöupplag i stadsdelsområdena Bromma och 
Spånga-Tensta. Med bakgrund av de rådande klimatförändringar och den exploateringstrend som 
sker i Stockholm, ämnar studien till att göra en utvärdering av två av pilotprojektets utpekade 
platsernas potential att kunna leverera multipla funktioner för att kunna hantera nuvarande och 
kommande temperatur- och nederbördsmönster. Följande frågor undersöks och diskuteras i 
rapporten; 
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•   På vilka sätt kan urban grön-blå infrastruktur öka stadens hållbarhet med avseende 

på klimatanpassning? 
•   Vilka aspekter kan anses vara viktiga för en grönytas förmåga att kunna hantera 

perioder av ökad nederbörd och torka? 

2.1  MÅLSÄTTNINGAR  
1.   Att beskriva klimatförändringens effekter i städer med särskilt fokus på 

Stockholmsregionen.  
2.   Att beskriva hur grönblå infrastruktur kan mildra effekterna av nuvarande och 

kommande klimatförändringar, med särskilt fokus på Stockholmsregionen.  
3.   Att beskriva internationella och nationella exempel där man i städer använder 

naturbaserade lösningar från grönblå infrastruktur för klimatanpassning.  
4.   Identifiera vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att den grönblå 

infrastrukturen ska kunna ge enskilda klimatanpassningar med särskilt fokus på 
temperaturreglering och översvämningshantering.  

5.   Att göra en fallstudie av identifierade platser i Stockholm, med avseende på deras 
potential att leverera multipla funktioner för klimatanpassning.  

3  METODER  
Detta avsnitt ämnar att beskriva de metoder som har använts i rapporten. I syfte att kunna uppnå 
de målsättningar som har tagits fram har arbetet antagit en kvalitativ ansats. I motsats till 
kvantitativa metoder, där en större generaliserbarhet eftersöks, så är den kvalitativa forskningen i 
högre grad deskriptiv och strävar efter att mer djupgående kunna tolka och förstå särskilda fenomen 
(Sveningsson et al., 2003; Folkhälsomyndigheten, 2017). Kvalitativa forskningsmetoder antar i 
regel även en induktiv ingång vilket innebär att teorierna utvecklas under studiens gång och inte 
genom att pröva redan befintliga teorier (Bryman, 2012). Detta innebär vidare att kvalitativ 
forskning inte förhåller sig till naturvetenskapliga modeller, utan istället görs en tolkning av den 
sociala världen utifrån deltagarnas uppfattningar (ibid). Den första delen av denna rapport består 
av en omfattande litteraturgenomgång, vilket senare utgör grunden för det analytiska ramverk som 
har appliceras på fallstudien, se Figur 2. Genom denna struktur är det möjligt för studien att pröva 
de teoretiska utgångspunkterna samt utföra en analys av både teoretisk och empirisk data, vilket 
därmed bidrar till en ökad validitet. 
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Figur  2.  Förenkling  av  studiens  kvalitativa  process  med  inspiration  från  Bryman  (2012)  

3.1  LITTERATURSTUDIE  
För litteraturstudien genomfördes initialt en sammanställning av det rådande kunskapsläget i 
klimatfrågan, på begäran av Trafikkontoret. Utifrån detta arbete gick det att utröna att förändringar 
av temperatur och nederbörd är att vänta och att dessa kan få omfattande konsekvenser för många 
av de väderberoende samhällsfunktionerna. Med bakgrund till detta kartlades det i följande steg 
faktorer som kunde vara av betydelse för temperaturreglering och översvämningshantering. I 
sökandet efter vetenskapliga publikationer som behandlade detta var det framförallt sökmotorer 
likt KTH Primo, Google Scholar och ScienceDirect som användes. I urvalsprocessen valdes sedan 
olika nyckelord ut som hade förekommit i tidigare steg och som ansågs vara relevanta likt “Climate 
change adaptation”, “Climate change vulnerability”, “Urban climate change”, “Multi-functional 
urban land use”, “Heat island”, “Heat island effects”, “Urban ecosystem services” 
“Temperaturreglering”, “Hållbar dagvattenhantering”, “Urbanisering”. För att ytterligare kunna 
effektivisera urvalsprocessen och enklare kunna överblicka forskningen lästes först rubrik, 
sammanfattning samt innehållsförteckning enligt Eriksson Barajas et al (2013) riktlinjer. Hänsyn 
togs även till artiklarnas publikationsår, då detta lade fokus på den mest aktuella forskningen i 
ämnet. Utöver de ovan nämnda källorna söktes fakta även från olika myndighetsrapporter samt 
andra webbsidor som ansågs vara av relevans för ämnet. Av de myndighetsrapporter som kom att 
användas i denna uppsats återfanns bland annat material från Boverket och Stockholms stad. 
Beträffande val av webbsidor var bland annat SMHI, Miljöbarometern och 
Klimatanpassningsportalen några av de vanligt förekommande källorna. 
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3.2  FALLSTUDIE    
I den här rapporten genomfördes även en fallstudie, vilket var tänkt att fungera som en påbyggnad 
av den pilotmetod som har blivit framtagen av Trafikkontoret och Sweco. Med hjälp av 
Geografiska informationssystem (GIS) var syftet med Trafikkontorets pilotmetod att kunna 
identifiera potentiella snötippningsplatser i olika stadsdelsområden, i detta fall för Bromma och 
Spånga-Tensta (Törnros et al, 2018). Utöver arbeten i GIS utfördes även en multikriterieanalys 
(MKA) i Trafikkontorets pilotstudie för att kunna värdera olika platsers lämplighet, utefter på 
förhand satta kriterier (ibid). Dataunderlagen för denna pilotmetod presenterades i form av 
restriktionslager för de platser som ansågs vara direkt olämpliga och som parameterlager för de 
potentiella platsernas lämplighet (ibid). Trafikkontorets arbetsmetod och tillhörande data 
presenteras mer i detalj i fallstudien i avsnitt 8  “NV STOCKHOLM” 
  
Med hänvisning till de klimatprognoser som har behandlats i litteraturstudien, som bland annat 
pekar på högre temperaturer och fler skyfall, har det för den här studien valts att göra en kvalitativ 
bedömning för två av de lokaliseringsförslag som har tagits fram i Trafikkontorets pilotprojekt, 
utifrån dessa teman. Denna bedömning, som också presenteras i avsnitt 8 ”NV STOCKHOLM”, 
grundar sig på ett antal aspekter som har kunnat kartläggas som viktiga i avseende för 
temperaturreglering och översvämningshantering. Aspekterna har på ett övergripande plan kommit 
att belysas i litteraturstudien, för att därefter konkretiseras i form av diverse dataunderlag i enlighet 
med Geografiska informationsbyråns och Länsstyrelsens rekommendationer. Dessa presenteras i 
avsnitt 7.3 “DATAUNDERLAG”. På grund av ett akut behov av omkring 70 000 m2 centrala ytor 
och 35 000 m2 lokala ytor i Västerort (Törnros et al, 2018), gjordes även ett strategiskt urval där 
de enskilt största ytorna från de bägge kategorierna (centrala och lokala) valdes ut. Utöver de 
aspekter som ansågs vara direkt kopplade till temperaturreglering och översvämningshantering 
undersöktes även aspekter likt bullerdämpning, planerade verksamheter och skyddsvärd natur då 
dessa ansågs kunna inverka ytterligare på platsernas lämplighet.  

3.3  AVGRÄNSNINGAR  OCH  DEFINITIONER  
Detta arbete har för fallstudien valt att avgränsa sig till två av de lokaliseringsförslag som har 
identifierats i Trafikkontorets pilotprojekt för stadsdelsområdena Bromma och Spånga-Tensta, se 
Figur 15 och 17 i avsnittet fallstudie “NV STOCKHOLM”. Beräkningar likt skugganalyser, som 
föreslås i avsnitt 7.3, kommer inte redogöras för mer i detalj i denna rapport. 
 
Begreppet grön-blå infrastruktur definieras i detta arbete som att inkludera samtliga ytor i den 
urbana miljön som inte räknas som hårdgjorda ytor i enlighet med Boverket (2010). För grönytor 
innefattar detta bland annat parker, gräsmattor, träd och annan form av naturmark (ibid). Vid 
benämning av grönstrukturer brukar även vattensystem likt dagvattendammar och annan form av 
vattensamlingar omfattas, vilket även är fallet i denna rapport (ibid).  
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4  STADENS  SPECIELLA  UTMANINGAR  FÖR  
TEMPERATUR  OCH  VATTENHANTERING  
Några av stadens centrala utmaningarna är hur befintlig och ny infrastruktur ska kunna hantera 
förändrade temperaturer och nederbördsmönster (Boverket, 2010). På grund av den redan 
existerande bebyggelsen är möjligheterna till storskaliga ombyggnationer oftast begränsade och vi 
måste istället försöka klimatanpassa våra stadsrum med detta i åtanke (ibid). En viktig del i detta 
arbete är att först synliggöra risker och sårbarheter som ett förändrat klimat kan tänkas innebära för 
staden i fråga (ibid).   

4.1  URBAN  VÄRMEÖ  
Uppkomsten av urbana värmeöar (UHI) har att göra med urbaniseringens förändringar av 
stadsmiljöerna, där allt större andel grönska ersätts av hårdgjorda ytor vars begränsade 
infiltrationsförmåga och låga albedo gör att marken blir mer värmelagrande (Boverket, 2010). 
Under nattetid frisätter marken sedan värme vilket leder till att stadstemperaturerna oftast förblir 
förhöjda (ibid). Att kylningseffekten försämras kan ge upphov till allvarliga konsekvenser för de 
urbana livsmiljöerna, där framförallt mer utsatta samhällsgrupper likt barn och äldre får svårare att 
samla krafter på nytt under perioder av stark värme (ibid). Till följd av UHI kan även smogbildning 
uppstå, vilket markant kan förvärra luftkvaliteten i staden (Mohajerani et al. 2017). Övriga 
nackdelar med värmeöeffekten är att det kan öka vattenanvändningen och leda till högre 
energikostnader i samband med kylning (ibid). För att kunna mildra effekterna av UHI krävs 
således en god förståelse för de olika stadsstrukturerna och förutsättningar hos de olika ytorna 
(ibid).  
  

  
  
Figur  3.  Faktorer  som  bidrar  till  uppkomsten  av  den  urbana  värmeöeffekten  (Mohajerani  et  al.,  2017)  
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4.2  DAGVATTENHANTERING  OCH  AVRINNING  
Utvecklingen av de avloppssystem som idag används i de svenska städerna började ta form redan 
under tidigare sekel (Svenskt Vatten, 2016). En stor folkomflyttning in till städerna under 1800-
talet i kombination med ökade ohygieniska förhållanden bidrog till att fler resurser lades på att 
bygga ut de urbana avloppssystemen (ibid). Vid sekelskiftet hade omkring hälften av Sveriges 
städer utbyggda nät för avloppshantering och några decennier senare tillkom även de första 
reningsverken ämnade att rena vattnet från avloppsledningarna (ibid). Vid denna tidpunkt var det 
övervägande kombinerade ledningssystem som användes, där både dagvatten och avloppsvatten 
omhändertogs gemensamt (ibid). På grund av att reningsverken kunde uppleva stora svårigheter 
med att hantera större volymer dagvatten efter kraftigare nederbörd, infördes även avlopp för 
bräddning där avloppsvattnet kunde ledas obehandlat ut i de mottagande recipienterna och på så 
vis undvika att systemen översvämmades (ibid). Efter 1950-talet hade det blivit betydligt mer 
vanligt med utbyggnad av separata ledningsnät, även kallat duplikatsystem (Svensk Vatten, 2016; 
Mölndals stad, 2015). Duplikatsystemen innebar att dagvattnet, vilket innefattade ytavrinnande 
regn- och smältvatten, togs om hand i enskilda rör, medan det kontaminerade spillvattnet från 
exempelvis hushåll transporterades genom andra rör (Svensk Vatten , 2016; Mölndals stad, 2015). 
Med införandet av separata ledningar gick det med andra ord att fördela vattentrycket till 
reningsverken och behovet av bräddning minskade, vilket även innebar mängden förorenat vatten 
som skickades ut till recipienterna (ibid). I äldre stadskärnor likt Stockholm kvarstår dock en stor 
mängd kombinerade ledningssystem, där cirka hälften av näten utgörs av kombinerade lösningar 
medan resterande delen består av de separata duplikatanordningarna (Stockholm stad, 2015). 
 
På samma gång som duplikatsystemen har fört med sig många fördelar, har de även kommit att 
innebära belastningar på recipienterna i form av föroreningar från dagvattnet (Stockholms stad, 
2015). Eftersom andelen naturliga ytor med hög genomsläpplighet som kan hantera dagvatten 
(genom t.ex. fördröjning) minskar i takt med att staden växer och förtätas, finns det behov av ytor 
som kan hantera och filtrera vattnet innan det ansluter till recipienterna (ibid). Det faktum att 
stadsrummen idag karaktäriseras av hårdgjorda ytor har resulterat i att avrinningstakten ökat 
avsevärt, samtidigt som större mängder föroreningar transporteras med dagvattnet då dessa inte 
hinner tas upp av de omkringliggande miljöerna (ibid). I Figur 4 nedan illustreras graden av 
variation i avrinningshastighet för olika typer av markytor (Svenskt Vatten, 2016). Av det som kan 
avläsas från diagrammet är att dagvattnet rinner av betydligt mycket långsammare från naturliga 
ytor likt naturmark, i jämförelse med mer hårdgjorda ytor som till exempel parkeringsplatser (ibid). 
Avrinningshastigheten beräknas med hjälp av måtten l/s, som står för antalet liter per sekund och 
ha, vilket utgör markens storlek mätt i hektar (10.000 m")  (ibid). 
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Figur  4.  Olika  markytors  avrinningshastighet  (Svenskt  Vatten,  2016) 

Från det att nederbörd faller med relativt hög renhetsgrad försämras kvaliteten successivt under 
färden ner mot, och över markytan (Naturvårdsverket, 2017a). Beroende på faktorer likt 
markanvändning och trafiksituation kan regn eller snö samla på sig olika mängder luftburna eller 
markplacerade föroreningar (ibid). Innehållet av de föroreningar som kan tas upp via ytavrinning 
har exempelvis att göra med typ av byggmaterial, verksamhet samt vilken typ av - och hur aktiv 
trafiken är på en viss plats (ibid). Av de fordonsrelaterade föroreningar som uppkommer på vägarna 
i Sverige utgörs dessa främst av metaller och organiska ämnen (ibid). Förutom att ge upphov till 
stora mängder utsläpp, bidrar trafiken även till spridning av bekämpningsmedel mot exempelvis 
halka och rost samt förslitning av väglag som frisätter en rad olika hälsoskadliga ämnen likt 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (ibid).  
 
Kvaliteten på dagvattnet har emellertid inte bara med markanvändningen att göra, utan beror likväl 
på under vilken årstid som nederbörden faller (Naturvårdsverket, 2017a). I en stad likt Stockholm 
kan nederbörd exempelvis falla som snö under vintertid då klimatet är kallare (ibid). Formskiftet 
kan medföra omfattande förändringar av den hydrologiska cykeln och innebär oftast större 
osäkerheter (Svenskt Vatten Utveckling, 2008). Beroende på faktorer likt solstrålning, 
vindförhållanden och sammansättning av snön kan smältprocessen skilja sig åt en hel del (ibid). 
Till skillnad från regn som transporteras mer naturligt är det inte heller ovanligt att större mängder 
snö behöver röjas undan manuellt från gator och andra ytor (ibid). I jämförelse med regn har 
snöflingor också ett större omfång som gör de mer benägna att samla på sig diverse föroreningar 
(ibid). En långsammare fallhastighet och längre förvaring på marken bidrar ytterligare till att det 
ansamlas mer föroreningar i snön (Johansson, 2017). Av den snö som återfinns inom stadsmiljöer 
är föroreningarna i dessa främst partikelbundna (ibid). Detta innebär vidare att många av de 
partiklar som påträffas i snön också stannar kvar under en längre tid än vad lösta föroreningsämnen 
gör (ibid). I exempelvis partiklar likt sand som kan användas i halkbekämpning, binds föroreningar 
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likt metaller och andra organiska ämnen, medan lösta ämnen likt de i vägsalt enklare kan förflyttas 
med hjälp av vattenflödet från den smältande snön (Svenskt Vatten, 2016). 
 
Under vintern då marken är tjälad kan avrinningen även förbli fortsatt hög för den smältande snön 
då markens genomsläpplighet är kraftigt reducerad (Svenskt Vatten, 2016). Problem som kan 
uppstå i samband med detta är exempelvis under våren då snön från landupplagen smälter och en 
stor volym smältvatten med föroreningar rinner ut i de omgivande miljöerna  (ibid). Detta fenomen, 
som ofta benämns som surstöt, underlättas följaktligen om markens genomsläpplighet är begränsad 
och kan vidare bidra till att pH-värdet hos både vatten och mark sänks avsevärt (Havs-och 
vattenmyndigheten, 2013a; NE, 2019d). För kombinerade ledningsnät i de urbana miljöerna kan 
en plötsligt förhöjd avrinning bli väldigt påfrestande för dessa system (Svenskt Vatten Utveckling, 
2008). En längre temperatur och större mängder föroreningar gör även att det krävs mer resurser 
för att filtrera vattnet och innebär att slammet från verken inte längre blir lika användbart inom 
exempelvis jordbruket (ibid). I jämförelse med kombinerade ledningssystem klarar de duplikata 
rörsystemen generellt bättre av de ökade flödena under våren, men innebär dock att smältvattnet 
transporteras obehandlat ut i recipienterna (ibid). Det är inte heller ovanligt med översvämningar 
då snön smälter, då det exempelvis i ledningar och brunnar riskeras att bildas isproppar som 
begränsar flödet, vilket även kan vara fallet med modernare infiltrationsanläggningar och dränerade 
asfaltsbeläggningar (ibid).  
 
Likt för regn är det även möjligt att uppskatta en snödeponis föroreningsgrad utifrån trafiksituation 
och hur länge snön har legat på en särskild plats (VA-guiden, 2016). Eftersom mycket av snöns 
föroreningar är partikelbundna ansamlas generellt en stor del av dessa på landupplagen och kan på 
grund av detta bidra till att skapa väldigt förorenad mark (ibid). Dagvattnet, som i fallet för snö 
benämns deponi, är trots detta inte anmälnings- eller tillståndspliktig, men det ska enligt 
hänsynsreglerna i Miljöbalkens andra kapitel säkerställas från verksamhetsutövarens sida att det 
har vidtagits åtgärder för att skydda människa och miljö (Törnros et al, 2018). Detta inkluderar 
exempelvis röjning av snö, hållbar transport (t.ex. kortare sträckor) till en deponi och att det 
förorenade sedimentet efterbehandlas på ett korrekt sätt (VA-guiden, 2016). En allmän 
rekommendation vid snöröjning är att snön transporteras till olika mindre lokala upplag istället för 
en större central anläggning, då detta gör att det blir enklare att behandla snö av olika kvalitét och 
att mängden utsläpp från längre transporter minskar (ibid). Denna strategi benämns vanligen 
“separeringsstrategin” (ibid). 
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Figur  5.  Aspekter  vid  kallare  klimat  (Svenskt  Vatten  Utvecklig,  2008) 

5  KLIMATFÖRÄNDRINGAR  I  
STOCKHOLMSREGIONEN  
Likt för många andra länder har de globala klimatförändringarna även i Sveriges fall medfört att 
det svenska klimatet alltjämt kommit att förknippas med varmare temperaturer och ökad mängd 
nederbörd (SMHI, 2014). Ett föränderligt klimat innebär även att förekomsten av mer extrema 
väderhändelser riskerar att öka, vilket följaktligen leder till att infrastruktur och centrala 
samhällsfunktioner blir ännu mer väderberoende och sårbara (MSB, 2016). Effekterna innebär med 
detta även negativa konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande (Miljöbarometern, 
2019b). Av de mätningar som har gjorts för svensk väderdata framgår det att fortsatta förändringar 
av klimatet är att vänta framöver (SMHI, 2015a). De senaste årtiondena i svensk historia vittnar 
om temperaturer som överstiger det normala och där problem relaterade till översvämningar har 
blivit betydligt mer förekommande (ibid). Baserat på analyser från 2015 gällande klimatet i 
Stockholmsregionen uppskattas den årliga medeltemperaturen att stiga med mellan tre till fem 
grader fram tills sekelskiftet 2100 (Miljöbarometern, 2019b). En sådan förändring skulle bland 
annat kunna ge upphov till att både den årliga nederbörden ökar med upp till en tredjedel, vilket 
skulle innebära att perioder med kraftiga skyfall blir vanligare (ibid). Mer nederbörd vintertid 
betyder även att vattenmagasinens tillrinning skulle öka, för att därefter avta i högre utsträckning 
under vår och sommar då klimatet blir torrare (ibid). Även perioder med stark värme, så kallade 
värmeböljor, riskerar att bli mer förekommande och kommer därmed bli ännu en utmaning för 
Stockholm som idag främst är anpassat för mer kalla väderförhållanden (Uppsala kommun, 2016). 

5.1  FÖRÄNDRAD  TEMPERATUR  
Sedan mitten av 1700-talet har mätningar av temperaturen för Stockholms stad gjorts vid 
Observatorielunden, beläget centralt i Vasastan (Miljöbarometern, 2018c). Av den mätserie som 
har registrerats fram tills idag går det att, i jämförelse med referensperioden 1961-1990, notera en 
ökning av den årliga medeltemperaturen med strax över en grad till 7,8 °C (ibid). Som mest har 
årsmedeltemperaturen ökat under vinterhalvåret, mellan månaderna december och februari, där 
temperaturen har stigit med 1,6°C (ibid). Sett till länet i stort, där den så kallade värmeöeffekten 
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inte är lika tydlig, var medeltemperaturen 5,8°C under referensperioden. Mellan åren 1991-2013 
hade temperaturen stigit till omkring 6,3°C i länet (SMHI, 2015b). 
  
Beräkningar för framtida temperaturmönster har även gjorts utifrån så kallade RCP-scenarier 
(Representative Concentration Pathways) (SMHI, 2015b). Dessa scenarion arbetades 
ursprungligen fram av FN:s klimatpanel under 2013 och har sedan dess exempelvis kommit att 
implementeras i det omfattande arbete som SMHI har utfört gällande Stockholms läns framtida 
klimat (ibid). Inom klimatforskningen är det framförallt de två scenarierna, RCP4.5 (begränsade 
utsläpp) och RCP8.5 (höga utsläpp) som fokus har legat på, se Tabell 1 (ibid). Scenarierna bygger 
med andra ord på uppskattningar kring hur mycket mer utsläpp som kan tänkas genereras fram tills 
sekelskiftet (ibid). För scenariot med begränsade utsläpp (RCP4,5) beräknas temperaturen till och 
med 2100 öka med omkring tre grader, medan scenariot med höga utsläpp förväntas leda till att 
temperaturen stiger med cirka fem grader, med risk för att effekterna blir något mer påtagliga i 
Stockholms stad (ibid). 
 

 
Tabell  1.  Centrala  hypoteser  bakom  utvecklingsscenarierna  RCP4.5  (+3°)  och  RCP8.5  (+5°)  (SMHI,  2015b)  

Oavsett om utsläppen begränsas eller tilltar framöver, kommer befolkning i Stockholm 
oundvikligen behöva ställa in sig på längre och mer återkommande perioder av värmeböljor 
(Miljöbarometern, 2019d). Definitionen av värmebölja kan skilja sig åt något beroende på källa, 
men brukar generellt handla om ihållande perioder med stark värme (ibid). En av de definitioner 
som har framlagts av SMHI beskriver värmeböljor som perioder där dygnsmedlet överstiger 20 °C 
(ibid). Enligt denna definition varade dessa perioder årligen i snitt i tre dagar under 
referensperioden 1961-1990 (SMHI, 2015b). Av de observationer som har gjorts fram tills idag har 
det bland annat kunnat visas på att dessa perioder årligen blivit något fler till antal (ibid). Skulle 
utsläppen av växthusgaser öka enligt RCP8.5 riskerar dessa perioder emellertid att förlängas med 
mellan 20 till 30 dagar till 2100 (ibid). Ifall utsläppen istället skulle begränsas enligt RCP4.5 
beräknas antalet fler dagar bli ungefär hälften av det föregående scenariot (ibid). 
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En annan konsekvens som förmodas bli mer påtaglig framöver och som riskerar att uppstå till följd 
av värmeböljor är torka (Miljöbarometern, 2019e). När det under en längre sammanhängande 
period har varit nederbördsfritt är det vanligt med uppkomst av torka (ibid). I regel är 
avdunstningen som högst under de varmare månaderna och det är även då som torka främst tenderar 
att inträffa (ibid). Sett till svenska väderförhållanden är detta fenomen vanligast förekommande 
från april och fem månader framåt, då vegetationsperioden är som mest aktiv (NE,  2019c). Under 
perioder av torka förändras de hydrologiska förhållandena och graden av avrinningar till de olika 
vattentäkterna avtar (Miljöbarometern, 2019e). Detta innebär att vattenvolymerna riskerar att 
minska i täkterna och kan, vid mer extrem torka, leda till att täkterna försvinner helt (ibid). I 
Stockholms län har fall av mer allvarliga vattenbrister observerats i bland annat kommunerna 
Värmdö och Österåker (NE, 2019b; KTH, 2016). Låga grundvattennivåer har inom dessa 
kommuner lett till att det vid flera tillfällen behövts införas bevattningsstopp redan under 
försommaren (ibid). Forskning av IPCC visar även att perioder med torka kommer bli mer 
allvarliga framöver, vilket då riskerar att få konsekvenser i form av ökad politisk instabilitet, hunger 
och förändrade ekosystem (NE, 2019c). 
 
Även vegetationsperioden, vilket är den period inom vilket klimatet möjliggör för växtlighet, antas 
bli längre (SMHI, 2015b). Den årliga vegetationsperioden inleds då temperaturen under minst fyra 
ihållande dygn är över fem grader, och avslutas på motsvarande sätt under periodens sista dag för 
året (ibid). Under 1961-1990 varade vegetationsperioden i snitt i sex månader, och fram tills idag 
har antalet dagar ökat med omkring sju dagar (ibid). Utifrån de olika utsläppsscenarierna kan 
vegetationsperioden till år 2100 komma att vara upp till tre månader längre i jämförelse med idag 
(ibid). För RPC4.5 beräknas vegetationsperioden bestå ungefär två månader längre och för RPC8.5 
gäller ytterligare en månad (ibid). 

  
Figur  6.  Illustration  av  hur  årsmedeltemperaturen  kan  komma  att  förändras  enligt  RCP4.5  och  RCP8.5.  Sett  i  förhållande  
till  referensperioden  1961-  1990  riskerar  årsmedeltemperaturen  att  öka  med  mellan  3  till  5  grader  till  och  med  år  2100  
(Länsstyrelsen  Stockholm,  2017)  
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5.1.1  SAMMANFATTNING  
    

●   Observationer visar att den årliga medeltemperaturen sedan referensperioden 1961-
1990 har ökat med cirka en grad. Största förändringen har skett under vinterhalvåret. 

●   Enligt RCP4.5 (begränsade utsläpp) förmodas temperaturen stiga med tre grader 
fram till 2100. För RCP8.5 (höga utsläpp) uppskattas ökning bli omkring fem 
grader. 

●   Värmeböljor kommer också att bli vanligare och beroende på RCP scenario riskerar 
dessa perioder att förlängas med upp till 30 dagar till sekelskiftet. Även torrperioder 
förväntas bli mer frekventa, bland annat till följd av fler värmeböljor. 

●   Vegetationsperioden beräknas bli längre, med upp till tre månader enligt RCP8.5 
till 2100. 

5.2  FÖRÄNDRAD  NEDERBÖRD  
Utöver Stockholms nuvarande och kommande utmaningar med att försöka hantera högre 
temperaturer, väntas även ökad nederbörd och kraftigare skyfall (SOU, 2018). På samma sätt som 
för temperatur samlas data för nederbörd över Stockholms stad in via mätningar vid 
Observatorielunden (Miljöbarometern, 2019f). Observationerna av nederbördsdata inkluderar både 
regn och snö (ibid). Årsmedelnederbörden för Stockholms stad var, utifrån referensperioden 1961-
1990, cirka 540 mm (ibid). För länet var nederbördsvolymen för referensperioden cirka 12 % högre 
än för Stockholms stad (SMHI, 2015b). Även om det kan råda stora variationer i nederbörd mellan 
åren, har det framförallt under det senaste decenniet varit möjligt att se en tydlig uppåtgående trend 
där volymen successivt tilltagit, samtidigt som åren med mindre nederbörd har blivit allt färre till 
antal (Miljöbarometern, 2019f). Sedan 1990 har medelvärdet för Stockholms stad stigit till att idag 
ligga på 547 mm (ibid). Sett till utvecklingsscenariot RCP4.5 förväntas nederbördsmängden öka 
med cirka en femtedel från dagens värden fram tills år 2100 (SMHI, 2015b). Enligt det andra 
scenariot, RPC8.5, beräknas volymen under samma tidsperiod kunna öka med upp till en tredjedel, 
se Figur 7 (ibid). 
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Figur  7.  Illustration  av  hur  årsmedelnederbörden  kan  komma  att  förändras  enligt  RPC4.5  och  RPC8.5.  Sett  i  förhållande  
till   referensperioden  1961-  1990  riskerar  årsmedelnederbörden  att  öka  med  mellan  20  till  30  %  till  och  med  år  2100  
(Länsstyrelsen  Stockholm,  2017) 

För att nederbörd ska räknas som skyfall behöver volymen under en timme som lägst uppgå till 50 
mm, alternativt ha en minutvis ökning på 1 mm enligt svensk standard (Miljöbarometern, 2019g). 
Med förändrade nederbördsmönster är det inte enbart volymen som förväntas öka, utan även 
frekvensen i antalet skyfall som inträffar (Miljöbarometern, 2019h). Enligt en rad olika 
klimatmodeller som har tagits fram är det framförallt en ökning av mängden kortvarigt regn (<6 h) 
som antas bli vanligare framöver (Länsstyrelsen, 2016). Detta innebär att det primärt är problem 
relaterat till skyfall som Stockholms stad kommer att behöva handskas med (ibid). SMHI har bland 
annat redovisat värden för den maximala dygnsnederbörden, vilket är av relevans gällande 
sannolikheten för att ett skyfall ska inträffa (SMHI, 2015b). Den maximala dygnsnederbörden 
representerar den största möjliga nederbörd som kan falla under en 24- timmarperiod under ett år, 
vare sig det sker i form av regn eller snö (ibid). Den maximala dygnsnederbörden är mest sannolik 
att inträffa under de varmare månaderna då klimatet ökar förutsättningarna för kraftigare oväder 
(ibid). För Stockholms stad låg detta värde under referensperioden 1961-1990 på 30 mm under ett 
dygn, medan det mellan 1961 och fram tills idag har stigit till 33 mm, vilket motsvarar en 
förändring på omkring 10 % (Miljöbarometern, 2019g). I Stockholms län var värdet under 1961-
1990 28 mm och har hållit sig relativt oförändrat sedan dess (SMHI, 2015b). Enligt RPC4.5 och 
RPC8.5 beräknas volymen för den maximala dygnsnederbörden stiga i bägge fallen i länet (ibid). 
I linje med det första scenariot uppskattas värdet till slutet av seklet ha ökat med en femtedel (ibid). 
För det andra scenariot, RPC8.5, är ökningen istället närmare en tredjedel (ibid). 
  
Vad gäller nederbörd i form av snö så registreras värden för snötäcken även från 
Observatorielunden i Stockholm under vinterhalvåret (Miljöbarometern, 2019i). För att kunna 
räknas som snötäcke måste snölagret ha ett lägsta djup på 1 cm och beräkningar görs under 
december månad (ibid). Antalet dagar med ett uppmätt snötäcke under 1961-1990 var i snitt 83 
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dagar och har sedan dess minskat med närmare en fjärdedel till 68 dagar fram tills 2018 (ibid). 
Även djupet på snötäcket har minskat sedan början av 1900-talet då de första observationerna 
utfördes till att nästintill ha halverats fram tills idag (Miljöbarometern, 2019j). Att notera är även 
att snödjupet registreras mellan december och de fyra månaderna som följer, vilket innebär att den 
snö som exempelvis har fallit innan dess inte tagits med i beräkning (ibid). I och med att det 
framförallt är vintrarna som kommer att bli varmare framöver är det även troligt att mer nederbörd 
kommer falla som regn och det kan därför även finna relevans i att presentera de förväntade värdena 
av årsmedelnederbörden för de bägge scenarierna under vinterhalvåret (SMHI, 2015b). Enligt 
RCP4.5 beräknas ökningen bli upp till 20 % högre i jämförelse med referensperiodens 132 mm 
(ibid). I RPC8.5 beräknas volymen nästintill fördubblas den av tidigare utsläppsscenario (ibid). 

5.2.2  SAMMANFATTNING  
    

●   Sedan 1990 fram tills idag kan en ökning av årsnederbörden för Stockholm stad 
identifieras, med cirka 1,5 %.  

●   Enligt RCP4.5 antas ökningen av årsnederbörden fram till sekelskiftet bli cirka 20 
% och för RCP8.5 beräknas volymen öka runt en tredjedel. 

●   Det är framförallt kortvariga regn (<6 h) som förväntas bli vanligare framöver. 
Sedan 1960 har den maximala dygnsnederbörden ökat med cirka 10 %.  

●   Enligt RCP4.5 och RCP8.5 beräknas dygnsnederbörden kunna öka med mellan 20-
30 % beroende på scenario.  

●   Mellan referensperioden 1961-1990 tills idag har antalet dagar med snötäcke 
minskat med närmare 20 procent. Även snödjupet har minskat sedan början av 
1900-talet, med över 40 %.   

    

6  DEN  GRÖN-BLÅ  INFRASTRUKTURENS  
POTENTIAL  
Det finns idag inga självklara förfaranden gällande mångfunktionella ytor i städer, utan enbart 
rekommendationer om vad som bör beaktas vid klimatanpassning. Nedan har aktuell vetenskaplig 
litteratur med relevans för mångfunktionalitet och integrering av grön-blå infrastruktur för 
klimatanpassning sammanfattats. 

6.1  HÅLLBAR  DAGVATTENHANTERING  I  STADEN  
En av de fördelar som vanligen har kommit att eftersträvas vid integrering av grönska i den 
bebyggda miljön har handlat om grönytornas förmåga att kunna hantera dagvatten (Ahern, 2013). 
På grund av att det svenska klimatet förväntas förändras en hel del framöver, med framförallt mer 
intensiv nederbörd vintertid, finns det ett behov av ny metodik gällande klimatanpassning 
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(Boverket, 2010). En allvarlig konsekvens, utöver ökad avrinning, som har tillkommit som svar på 
den ökade efterfrågan på bostäder är att det har byggts mycket i riskfyllda lågpunkter (ibid). Detta, 
i kombination med en begränsad kapacitet hos Stockholms nuvarande rörsystem, innebär att 
översvämningar, byggnadsskador och bräddning riskerar att bli alldagliga fenomen om inte mer 
hållbara åtgärder genomförs snarast (Boverket, 2010; Meerow & Newell, 2016; Stahre, 2004).  
 
Ett alternativ som har visat sig kunna vara fördelaktigt är hållbar dagvattenhantering, där naturliga 
processer imiteras för att fördröja och rena vattenflöden (Boverket, 2010). Med hjälp av exempelvis 
gröna lösningar finns det möjlighet att avlasta de mer traditionella dagvattensystemen, samtidigt 
som en högre grad av obundenhet gentemot de centrala näten gör att dessa klarar sig bättre mot 
plötsliga och allvarligare systemfel (Meerow & Newell, 2016). Egenskaperna som de mer 
decentraliserade systemen oftast har kallas generellt “redundans” och “modularisering” (Meerow 
& Newell, 2016; Ahern, 2013). Syftet med att strategisk planera för de här egenskaperna är att 
olika element, likt grönytor, ska kunna tillhandahålla liknande funktioner (Ahern, 2013). Med 
andra ord kan det vara ett effektivt sätt att fördela riskerna, där nedsatt funktion hos ett system ska 
kunna ersättas av ett annat system, vilket vanligtvis inte är möjligt med de konventionella 
lösningarna (ibid). 
 
När det kommer till att kunna fördröja dagvattnet nära källan, har Stahre (2003) valt att beskriva 
arbetet med hållbar dagvattenhantering utifrån fyra typer av förfaranden, se Figur 8. 

  
Figur  6.  Klassning  av  olika  tillvägagångssätt  för  hållbar  dagvattenhantering  (Boverket,  2010) 

När nederbörd omhändertas direkt vid platsen för nedfall, inom avgränsningen för privat mark, 
kallas det i regel för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) (Boverket, 2010). Vid LOD har 
markägaren en stor inverkan kring möjligheterna för avrinning genom val av markbeläggning 
(ibid). Både för LOD och fördröjning vid källan, vilket sker på offentliga utrymmen, kan 
jordmaterial med hög permeabilitet enklare hantera vattenflödena, även om viss avrinning troligen 
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kommer ske vid större skyfall då marken riskeras att mättas (Svenskt Vatten, 2016). LOD kan 
exempelvis ske via gröna tak eller gräsmattor, medan fördröjning vid källan kan möjliggöras med 
hjälp av genomsläppliga gångbanor eller p-platser (Stahre, 2003). Vid kraftigare skyfall kan det 
dock finnas behov av ytterligare åtgärder likt nyttjandet av översvämningsytor, vilka exempelvis 
kan utgöras av idrottsfält dit dagvatten kan transporteras för temporär lagring (Boverket, 2010). 
Genom att möjliggöra för särskilda ytor att svämma över går det följaktligen att avlasta vatten- och 
avloppsnäten och därmed även att minska riskerna för bräddning och bakåtflöden i rören (ibid). 
För att göra processen ännu mer gynnsam kan dagvattnet tillåtas att svämma över vegetationsytor 
som därmed naturligt filtrerar dagvattnet (ibid). I de fall som vattenvolymerna överstiger 
hanteringskapaciteten kan öppna system vara till ytterligare hjälp (Boverket, 2010). När det 
avrinnande dagvattnet når de öppna systemen så bromsas flödet upp och en trögare 
avledningsprocess inleds som gör det enklare för omkringliggande vegetation och djurliv att fånga 
upp vatten (Boverket, 2010; Stockholms stad, 2015).   
  
Exempel på en typ av anläggning för hållbar dagvattenhantering är svackdike, vilket är ett 
vegetationsbeklätt dike (Svenskt Vatten Utveckling, 2008). Flera studier har bland annat kunnat 
visa på svackdikens effektiva hantering av föroreningar, främst de som är suspenderade eller 
partikelbundna (ibid). Mindre partiklar och lösta ämnen är dock svårare att absorbera och tar sig 
lätt vidare (ibid). För att ytterligare förbättra reningsförmågan kan dräneringsrör installeras under 
dikena som gör att föroreningar och annat oönskat enklare kan separeras från dagvattnet (ibid). Det 
dagvatten som avleds med hjälp av exempelvis svackdiken kan sedan mynna ut i större 
vattenmagasin likt våtmarker som uppehåller vattnet ytterligare innan det slutligen når 
recipienterna (Boverket, 2010). Svackdiken kan även användas vintertid vid lokal snölagring, då 
det oftast är möjligt att avleda smältvattnet även om det ligger snö kvar i diket (Svenskt Vatten 
Utveckling, 2008). Undantag för detta kan emellertid råda, då exempelvis snön i diket blivit hårt 
packat (ibid). Likt för andra dagvattensystem finns det alltid en risk för isbildning som stoppar upp 
flödet vid in och utlopp, vilket kan kräva att värmekablar installeras på de platser där sådan risk 
finns (ibid). En annan typ av anläggning som också har börjat användas i högre utsträckning är 
damm (ibid). Förutom att fördröja och filtrera dagvattnet används dammar även som rekreationella- 
och kunskapsbaserade inslag i stadsmiljöerna (ibid). Enligt en studie som har gjorts i Kanada, med 
liknande klimat som Sverige, kunde en damm med ett vattendjup på cirka 1 meter och en storlek 
på en halv hektar bevara både sediment och föroreningar under tiden som vattnet var fryst, men 
där syrehalterna dock riskerade att bli väldigt låga (ibid). Ett sätt detta skulle kunna undvikas är 
genom att använda en så kallad torrdamm som snöupplag, men där risken istället blir att dessa 
dammar överfylls då smältsäsongen inleds (ibid). 
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6.2  ÖKAD  GRÖNSKA  SÄNKER  STADSTEMPERATURERNA  
I samband med att perioder av värmeböljor och torka kommer bli mer frekventa i Stockholm 
framöver, kommer temperaturerna i både utomhusmiljöerna och inne i byggnaderna att stiga 
markant (Boverket, 2010). Främjandet av grönytor kommer därmed få en avgörande roll för 
stadens möjlighet att kunna ge svalka och temperaturåterhämtning (ibid).  
 
Att använda urbana grönytor likt träd eller mindre växter kan vara ett effektivt sätt att motverka 
konsekvenserna av ett varmare klimat genom att låta dessa skugga exempelvis gator eller fasader 
som vanligen hade absorberat värmen (McPherson, 1994). När träden skuggar sin omgivning så 
skyddar de den underliggande markytan från värmestrålning och bidrar till att gator och byggnader 
upplevs mindre varma av fotgängare och boende, även om temperaturskillnaderna i luften ovan 
och under träden oftast är små (Uppsala kommun, 2016). De något svalare markytorna frigör 
därmed inte heller samma mängder energi under de mörkare timmarna och sannolikheten för att 
stadsrummen ska kunna återhämta sig ökar (ibid). Beroende på trädart är det under sommartid, då 
löven sitter som tätast, endast upp till en tredjedel av solstrålarna som lyckas ta sig ner till de 
underliggande ytorna, medan resterande strålar antingen absorberas av bladen för syreproduktion 
eller reflekteras bort (U.S. Environmental Protection Agency, 2008). Under de kallare månaderna, 
då löven fallit av träden, är det endast omkring en tredjedel av solstrålningen som blir blockerat 
(ibid). Samtidigt finns det växlighet som är grön även under vintern och för dessa kan skuggningen 
dock vara fortsatt hög (ibid). Det finns också fördelar med lövfällande träd under vintern, då detta 
innebär att de naturligt ökar tillgängligheten av solstrålning som det oftast finns ett behov av vid 
denna årstid (Watkins et al., 2007). Vidare kunde en amerikansk studie, som bland annat 
undersökte stadsträds kylande effekter, uppvisa stora temperaturskillnader mellan nyetablerade 
urbana områden och äldre stadsrum, där träden i de nya områdena var betydligt mindre till storlek 
(U.S. Environmental Protection Agency, 2008). En annan amerikansk studie fann även att 
byggnader vars väggar och tak blivit beskuggade kunde ha yttemperaturer som skilde sig omkring 
15 ºC från de byggnader som stod i direkt solljus (ibid).  
 
Naturbaserad beskuggning har således visat sig kunna ge ekonomiska fördelar för byggnader, då 
elkostnaderna tenderar att bli lägre då behov av inomhuskylning minskat (U.S. Environmental 
Protection Agency, 2008). Studier från Auburn University i Alabama noterade även att bostäder, 
som upp till 20 % beskuggades av vegetation, kunde minska sitt elbehov med över tio procent 
(Boverket, 2010). En annan studie från Israel argumenterade även för att trädbeskuggning var den 
mest effektiva naturbaserade lösningen när det kommer till att reducera bevattningsbehovet 
(Shashua et al., 2001). Träd som kombinerades med annan form av växlighet, där träden skuggar 
den senare, visade sig kunna sänka lufttemperaturerna ytterligare och på samma gång kraftigt 
minska den underliggande vegetationens vattenbehov (ibid). Att kombinera grönytor på följande 
sätt kan därmed vara ett effektivt sätt att minska kostnaderna för bevattning, främst på längre sikt 
då det kan ta flera år innan träden vuxit till sig nog för att kunna bidra med tillräckligt mycket 
beskuggning (U.S. Environmental Protection Agency, 2008). 
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Ett annat sätt som träd och annan växlighet kan ge upphov till kylande effekter är via en process 
som kallas evapotranspiration (Uppsala kommun, 2016). Evapotranspiration kan delas in 
evaporation (avdunstning) och transpiration (ibid). Evaporation sker då inkommande solstrålning 
värmer upp våt mark eller vattenytor likt snö och sjöar och gör så att det tidigare bundna vattnet 
lämnar dessa ytor och istället övergår till gasform upp i atmosfären (NE, 2019d). För transpiration 
är det istället växlighet som avger vattenpartiklar genom klyvöppningar, efter att ha tagit upp 
markvatten genom rötterna (NE, 2019e). Dessa två flöden utgör tillsammans evapotranspiration 
och representerar den totala mängden vattenånga som avges till luften (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2013b). När vatten från växterna övergår till gasform så drar vattenpartiklarna 
till sig värme från luften vilket lämnar luften svalare (Uppsala kommun, 2016). För större träd är 
det inte ovanligt att transpirationsvolymen ligger på omkring 400 liter under ett dygn (Boverket, 
2010). Evapotranspiration sker under dagtid då bladens klyvöppningar vidgas i syfte att absorbera 
koldioxid och avge fukt som en biprodukt av fotosyntes (Oke, 1987). Utöver avsaknad av 
solstrålning, kan även brist på vatten leda till att klyvöppningarna drar ihop sig i syfte att kunna 
bevara den tillgängliga mängden vatten (ibid). Så länge som inflödet av vatten motsvarar det flöde 
som avlägsnas genom evapotranspiration, kan i princip all typ av vegetation sänka lufttemperaturen 
(Watkins et al., 2007). För att evapotranspirationen ska kunna vara som mest effektiv, behöver 
temperaturerna vara tillräckligt höga för att tillåta avdunstning och luften relativt torr, så att det 
redan inte finns en mättnad på fuktighet (Saarela, 2016). Utöver faktumet att grönytor kan vara 
betydligt svalare än hårdgjorda ytor, innebär skillnaden i temperatur mellan dessa ytor även att 
lufttrycket kan skilja sig åt, vilket gör att det naturligt blåser mer svalkande vindar från grönytorna 
(Boverket, 2010). Enligt en studie utförd i Manchester under 2007 kan en topprocentig ökning av 
andelen grönytor i ett område bidra med en temperatursänkning uppemot fyra grader (ibid). Utöver 
faktorer likt placering, utformning och årstid, är det även viktigt med vatten av hög kvalitet, 
utrymme och gynnsamma jordsammansättningar för att ett träds tjänster ska kunna utnyttjas fullt 
ut (Thorsson, 2012). 

Trots att grönytor likt träd kan ge upphov till ökad värmekomfort genom att sänka de urbana 
temperaturerna, kan stadsträden även få en motsatt effekt (Nowak, 2018). I ett område där träd är 
placerade med större avstånd ifrån varandra, ökar sannolikheten för att solstrålningen ska lyckas 
värma markytan, samtidigt som trädkronorna isolerar den varma luften och hindrar kall luft utifrån 
från att kunna kyla ner området (ibid). I de här fallen kan de kylande egenskaperna, likt skuggning 
och avdunstning, misslyckas med att väga upp för konsekvenserna av den uppvärmda luften i 
området (ibid). 

6.3  ANDRA  EKOSYSTEMTJÄNSTER  FRÅN  GRÖNSKAN    
I de växande stadsmiljöerna där gråstrukturer tenderar att bli ett dominerande inslag har de estetiska 
och rekreationella värdena av naturen kommit att få allt större betydelse för de människor som bor 
och vistas i stadsrummen (Boverket, 2010). Att ha tillgång till och kunna vara aktiv i naturen har 
enligt forskning visat sig kunna vara väldigt hälsofrämjande och förstärkande för den allmänna 
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livskvaliteten (Folkhälsomyndigheten, 2009). Grönska i stadsrummen kan även ha en positiv 
inverkan inomhus, där en visuell upplevelse av naturen, genom exempelvis kontorsfönstren kan 
reducera stressnivåerna och uppmuntra till ökad skaparkraft (ibid).  

Några andra reglerande funktioner som vegetationen kan ge upphov till och som kan göra de urbana 
miljöerna mer trivsamma, är genom att påverka vindarnas riktning och hastighet (Åvall, 1986). Att 
använda olika former av vegetation som vindskydd är en beprövad metod som sträcker sig tillbaka 
väl över ett sekel i tiden (ibid). Genom att exempelvis plantera häckar och träd i jordbruket, kan 
läeffekten av dessa bidra till ökad skörd och motverka utblåsningen av löst jordmaterial (ibid). 
Plantering av träd och annan vegetation för vindskydd kan även bidra till ökad värmekomfort i 
städer, vilket bland annat Kong et al (2017) har gjort en studie om i Hong Kong. I studien framgick 
det att trädens vindresistenta förmågor kan vara viktiga faktorer för en stads mikroklimat och 
därmed även för hur tillfredsställda stadsborna känner sig (ibid). I väldigt varma klimat kan träd 
längst med gator få en negativ inverkan på komforten genom att sakta ner vindhastigheterna, medan 
träd i kallare klimat kan få en skyddande effekt mot kyla (ibid). När det kommer till att anlägga 
naturbaserat vindskydd finns det huvudsakligen två typer av kategorier (SMHI, 2016). Den första 
typen kallas fjärrskydd och kännetecknas exempelvis av större och mer glest placerade träd tänkt 
att skydda större områden (ibid). Den andra typen, närskydd, utmärks istället av lägre och mer tät 
vegetation, såsom en samling buskar tänk att begränsa vinden över mindre ytor (ibid). Vad det 
gäller risken för turbulens ger exempelvis tätare häckar mycket lä över mindre ytor, samtidigt som 
turbulensen blir högre på läsidan (Åvall, 1986). Det omvända gäller för de träd som placeras med 
större avstånd från varandra, där en hålprocent över 50 % oftast ger ett bristfälligt vindskydd (ibid). 
För högre och mer glest placerade träd avsedda att skydda större områden krävs det vanligtvis att 
träden är uppstagade i rader bredvid varandra för bästa effekt (ibid). Med denna typ av placering 
kommer vinden successivt kunna bromsas upp efter varje rad (ibid). För att häckraderna ska kunna 
ha en adderande effekt bör avstånden mellan raderna helst understiga 100 meter, medan allt över 
det avståndet riskerar att leda till en kraftigt nedsatt läverkan hos vindskyddet (ibid). 

Enligt ett flertal studier utförda i Danmark beträffande vegetationsbaserat vindskydd, anses det i 
likhet med beskuggning finnas tydliga fördelar att erhålla genom att kombinera exempelvis större 
träd med mindre buskage (Åvall, 1986). På följande sätt går det att skapa ett vindskydd som är 
relativt vindtätt både uppe vid kronhöjd och längre ner vid markytan (ibid). En annan fördel med 
att ha en varierad artsammansättning är för att reducera effekterna av skadeverkning och 
sjukdomsspridning hos systemet (ibid). Av de trädarter som på längre sikt har visat sig kunna bidra 
till ett effektivt vindskyddsystem återfinns bland annat lönn och ek (ibid). På kortare sikt behövs 
dock mer tillfälliga arter med en snabbare tillväxt som kan ge skydd, likt gråal och pil (ibid). Dessa 
behöver så småningom avverkas för att lämna utrymme åt träd likt lön eller ek att kunna växa till 
sig (ibid). 

Den urbana vegetationen har vidare visat ha god potential för att förbättra luftkvaliteten i städerna 
(McDonald et al., 2007;). Det är framförallt de fortsatt dyra konventionella metoderna för att 
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avlägsna de primära (t.ex. avgaser) och sekundära (naturligt skapade) partiklarna som har bidragit 
till att alternativa lösningar har eftersökts (McDonald et al., 2007; NE, 2019f). En omfattande del 
av forskningen riktat mot denna typ av miljöproblematik finns i utvecklingsländer likt Kina där 
förtätning har skett i mycket snabb takt (Jim & Chen, 2008). En studie från södra Kina valde att 
utvärdera förmågan hos stadsträd att reducera mängden luftföroreningar och rena den urbana luften 
(ibid). Det som forskarna bland annat kom fram till var att stadsträden främst renade luften genom 
att ta upp partiklar via torrdeposition, vilket sker då luftföroreningar från atmosfären faller mot 
marken (ibid). Det visade sig att ett träds förmåga att absorbera partiklar exempelvis berodde på 
typ av art, storlek på kronan och klyvöppningar samt vilka vindförhållanden som rådde på den 
aktuella platsen (Jim & Chen, 2008; McDonald et al., 2007). Den största delen av partiklarna fångas 
in genom klyvöppningarna på bladen, men sker även via växtytorna (Nowak, 2018). På grund av 
att träd har en större uppsamlingsyta och kan bidra till ökad frekvens av luftvirvlar gentemot mer 
marknära vegetation, har de högre träden en bättre förmåga att kunna fånga upp atmosfäriska 
partiklar (McDonald et al., 2007). Hos vissa fullvuxna träd kan kronan ha ett omfång som motsvara 
hela två bollplaner (Boverket, 2010). Likt tidigare nämnt reduceras många träds förmåga att kunna 
rena luften under vintertid då löven faller (ibid). Dock kan denna förmåga hos till exempel barrträd 
bestå, men kan även leda till att det ansamlas stora mängder föroreningar som spolas bort med regn 
och snö och riskerar då att påfresta diverse recipienter  (ibid). Enligt Hiemstra et al (2008) har 
barrträd överlag en bättre förmåga att absorbera luftpartiklar än vad lövträd har, medan lövträd 
effektivare kan fånga upp koldioxid. 

Att främja vegetation kan även vara ett effektivt sätt att dämpa ljudnivåerna, som under vissa 
omständigheter kan betecknas som föroreningar (Boverket, 2010). Ljud kan uppfattas på olika sätt 
och när det förknippas med obehag benämns det generellt som buller och kan bidra till negativa 
hälsoeffekter (Lagström, 2004). Flertalet studier har bland annat kunnat påvisa biologiska effekter 
likt högt blodtryck, sömnsvårigheter, depression och diabetes till följd av buller (Hays, McCawley 
& Shonkoff, 2016). Enligt de riktlinjer som har tagits fram av WHO för buller, står det bland annat 
att människor som under en längre tid exponeras för ljudnivåer över 65 dB, riskerar att ta allvarlig 
skada i form av till exempel hjärtrelaterade sjukdomar (World Health Organization, 2009). En stor 
andel av den bullersanering som idag sker fokuserar på åtgärder likt bullerplank och 
bullerdämpande fönster, medan en mindre del av arbetet ägnas åt att istället försöka reducera 
ljudnivåerna på de platser där de uppstår (Thorsson et al., 2006). Forskning har exempelvis visat 
på att det går att utjämna eller reducera dessa effekter genom att etablera tystare områden med hjälp 
av grönytor (Guastavino, 2006). Områden med trädrader kan till exempel mildra effekterna genom 
att fördela de inkommande ljudvågorna (ibid).  

6.4  SYNERGIER  OCH  KONFLIKTER  
Att investera i gröna och blå strukturer har visat sig kunna vara fördelaktigt ur flera aspekter när 
det kommer till urban klimatanpassning, inte minst med avseende på grönskans särskilda förmågor 
att kunna verka temperaturreglerande och hantera översvämningar (Naturvårdsverket, 2017b). Det 
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som främst skiljer arbetet med ekosystemtjänster från mer traditionella lösningar är att det i arbetet 
med ekosystemtjänster är möjligt att uppnå mångfunktionalitet, där olika typer av tjänster och 
värden kan erhållas på samma gång (ibid). Likt tidigare nämnt kan till exempel en trädallé i 
stadsrummet motverka vindhastigheter, men även rena luften, skugga och verka positivt för 
rekreationsändamål (ibid). Värden som har starka kopplingar med ökad grönska i de urbana 
miljöerna är de relaterade till hälsa och ökad biodiversitet, vilka det finns stora behov av i de täta 
stadsmiljöerna (Uppsala kommun, 2016). En stor del forskning har kunnat visa på att människor 
som blir exponerade för urban natur kan minska stressnivåerna och öka välmåendet (Uppsala 
kommun, 2016). En studie från Chicago upptäckte bland annat att grönska i närmiljön kan vara 
särskilt viktigt för mer utsatta samhällsgrupper (ibid). Förutom att kunna bidra till mental 
kraftsamling, kunde flera studier även se tecken på minskad aggression och en lägre brottsstatistik 
till följd av mer grönska (ibid). Med en ökad andel grönytor förbättras generellt även 
motståndskraften hos ekosystem, där en större artrikedom klarar sig bättre mot sjukdomsspridning, 
likt almsjukan, och kan oftast erbjuda en större variation av tjänster (ibid). På samma gång är det 
viktigt att ta i beaktande att strävan efter att främja grönska kommer att innebära olika former av 
kompromisser som kan leda till konflikter och andra typer konsekvenser. Att arbeta med att öka 
mängden ekosystemtjänster kräver olika mycket plats och i en stad med redan begränsat utrymme 
krävs därmed en god strategi för utformning (Naturvårdsverket, 2017b). Det kommer med andra 
ord krävas politiska ställningstaganden gällande vilka aspekter som anses vara viktigare att 
prioritera över andra (ibid). Att rusta staden för till exempel ökad nederbörd kommer framförallt 
behöva lösas på marknivå i form av olika hållbara dagvattenlösningar, vilket kommer kräva 
markreservationer (ibid). Problem kan även uppkomma vid planering av rekreationella ytor, då 
dessa ytor behöver vara av en viss storlek för att kvaliteten ska anses vara tillräcklig god för att 
människor ska känna att de kan ägna sig åt avkoppling och andra aktiviteter (ibid). 
 
Grönytor kan också ge upphov till negativa konsekvenser till följd av en rad andra omständigheter. 
Att plantera större träd tätt intill varandra i syfte att exempelvis generera skugga eller reglera 
vindförhållanden kan ha en positiv inverkan under dagtid för ett område, men kan likväl innebära 
att den isolerande effekten gör så att varm luft håller sig kvar under nattetid (Uppsala kommun, 
2016). Detta kan i sin tur reducera den kylande effekten som behövs för att ett område ska kunna 
återhämta sig tillräckligt (ibid). Genom att istället placera träden med större avstånd från varandra 
blir den kylande effekten större under natten, men leder istället till att dessa ytor blir varmare under 
dagens ljusa timmar då de skuggande egenskaperna blir betydligt mer begränsade (ibid). Träd och 
annan grönska kan även verka negativt för luftkvaliteten (Kong et al, 2017). Hur effektiva träden 
är på att bromsa upp luftflödet kan också avgöra hur mycket föroreningar som cirkulerar kvar i ett 
område under en viss tid (ibid). Vidare kan nackdelen med utformning och placering av grönska 
vara, utöver att eventuellt försvåra tillgängligheten, att det får utrymmen att upplevas som mindre 
säkra (Uppsala kommun, 2016). En faktor som anses vara betydelsefull för hur trygga människor 
känner sig i exempelvis en park, är om parken är utformad på ett sätt som gör att den upplevs som 
enkel att överskåda och att möjligheterna till att gömma sig är begränsade (Polismyndigheten i 
Stockholms län, 2005). Att träd och framförallt lägre vegetation likt buskar gör ytorna mörkare kan 
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skapa omgivningar som i vissa fall upplevs som mer hotfulla och göra att dessa används i mindre 
utsträckning (ibid). Vad det gäller buller så har vegetation visat sig kunnat reducera 
bullerspridning, men data från bland annat länsstyrelsen har visat på en begränsad effekt och att 
enbart minskningar med omkring två dB är att räkna med för varje 100 m sträcka av tät vegetation 
som adderas (Länsstyrelsen, 2004). Med vegetation i den urbana miljön finns det även en risk att 
exempelvis rötterna hos växterna skadar hårdgjorda ytor och för objekt likt fordon som är placerade 
under trädens kronor kan dessa bli nedfläckade av sådant som faller från träden (Uppsala kommun, 
2016). 
 
Utöver behovet av utrymme för att växa, behöver grönska generellt någon form av skötsel för att 
kunna överleva i stadsmiljöerna (ibid). Beräkningar utförda av Naturvårdsverket (2017b) 
konstaterar bland annat att driftkostnaderna för öppna dagvattenlösningar brukar kunna vara något 
mer kostsamma gentemot rörsystem då vegetationen är i behov av regelbunden skötsel för att kunna 
bevara en viss typ av standard hos en eftersökt funktion (ibid). Utöver själva 
investeringskostnaderna för att anlägga grönytorna tillkommer därmed också servicekostnader för 
exempelvis jordförbättringar, rensning av ogräs och borttagning av skräp (Wingren et al., 2015). 
Att se över och besluta kring ansvaren för de olika aktörerna gällande drift och underhåll behöver 
därför ske redan i planeringsprocessen för att undvika att det levande materialet förmultnar efter 
implementering och ställer till med nya problem (ibid). En annan ekonomisk konflikt som kan 
uppkomma är som tidigare nämnt gällande vegetationens behov av bevattning (Uppsala kommun, 
2016). Även om tillgången till sötvatten överlag är fortsatt god i Sverige, finns det flera platser i 
landet där både kvaliteten och volymen blivit betydligt sämre (ibid). Malmö stad har till exempel 
sedan många år tillbaka behövt importera dricksvatten från andra kommuner då det har krävts för 
mycket resurser att utvinna detta på plats (Naturvårdsverket, 2017b). Ur den här aspekten kan en 
ökad bevattning, vilket främst sker i stadsmiljöer, på sikt leda till problem och konflikter om 
tillgången av dricksvatten blir ännu mer akut (Wingren et al., 2015). 
 
Slutligen har författare likt Meerow och Newell (2017), efter att ha granskat en rad olika 
hållbarhetsarbeten, kunnat identifiera en problematik i att projekt allt som oftast tenderar att bli 
platsbaserade utifrån en specifik ekosystemtjänst, trots att grönytor vanligtvis främjas för sin 
mångfunktionalitet (ibid). I arbetet med att öka hållbarhet och resiliens inom städer har grönytornas 
roll främst kommit att handla om förmågan att kunna hantera dagvatten, vilket dock inte kommer 
att räcka om städerna ska kunna klara av att möta de framtida klimatförändringarna (ibid). 
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6.5  EXEMPLET  AUGUSTENBORG,  MALMÖ  
I bostadsområdet Augustenborg i Malmö stad påbörjades år 1998 ett intensivt arbete med att 
anlägga gröna tak och ett öppet dagvattensystem i syfte att bättre rusta området för kraftigare 
nederbörd (Uppsala kommun, 2016). Augustenborg som invigdes under början av 50-talet är 
omkring 20 hektar stort och har idag omkring 3000 invånare och 1600 bostäder som tillhör det 
kommunala MKB Fastighets AB (Naturvårdsverket, 2017b; Klimatanpassningsportalen, 2018). 
Augustenborg var i början ett eftertraktat område att bosätta sig i, men som till följd av undermåligt 
underhåll och allmänt åldrande bidrog till en omvänd trend med ökad arbetslöshet och kriminalitet 
ett par decennier senare (Klimatanpassningsportalen, 2018). 
 
Upprinnelsen till den omfattande renoveringen skedde följaktligen i ett försök att hejda den 
negativa utvecklingen och få bukt på de många källaröversvämningar som Augustenborg drabbats 
av (Naturvårdsverket, 2017b). Vidare såg kommunen projektet som en chans att föra området i en 
mer ekologisk hållbar riktning (ibid). I ett gemensamt arbete mellan kommun, MKB, SLU, VA-
Syd och befolkningen formades det som slutligen skulle komma att bli Ekostaden Augustenborg 
(ibid). Två av projektets centrala delar var att i hög grad involvera de boende i planerings- och 
genomförandeprocessen och öka bostadsområdets andel av biologisk mångfald (Malmö stad, 
2017). 
 
Dagvattenlösningarna utformades på ett sätt som gjorde att systemet effektivt kunde fördröja större 
mängder dagvatten och som längst klara av att hantera regnmassor motsvarande regn med 15 års 
återkomsttid (Naturvårdsverket, 2017b; Klimatanpassningsportalen, 2018). Mycket av den 
nederbörd som faller i Augustenborg tas initialt om hand av de gröna tak och den botaniska 
takträdgården som finns i området (Naturvårdsverket, 2017b). Dessa ytor utgör totalt en storlek på 
strax över en hektar, där takträdgården är den enskilt största ytan (Klimatanpassningsportalen, 
2018). Efter att fördröjning av dagvattnet har skett rinner en del av vattnet vidare till ett av områdets 
mindre dagvattenkanaler som placerats ovanför befintliga rörsystem i marken (ibid). I kanalerna, 
som tillsammans utgör en sträcka på över en halv mil, bidrar ytterligare grönska till att bromsa upp 
och rena vattnet (ibid). Från kanalerna leds dagvattnet sedan vidare till någon av de elva dammarna 
som har anlagts nära mitten av grönytorna för att möjliggöra för vattnet att kunna svämma över 
utan att behöva inverka negativt på omkringliggande vägar och fastigheter (ibid). Successivt färdas 
dagvattnet därefter bort via mer omfattande kanaler ut ur området för att slutligen hamna i en 
närbelägen recipient (ibid). Genom att installera dränerings- samt gummidukar i både kanalerna 
och dammarna gick det också att reducera risken för fuktskador på känsligare byggnation i området 
(ibid). 
 
Sammanfattningsvis uppskattas kostnaderna för Ekostaden ha uppgått till omkring 200 miljoner 
kronor varav dagvattenlösningarna med kanaler och dammar (ej gröna tak) utgjorde cirka en 
sjättedel av detta (Klimatanpassningsportalen, 2018). MKB stod för ungefär hälften av utgifterna 
och resterande hälft kom från kommun och andra myndigheter (ibid). Med ett öppet 
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dagvattensystem ökade kostnaderna något också för skötsel och underhåll jämfört med de 
konventionella rörsystemen, samtidigt som riskerna för större reparationskostnader minskade med 
övergången (ibid). Sedan etableringen av det öppna dagvattensystemet har biodiversiteten ökat 
med närmare 50 % och området har även visat prov på att kunna hantera stora mängder regn, med 
bland annat ett exempel för 12 år sedan då bostadsområdet klarade sig oskadd från ett så kallat 50-
årsregn, medan stora delar av Malmö påverkades allvarligt (Uppsala kommun, 2016; 
Klimatanpassningsportalen, 2018). Utöver detta har systemet även visat sig kunna bidra med svalka 
under varmare perioder och lett till ökad rekreation i området (ibid). 
 

 
  
Figur  7.  Dagvattenlösning  i  Ekostaden  Augustenborg  (World-habitat,  2010) 
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7  ASPEKTER  FÖR  GRÖN-BLÅ  
KLIMATANPASSNING  
I följande avsnitt presenteras en kortfattad sammanställning av några av de aspekter som kan anses 
vara viktiga att ta hänsyn till för att kunna främja temperaturreglerande och skyfallshanterande 
egenskaper med hjälp av grönblåa komponenter i staden. Dessa aspekter, har som tidigare nämnts 
i metodavsnittet, kartlagts genom en syntes av litteraturstudien tillsammans med mer specifika 
rekommendationer som presenteras i följande avsnitt.  

7.1  TEMPERATURREGLERING  

  
Figur  8.  Stadsträd  bidrar  med  skugga  (Länsstyrelsen,  2016)  

Enligt en rapport utförd av Geografiska informationsbyrån (2017) finns det särskilda dataunderlag 
som kan vara av betydelse vid analys av platsers förutsättningar gällande temperaturreglering. 
Dessa är enligt följande; Satellitdata (temperatur), Höjddata, Bebyggelse och huskroppar, biotop 
och träddata (ibid). Nedan beskrivs de olika datatyperna för temperaturreglering kortfattat.  

SATELLITDATA: Genom att använda data för värmestrålning är det möjligt att göra en 
bedömning kring vilka områden som ligger i riskzonen för att utsättas för hög värme (Geografiska 
informationsbyrån, 2017). Denna typ av data finns bland annat tillgänglig att inhämta i 
upplösningen  90 m och 100 m som anses vara det lämpligaste alternativet för analys över 
stadsmiljöer (ibid). 

HÖJDDATA: Data av detta slag går att få tag på relativt enkelt då det finns ett stort utbud av 
källor som tillhandahåller sådan information (Geografiska informationsbyrån, 2017). Denna 
datatyp är central vid analys av temperaturreglering bland annat för att den tillåter för beräkningar 
gällande vilken påverkan olika huskroppar, vegetation och mark kan ha i sammanhanget (ibid). 
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BEBYGGELSE OCH HUSKROPPAR: Med hjälp av 3D-modeller är det möjligt att mäta 
både längden, bredden och djupet på olika bebyggelser och huskroppar (Geografiska 
informationsbyrån, 2017). Det är inte heller ovanligt att data för byggnader enbart anger längd samt 
bredd, men när det kommer till att analysera temperaturer i rummet är det dock viktigt att alla tre 
måtten finns tillgängliga för objekten i fråga (ibid). 
  
BIOTOP OCH TRÄDDATA: Träd kan fylla många funktioner i en stadsmiljö och har 
framförallt egenskaper som är av stor vikt för temperaturreglering (Geografiska informationsbyrån, 
2017). Det finns flera olika typer av data som kan vara aktuella för ett träd, däribland vilken art 
trädet är, vilken placering det har, vilken höjd och diameter stammen och trädets krona har (ibid). 
Data av följande slag kan exempelvis registreras med hjälp av inventeringar i fält eller så kan 
lokalisering, höjd samt diametern på trädkronan exempelvis beräknas med hjälp av höjddata (ibid). 
Även marktäckedata är av stor betydelse när det gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
som kan påverka temperaturerna (Naturvårdsverket, 2019c). 

7.2  ÖVERSVÄMNINGSHANTERING  
Likt för temperaturreglering har rekommendationer även tagits fram för olika dataunderlag som 
kan anses vara viktiga att analysera gällande översvämningshantering. I rapporten “Grön 
infrastruktur för klimatanpassning” från 2016 ger Länsstyrelsen förslag på just detta. Dessa förslag 
redovisas kortfattat nedan.  
 

  
Figur  9.  Översvämning  i  stadsmiljö  (Länsstyrelsen,  2016) 

HÖJDDATA OCH LÅGPUNKTER:  På samma sätt som för temperaturreglering behövs 
höjddata för att kunna göra fullständiga analyser för översvämningsriskerna i ett område (Nyberg, 
2010). På platser där flödena är högre är även risken för att drabbas av översvämningar större, och 
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beror oftast på att ett område under en längre tid har utsatts för stora mängder regn eller smältvatten 
(Länsstyrelsen, 2016). Som ett inledande steg vid granskning av ett område är det viktigt att utföra 
en lågpunkskartering (ibid). Genom att identifiera de lågpunkter som finns i landskapet går det att 
få en uppfattning om vilka urbana ytor som löper störst risk att översvämmas vid eventuella skyfall 
eller längre regn och- eller smältperioder (ibid). Samtidigt säger dessa typer av dataunderlag inget 
om markens infiltrationsförmåga eller exakta värden på hur mycket nederbörd som behöver falla 
på en plats för att den ska svämma över (ibid). För detta krävs kompletterande hydrologiska 
modeller (ibid).  
  
GEOLOGI OCH MARKANVÄNDNING: Andra aspekter som är centrala för ett 
områdes förmåga att kunna hantera översvämningar har bland annat att göra med typ av jordart 
och hur väl markytan exempelvis klarar av att infiltrera dagvattnet (Länsstyrelsen, 2016). Markens 
infiltrationsförmåga kan skilja sig åt väsentligt beroende på jordart, där exempelvis postglacial lera 
har en sämre förmåga att kunna ta hand om vattnet gentemot en sandig morän som enklare kan 
infiltrera vattnet (ibid). Vidare kan naturområden överlag sägas ha bättre möjligheter till infiltration 
än urbana hårdgjorda ytor som exempelvis utgörs av asfalt (ibid). Därav är en viktig del i arbetet 
med att bedöma riskerna för översvämningar i ett urbant område att det finns god kännedom om 
infiltrationskapaciteten (ibid). 

7.3  DATAUNDERLAG  
I detta avsnitt presenteras de dataunderlag som har används i denna rapport för att kunna göra en 
kvalitativ bedömning av de två utvalda lokaliseringsförslagen i Trafikkontorets pilotmetod. Av de 
dataunderlag som presenteras nedan är det enbart skyfallsmodellen (SVOA) som tidigare har 
använts i Trafikkontorets pilotmetod. Skyfallsmodellen har valts att användas på nytt i denna studie 
för att tydligare illustrera flödesvägar och maxdjup på de aktuella fastigheterna. Resterande 
underlag har bearbetats på eget initiativ i syfte att kunna besvara studiens forskningsfrågor.   
  
MILJÖDATA “OPEN STOCKHOLM” 
 
Miljödata är en portal framtagen av Miljöförvaltningen där olika kartskikt med relevans för miljö 
finna att tillgå. Från denna tjänst har data för temperatur, skyfall samt buller inhämtats. Tillgång 
till denna data kan antingen erhållas intern via Stockholms stad eller externt via Stockholms stads 
webbportal “Open Stockholm (Öppna data)” enligt följande länk: 
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/. Därefter är det möjligt att välja typ av data enligt 
fliken “Ämnesområden”. Samtliga kartskikt på webbportalen är nedladdningsbara men oftast 
finns även alternativet visningstjänst (WMS), vilket innebär att karttjänsterna kan användas direkt 
på hemsidan. I denna studie refereras källan enligt; Miljödata, 2019. 
  

•   Temperaturkartering: Temperaturmodellen togs fram av Miljöförvaltningen under 2014 
och utgår från en sommardag 28 juli 1994 då det var värmebölja (Miljödata, 2019). För 



32  

denna studie har (1) “Temperaturkartering 2014, kl. 14”, (2) “Temperaturkartering 2014, 
medel” och (3) “Temperaturkartering 2014, risk” använts. (1) Visualiserar 
strålningstemperatur (typdag för värmebölja) för angiven plats utifrån scenario nuläge med 
vegetation, vid kl. 14 på dagen (ibid). (2) Visualiserar dygnsmedel av strålningstemperatur 
(typdag för värmebölja) för angiven plats utifrån scenario nuläge med vegetation (ibid). (3) 
Visualiserar strålningstemperatur (typdag för värmebölja) för angiven plats utifrån scenario 
nuläge med vegetation, baserat på hur många timmar som övergår 59.4 °C under 24 h (ibid). 
Kartskikten finns tillgängliga via kategorin “Atmosfär, klimatologi, meteorologi”. 
 

•   Skyfallsmodellering: Skyfallsmodellen togs fram av Stockholm Vatten och Avfall under 
2018 för att kunna identifiera ytor i Stockholms stad som riskerar att översvämmas vid ett 
skyfall (Miljöbarometern, 2019a). Scenariot som har använts visualiserar ett 100-årsregn 
med en varaktighet på 6 h och en klimatfaktor på 1,25 (anpassat till möjligt klimat 2100) 
och en sammanlagd nederbördsvolym på 105, 7 mm (ibid). Modellen tar även hänsyn till 
infiltration (jordart), avrinningshastighet  och det görs även ett avdrag av ledningsnätets 
kapacitet utifrån ett förutbestämt värde (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). För denna 
studie har “Maximalt vattendjup” och “flödesvägar” använts. Kartskikten finns tillgängliga 
via kategorin “Atmosfär, klimatologi, meteorologi”. 

 
•   Bullerkarta: Regional bullerkartering som redovisar ett dygnsmedel för buller (Miljödata, 

2019). För denna studie har “Bullerkartan 2012 - Alla källor” och “Bullerkartan 2012 - Väg 
Tåg 2m Leq 24h” använts. Den första bullerkartan inkluderar även flyg och har använts för 
ett av de lokaliseringsförslag som ligger i anslutning till Bromma flygplats. “LAeq24h” står 
för ekvivalent ljudnivå och anger ett genomsnittsvärde för 24 h beräknat under tolv månader 
(Trafikverket, 2017). Kartskikten finns tillgängliga via kategorin “Miljö”. 

 
•   Pågående planområden: Framtagen av Stockholms stad (Miljödata, 2019). Visar 

planområden och bestämmelser (ibid). För denna studie har “Bygg och plantjänsten - 
Pågående planarbete” använts. Finns även att tillgå direkt via länken: 
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende 
planarbete/PagaendePlanarbete/?searchtype=map. På webbsidan finns en visningstjänst. 

  
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING (SGU)  
 
I denna studie refereras källan enligt; SGU, 2019. 

 
•   Jordarter: Kartvisaren “Jordarter 1:25000-1:100000” har använts och beskriver markens 

olika jordlager. Hänsyn tas dock bara till grundlager i denna kartvisare. Tillgång via länken: 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html. 
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•   Genomsläpplighet: Kartvisaren “Genomsläpplighet” har använts och utgår från 
grundlagrets kornstorlek. Tillgång via länken: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
genomslapplighet.html. 

  
ARTDATABANKEN: ARTPORTALEN (SGU) 
 
I denna studie refereras källan enligt; Artportalen, 2019. 

 
•   Rödlistade arter: Webbtjänst som samlar information om olika växter och djur som har 

hittats inom Sveriges gränser, däribland rödlistade arter (Artportalen, 2019). För att 
använda tjänsten krävs registrering. Därefter är det med hjälp av alternativet “Sök med 
karta/yta” i fliken “Sök”  möjligt att erhålla data för ett avgränsat område. För denna studie 
valdes “Alla rödlistade” i “Rödlistekategori” mellan 2009- 2019. Sedan valdes “Presentera 
fynd” och alternativet “Artlista”. Tillgång via länken: https://artportalen.se/. Eftersom det 
är krav på att bevara rödlistade arter ansågs det relevant att undersöka förhållandena för 
dessa på de aktuella fastigheterna.  
  

SKOGSSTYRELSEN: SKOGENS PÄRLOR OCH SKOGLIG GRUNDDATA 
  
I denna studie refereras källan enligt; Skogens pärlor, 2019. 

 
•   På webbsidan för Skogens pärlor finns en visningstjänst som redovisar viktiga naturvärden 

(t.ex. Natura 2000, sumpskogar och nyckelbiotoper) och forn- och kulturlämningar. 
Tillgång via länken: https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/. 
 

•   På visningstjänsten Skoglig grunddata användes “Flygfoto infraröd” och “Skoglig 
grunddata - mark” för att kartlägga och beräkna trädhöjd. Tillgång via länken: 
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/. 
  

ÖVRIG INFORMATION - Data gällande markägare och annan muntlig information som 
erhållits från Trafikkontoret refereras enligt; Trafikkontoret, 2019. Data från Trafikkontorets och 
Swecos pilotprojekt refereras enligt; Törnros et al., 2018.  
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8  FALLSTUDIE  “NV  STOCKHOLM”  
Denna fallstudie bygger på ett tidigare pilotprojekt kallat “GIS-analys snötippningsplatser” som 
är framtagen i ett samarbete mellan Trafikkontoret och Sweco under 2018 (Törnros et al, 2018). 
Arbetsmetoden i Trafikkontorets pilotprojekt är tänkt att fungera som ett komplement till en redan 
befintlig metod som Trafikkontoret använder för att identifiera lämpliga ytor för snötippning (ibid). 
Denna metod beskrivs närmare i rapporten “Landupplag för snö i ytterstaden Vintern 2018-2019” 
(ibid). Den äldre metoden grundar sig bland annat på dialoger mellan olika parter såsom 
Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och parkingenjörer, men likt den senare pilotmodellen även på 
analyser som utförts utifrån ett antal satta kriterier (ibid). I samband med att Stockholm förtätas 
och allt fler så kallade kommunaltekniska ytor försvinner, har även behovet för effektivare 
arbetsprocesser gällande identifiering av snötippningsplatser eftersökts (Törnros et al, 2018). 
Enbart i Västerort bedöms det totalt behövas omkring 70 000 m2 centrala och lokala ytor för att 
kunna hantera nederbörden de kommande vintrarna (ibid). I syfte att enklare kunna utvärdera större 
geografiska områden, i detta fall i stadsdelsnämdsområdena Bromma och Spånga-Tensta, har 
geografiska informationssystem (GIS) använts som verktyg i den arbetsmetod som har utarbetats i 
Trafikkontorets senaste pilotprojekt (Törnros et al, 2018). Som ett steg för att kunna identifiera ytor 
har en multikriterieanalys (MCA) genomförts där kriterier blivit klassade i kategorierna 
restriktioner och parametrar (ibid). Enligt den första kategorin valde Trafikkontoret ut elva stycken 
restriktioner som ansågs göra en plats direkt olämplig att tippa snö på, se Tabell 2 (ibid). För de 
platser som inte bedömdes som direkt olämpliga värderades platserna sedan utifrån fem 
parameterlager med klassifikationerna 1-4, se Tabell 3. En av skillnaderna mellan stora och små 
tippar var att de större upplagen värderades utifrån översvämningsytor, medan de mindre upplagen 
utvärderades utifrån upptagningsområde, i syfte att inte nedprioritera för många av de små ytorna 
(ibid). 
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Tabell  2.  Kriterier  som  gör  snötippning  direkt  olämplig  (Törnros  et  al,  2018)  

   
Tabell  3.  Klassificering  av  fem  olika  parameterlager  (Törnros  et  al.,  2018)  

En sammanställning gjordes slutligen i Trafikkontorets pilotprojekt för de olika kriterierna i form 
av kartskikt (restriktionslager och parameterlager) som sedan slogs samman för att en visuell 
granskning skulle kunna möjliggöras över projektområdet, se Figur 12-14 nedan. 
 

  
Figur  10.  Stegvis  överlagring  av  de  olika  kartskikten  (Törnros  et  al.,  2018)  

  
  

     
Figur  11.  Stora  snöupplag  (Törnros  et  al.,  2018)        Figur  12.  Små  snöupplag  (Törnros  et  a.l,  2018)  
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Avsikten med fallstudien i denna rapport är att bygga vidare på Trafikkontorets pilotmetod genom 
att främst granska och göra en kvalitativ bedömning kring två av de snötippningsplatser som har 
föreslagits utifrån deras potential till att kunna bidra till temperaturreglering och 
översvämningshantering. Då det finns ett akut behov av större ytor, har det största 
lokaliseringsförslaget för små respektive stora tippar valts ut för vidare granskning likt beskrivet i 
metodkapitlet. I syfte att underlätta läsningen av följande delavsnitt har de underlag som har 
bearbetats i denna fallstudie, som har presenterats i avsnitt 7.3 “DATAUNDERLAG” delats in 
enligt följande rubriker; Markanvändning och geologi, Biologi, Buller och pågående planarbete, 
Temperatur och Skyfall. För att skapa en bättre helhetsbild har även jordarter valts att redovisas i 
tabellform, även om denna typ av data redan finns inkluderad i Stockholms skyfallsmodell. Ingen 
visuell presentation har däremot gjorts för t.ex. avrinningskoefficienten för dagvatten som 
skyfallsmodellen även valt att ta med i beräkningen. Data för kultur- och fornlämningar, 
skyddsvärd natur, planerade verksamheter och buller har även undersökts då dessa anses ha direkt 
relevans för om en planerad aktivitet är möjlig på de aktuella platserna. Under rubriken 
“MARKANVÄNDNING OCH GEOLOGI” är tabell 4 och 6 omgjorda från Trafikkontorets 
pilotmodell, övriga figurer och tabeller har utförts på egen hand i denna fallstudie.  

8.1  MARKANVÄNDNING  OCH  GEOLOGI  

8.1.1  NR.  3,  TRAFIKFLYGET  8,  BROMMA  

Nr.  3  
Area   Närhet  bostad  

Närhet  målp.  
för  barn   Tillgänglighet  

Upptagnings
-område   Medelvärde  

17552     100-  1500  (4.0)   200-  1700  (4.0)   0-  100  (4.0)  
200  000-  300  
000  (2.0)   (3.5)  

Enhet         m2   Avstånd  (m)   Avstånd  (m)   Avstånd  (m)  
Antal  m2  

inom  1  km  
Parameter-
värde  1-4  
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Tabell  4.  Sammanställning  av  parameter  -  och  medelvärde  för  Trafikflyget  8  (små  tippar)  

  
Figur  13.  Geografisk  avgränsning  markerat  i  grönt  mellan  Ulvsundavägen,  
Flygplatsinfarten  och  Bromma  Blocks  

Fastigheten Trafikflyget 8 tillhör kategorin lokala “små snöupplag” och har en uppmätt area på 
17552 m2 (Törnros et al., 2018) Den nuvarande markägaren är NCC Property sjuttioåtta AB 
(Trafikkontoret, 2019). Fastigheten bedöms enligt Trafikkontoret (ibid) ha en god tillgänglighet (0-
100 m) och nås, enligt granskningar från denna studie, bland annat via Flygplatsinfarten, som är 
placerad längst med fastighetens västra del, från Ulvsundavägen. I denna studie har det även gått 
att identifiera en ingång högre upp på Flygplatsinfarten, nära avfarten till köpkvarteret Bromma 
Blocks placerad i den norra änden av lokaliseringsförslaget. Efter genomfört platsbesök (2019-03-
25) har denna studie inte kunnat identifiera några byggnader på den aktuella fastigheten. Med hjälp 
av SGUs kartvisare “Jordarter 1:25000 - 1:100000” och “Genomsläpplighet” har det för denna 
studie även gjorts en översikt för Trafikflyget 8 baserat på jordarter och markens genomsläpplighet, 
enligt Tabell 5. Markens grundlager för den aktuella platsen utgörs främst av fyllningsmassor som 
baserat på information från SGU (2019) bör ha en hög genomsläpplighet. Utöver fyllningsmassor 
har postglacial lera identifierats som att utgöra det underliggande jordlagret och i mindre 
utsträckning även morän och urberg (ibid).  
   

Yta   Grundlager   Underliggande  lager   Övrig  jordart   Genomsläpplighet  

Nr.  3   Fyllning   Postglacial  lera   Morän  och  delvis  urberg   Hög  
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Tabell  5.  Sammanställning  jordarter  samt  genomsläpplighet  på  trafikflyget  8  

Denna studie har även kunnat identifiera tidigare forn- och kulturlämningar i form av stensättningar 
med hjälp av Skogsstyrelsens kartvisare “Skogens pärlor” på det nuvarande flygfältet, se 
rödmarkering i Figur 16 (Skogens pärlor, 2019). Enligt de uppgifter som har hittats på Skogens 
pärlor har dessa fynd redan blivit undersökta och är numera borttagna och bedöms därmed inte 
utgöra något hinder (ibid). 
 

  
Figur  14.  Tidigare  fynd  markerat  i  rött  

  

8.1.2  NR.  6,  BROMSTEN  9:1  
    

Nr.  6  
Area   Närhet  bostad  

Närhet  målp.  
för  barn   Tillgänglighet   Skyfall   Medelvärde  

41243   100-  1  500  (4.0)   200-  1  700  (4.0)   0-  100  (4.0)   0-  0,1  (1.4)   (3.3)  

Enhet     m2   Avstånd  (m)   Avstånd  (m)   Avstånd  (m)   Vattenhöjd  (m)  
Parametervärde  
1-4    
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Tabell  6.  Sammanställning  av  parameter-  och  medelvärde  för  Bromsten  9:1  (Stora  tippar)  

  
Figur   15.   Geografisk   avgränsning   markerat   i   svart   mellan   länsväg   279,  
Mälarbanan  och  Sulkyvägen  

Bromsten 9:1 tillhör kategorin centrala “stora snöupplag” och har en uppmätt area på 41243 m2 
Törnros et al, 2018). Den nuvarande markägaren är Vasakronan Fastigheter AB (Trafikkontoret, 
2019). Fastigheten bedöms enligt Trafikkontoret (Törnros et al, 2018) ha en god tillgänglighet (0-
100) och kan i denna fallstudie ses nås via avfarterna Sulkyvägen eller Sundbybergskopplet från 
länsväg 279. Efter platsbesök (2019-03-25) kunde denna studie inte lokalisera några byggnader på 
den aktuella fastigheten som efter granskningar med hjälp av Google maps antas varit ett tidigare 
verksamhetsområde. Enligt SGUs kartvisare “Jordarter 1:25000 - 1:100000” och 
“Genomsläpplighet” består ytans grundlager av postglacial lera som bedöms ha en medelhög 
genomsläpplighet, se Tabell 7 (SGU, 2019). 
 

Yta   Grundlager   Underliggande  lager   Övrig  jordart   Genomsläpplighet  

Nr.  6   Postglacial  lera   Ej  identifierat   Ej  identifierat   Medelhög  

Tabell  7.  Sammanställning  jordarter  samt  genomsläpplighet  

Inga kultur- eller fornlämningar har kunnat identifierats på, eller i nära anslutning till den aktuella 
fastigheten med hjälp av Skogsstyrelsens kartvisare “Skogens pärlor”. 
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8.2  BIOLOGI  

8.2.1  NR.  3,  TRAFIKFLYGET  8,  BROMMA  
På den aktuella fastighetens östra del, längst med Ulvsundavägen, har en trädrad bestående av 13 
träd kunnat identifierats i denna studie, se Figur 18. Av den bedömning som har gjorts från 
platsbesök (2019-03-25) och Google maps anses träden till viss del kunna bidra till insynsskydd 
för förbipasserande längst med Ulvsundavägen under vissa delar av året. Ingen tillgänglig träddata 
har kunnat erhållas i denna studie, men enligt en bedömning gjord av Joakim Josefsson, 
landskapsarkitekt och trädkunnig på Trafikkontoret, återfinns bland annat pilträd tillhörande 
videsläktet (salix) på fastigheten (Trafikkontoret, 2019). Dessa träd är snabbväxande lövträd och 
bedöms bidra till minskad insynsskydd under senhöst/vinter då träden tappar sina löv (ibid).  
 
Med skogsstyrelsens kartvisare “Skogliga grunddata” (aktualitet 2011) beräknades, utifrån tio 
träd, en ungefärlig genomsnittlig höjd ut på nio meter (Skogens pärlor, 2019). Enligt uppgifter från 
Trafikkontorets rapport (Törnros et al., 2018) finns det inga ekar eller andra skyddsvärda träd på, 
eller inom en tio meters buffert från ytan. Analyser som har utförts i denna studie med hjälp av 
Skogsstyrelsen kartvisare “Skogens pärlor” indikerar inte heller på att det skulle finnas några 
rödlistade arter eller annan skyddsvärd natur att ta hänsyn till inom lokaliseringsförslaget (Skogens 
pärlor, 2019). 
 

     
Figur  16.  Träd  karterade                                                                                                Figur  17.  Infraröd  bild  av  vegetation 
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Figur  18.  Beräkning  av  trädhöjd 

8.2.2  NR.  6,  BROMSTEN  9:1  
Genom granskning av ortofoto och infraröd bild har denna studie kunnat identifiera vegetation i 
form av träd på fastigheten (se Figur 21), men ingen mer träddata har gått att finna. Utbredningen 
av träd och annan typ av vegetation bedöms enligt platsbesök (2019-03-25) inte vara tillräcklig för 
att skydda ytan från insyn. Trafikanter längst med länsväg 270, Sulkyvägen samt resenärer på 
Mälarbanan bedöms följaktligen ha god insyn över ytan vid förbipassering. 
 
Enligt Skogsstyrelsens kartvisare “Skogliga grunddata” (aktualitet 2011) beräknas den 
genomsnittliga höjden, utifrån cirka 10 träd, vara omkring 15 meter, se figur 22 (Skogens pärlor, 
2019). Underlag som har tagits fram av Trafikkontoret (Törnros et al, 2018) visar heller inga tecken 
på att det skulle finnas några ekar eller andra skyddsvärda träd att ta hänsyn till på, eller inom en 
buffert på tio meter från fastigheten. Inga rödlistade arter eller annan skyddsvärd natur har kunnat 
observerats i denna studie på fastigheten utifrån Skogsstyrelsens kartvisare “Skogens pärlor”. 
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Figur  19.  Infraröd  bild  av  vegetation                                                            Figur  20.  Infraröd  bild  av  vegetation  

8.3  BULLER  OCH  PÅGÅENDE  PLANARBETE  

8.3.1  NR.  3,  TRAFIKFLYGET  8,  BROMMA  
Ulvsundavägen, som sträcker sig längst med fastighetens östra sida är en högt trafikerad led. Av 
de analyser som har gjorts i denna studie med hjälp av bullerkartan (aktualitet 2012) är det möjligt 
att se att Ulvsundavägen tidigare givit upphov till höga bullernivåer som inneburit att ytorna 
närmast denna sträckning haft uppmätta dygnsmedelvärden på omkring 70 dBA, se Figur 23-24 
(Miljödata, 2019). Det framgår även av bullerkartan att flygverksamheten på Bromma flygplats 
riskerar att generera buller, främst i anslutning till den flygplansparkering som återfinns nära 
Trafikflyget 8 på fastighetens vänstra sida av Flygplansinfarten (ibid). Enligt denna studie bedöms 
dock samtliga områden placerade i nära anslutning till Ulvsundavägen i bägge riktningarna bli 
avsevärt påverkade av det aktiva trafikflödet. I dagsläget bedöms avståndet mellan den aktuella 
fastigheten och de omkringliggande bostäderna enligt Trafikkontoret (Törnros et al, 2018) vara 
starkt positivt (100- 1500 m) och enligt denna studie bedöms därmed påverkan av eventuellt nya 
transporter vara liten. Detta påstående antas även gälla för säkerhetsaspekten för platsen då närmsta 
målpunkt för barn ligger på ett avstånd av minst 200 meter från lokaliseringsförslaget enligt 
Trafikkontoret (Törnros et al, 2018). 
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Figur  21.  Dygnsmedelvärde  (väg  och  tåg)                    Figur  22.  Dygnsmedelvärde  (väg,  tåg  och  flyg)  

För denna studie har även en granskning gjorts gällande pågående planarbeten på eller i nära 
anslutning till Trafikflyget 8, som eventuellt kan utgöra hinder för fastighetens förutsättningar att 
kunna verka som snöupplag och hantera nederbörd och temperaturhöjningar. Enligt uppgifter från 
ICA Fastigheter, som var tidigare ägare till Trafikflyget 8, såldes fastigheten under 2018 till NCC 
som i nuläget planerar för etablering av handel, kontor och hotellverksamhet (ICA Fastigheter, 
2018). Under försäljningsprocessen skrev ICA även på ett hyreskontrakt med NCC som sträcker 
sig till 2033 och inkluderar bland annat planer på en ny ICA Maxi samt ett Apotek Hjärtat (ibid). 
Tillskottet av dessa nya verksamheter sägs tillhöra det större stadsdelsprojektet Hangar 5 som syftar 
till att öka attraktiviteten i delarna mellan Brommaplan och Sundbyberg (BAU, 2018). De nya 
hotell- och handelsverksamheterna beräknas vara färdiga under det första kvartalet 2021 (ICA 
Fastigheter, 2018). Med hjälp av SBKs kartvisare “Pågående planområden” har denna studie även 
kunnat identifiera pågående projekt i närheten av Trafikflyget 8, däribland utbyggnaden av 
flerbostadshus och en grundskola på fastigheterna Betongblandaren 10 samt 13, som båda ligger 
placerade mellan Bromma flygplats och köpkvarteret Bromma Blocks (Miljödata, 2019). Planerna 
är fortfarande i ett startskede och ett slutgiltigt godkännande av stadsbyggnadskontoret förmodas 
enligt uppgifter från SBK ske inom kort (ibid). 

8.3.2  NR.  6,  BROMSTEN  9:1  
Fastighetens norra delen vetter ut mot länsväg 279, som i likhet med sträckan Ulvsundavägen 
bedöms vara en högt trafikerad led. Av den bullerkartering (aktualitet 2012) som har granskats i 
denna studie framgår det bland annat att fastighetens norra delar har uppvisat dygnsmedelvärden 
som uppgått till omkring  70 dBA, se Figur 25 (Miljödata, 2019). På fastighetens södra sida kan 
Mälarbanan ses sträcka sig med dygnsmedelvärden över 70 dBA, och med värden uppemot 70 
dBA för de delar som ligger i anslutning till järnvägen (ibid). Enligt de mätningar som 
Trafikkontoret (Törnros et al., 2018) har gjort är närheten till bostäder tillfredställande (100-1500 
m) och bedömningen för denna studie är därmed att en planerad snödeponi inte skulle inverka 
negativt på de boendes upplevelser. Enligt Trafikkontoret (ibid) bedöms det inte heller föreliggar 
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några direkta risker kopplade till målpunkter för barn då avståndet är större än 200 m från den 
aktuella fastigheten. 
 

  
Figur  23.  Dygnsmedelvärde  (väg  och  tåg)  

Efter granskning av planarbete på Bromsten 9:1 kunde denna studie inte finna några pågående eller 
planerade aktiviteter. Emellertid planeras det för ny byggnation i närheten av 
lokaliseringsförslaget, bland annat på Mälarbanan och fastigheten Bromsten 9:2 (Miljödata, 2019). 
För den berörda sträckan som passerar förbi Bromsten 9:2 mellan Sundbyberg-Spånga, finns 
pågående planer på att utöka sträckan från två till fyra spår (ibid). Byggstart, för projektet som nu 
befinner sig i planskedet, är satt till 2021 (ibid). Utöver de högre ljudnivåer som kommer tillkomma 
i samband med själva byggprocessen, beräknas ljudnivåerna överlag bli högre under drift, enligt 
den miljökonsekvensbeskrivning som Trafikverket (2016) utfört. Enligt Trafikverket beräknas full 
maxkapacitet uppnås omkring 2030 och beräknas då generera ljudnivåer uppåt 20 % högre från 
dagens värden (ibid). På Bromsten 9:2 som ligger i närheten av den aktuella fastigheten har denna 
studie även funnit ett programförslag för “Spångadalen” (Stockholms stad, 2018). Detta 
programförslag, som är i ett fortsatt tidigt stadie, skulle vid förverkligande exempelvis inkludera 
nya bostäder, parker och en grundskola (ibid). Den föreslagna byggstarten är satt till 2025 
(Miljödata, 2019). 

8.4  TEMPERATUR  

8.4.1  NR.  3,  TRAFIKFLYGET  8,  BROMMA  
Resultaten för strålningstemperaturer (aktualitet 2014) som denna studie har inhämtat från 
kartvisaren “Miljödata”, visar att det främst har varit de västra och norra delarna av fastigheten 
som varit exponerade för stark värme med dygnsmedelvärden på över 40 grader, se Figur 26 
(Miljödata, 2019). Det blir för denna studie även tydligt att vegetationen längst med 
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Ulvsundavägen har haft temperatursänkande egenskaper, med temperaturer som istället legat på 
omkring 30 grader (ibid). Den svalkande effekten bli desto mer tydlig i Figur 27, som illustrerar 
strålningstemperaturen vid 14-tiden, där temperaturerna likt i föregående figur uppvisar 
temperaturer som överlag är lägre än resterande hårdgjorda ytor (ibid). Framförallt är det den västra 
delen av fastigheten, som saknar tydlig vegetation, som riskerat att bli exponerad för extremhetta 
med värden över 59.4 grader under minst en timmes tid, se Figur 28 (ibid). Likt föregående figurer 
är det även i detta fall möjligt att t.ex. urskilja vegetationens svalkande effekter längst den östra 
sidan (ibid).  
 

  
Figur  24.  Medelstrålningstemperatur  24  h  

  
Figur  25.  Strålningstemperatur  vid  kl.  14 
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Figur  26.  Riskkartering  där  strålningstemperaturen  under  
minst  1  timme  är  högre  än  59,4  C,  inkluderat  vegetation  

8.4.2  NR.  6,  BROMSTEN  9:1  
I likhet med föregående lokaliseringsförslag är det med hjälp av kartvisaren för 
strålningstemperatur (aktualitet 2014) även i Bromsten 9:1:s fall tydligt att grönskan bidrar till att 
sänka dygnstemperaturerna, se Figur 29 (Miljödata, 2019). Kring fastighetens södra delar, i nära 
anslutning till Mälarbanan, har det vid granskning i denna studie gått att kartlägga vegetationsytor 
med dygnsmedelvärden på omkring 27 grader gentemot omgivande 35-46 grader (ibid). Skillnaden 
i strålningstemperatur mellan de grönare ytorna och mer hårdgjorda ytor blir även tydligt vid 14-
tiden, se Figur 30 (ibid). Beträffande risken att exponeras för extremvärme med temperaturer över 
59.4 grader, är bedömningen efter granskning i denna studie att det främst är kring de mellersta 
delarna som risk för detta föreligger, se Figur 31 (ibid). Likt tidigare figurer går det även i detta 
fall att notera svalkande effekter av grönytorna (ibid).  
 



47  

  
Figur  27.  Medelstrålningstemperatur  24  h  

  

  
Figur  28.  Strålningstemperatur  vid  kl.  14  
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Figur  29.  Riskkartering  där  strålningstemperaturen  under  
minst  1  timme  är  högre  än  59,4  C,  inkluderat  vegetation  

8.5  SKYFALL  

8.5.1  NR.  3,  TRAFIKFLYGET  8,  BROMMA  
Resultatet från “Miljödata” med kartskiktet “Flödesvägar” visar i denna studie att det främst är 
kring de nordliga delarna av fastigheten som uppkomst av flödesvägar beräknas ske vid ett 
eventuellt skyfall, se Figur 32 (Miljödata, 2019). Vidare bedöms flödesvägarna i denna studie bli 
lågt och rinnvägarna kan i enlighet med karteringen ses sträcka sig från fastighetens norra delar till 
de sydligare delarna (ibid). Ovanför fastighetens norra delar kan högre flöden även ses uppkomma 
kring Bromma Blocks, men beräknas utifrån en visuell bedömning inte utgöra en direkt fara (ibid). 
I Figur 33, som illustrerar maximalt vattendjup, är det framförallt värden på 0,1- 0,3 m som denna 
studie kan se uppkomma vid ett skyfall (ibid). Kring fastighetens norra delar går det även att 
identifiera ett fåtal ytor som riskerar att få ett vattendjup på omkring 0,3-0,4 m (ibid). 
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Figur  30.  Flödesvägar  

  
Figur  31.  Maxdjup  

8.5.2  NR.  6,  BROMSTEN  9:1  
Vid granskning av kartskiktet “Flödesvägar” för Bromsten 9:1 går det för denna studie att 
identifiera fler riskområden med relativt omfattande rinnvägar (Miljödata, 2019). Dessa rinnvägar 
beräknas även få högre flöden, framförallt kring de mellersta delarna och från länsväg 279 ner över 
fastighetens norra delar, se Figur 34 (ibid).  För maximalt vattendjup, beräknas vissa av de mittersta 
delarna bland annat kunna få värden från 0,5 till över 1 meter, se Figur 35 (ibid). Detta kan även 
ses gälla vissa av ytorna i sydost, nära Mälarbanan (ibid). Utöver detta, kan en omfattande del av 
en totala ytan komma att erhålla nivåer på omkring 0,1-0,3 m (ibid). 
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Figur  32.  Flödesvägar  

  

  
Figur  33.  Maxdjup  
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9  ANALYS    
Av de två lokaliseringsförslag som har undersökts i detta arbete anses platserna har varierande 
förutsättningar för att kunna fungera som snöupplag och verka främjande för temperaturreglering 
och översvämningshantering. Enligt resultaten från Trafikkontorets pilotstudie erhöll bägge 
fastigheterna höga medelvärden på 3.5 respektive 3.3 av totalt fyra poäng. Fastigheterna bedömdes 
enligt Trafikkontorets pilotstudie ligga placerade på ett tillfredställande avstånd från bostäder, 
målpunkter för barn och ansågs även vara lättillgängliga för transporter. 
 
I avseendet för de aspekter som den här studien har valt att granska för temperaturreglering, fanns 
det exempelvis begränsat med vegetation på de aktuella fastigheterna, vilket anses inverka negativt 
på förutsättningarna för temperatursänkande egenskaper. Enligt typdag för värmebölja gick det i 
denna studie att notera att bägge lokaliseringsförslagen riskeras att exponeras för stark värme och 
att delar av fastigheterna kan komma att få strålningstemperaturer som överstiger 59.4 C under 
minst en timme. Trots en begränsad mängd vegetation var det dock möjligt att i samtliga fall 
identifiera svalkande effekter, bland annat för de träd som sträcker sig längst Ulvsundavägen på 
Trafikflyget 8 och den trädklunga som återfinns direkt ovanför Mälarbanan på Bromsten 9:1. För 
denna studie fanns ingen träddata att tillgå, men av de bedömningar som har gjorts för studien 
bedöms snitthöjden för Trafikflyg 8 vara nio meter och cirka femton meter för Bromsten 9:1. Enligt 
forskningsöversikten kan det finnas fördelar med att ha högre träd, likt i fallen med de två 
lokaliseringsförslagen, då högre träd generellt kan skugga större ytor. Att ha samma typ av 
växlighet, likt de pilträd som har kunnat identifierats på Trafikflyget 8, kan även vara positivt för 
att förstärka en specifik ekosystemtjänst eller för att underlätta skötsel, men kan på samma gång 
innebära större risker i form av t.ex. sjukdomsspridningar och skadeverkningar. Resultaten från 
litteraturstudien visar samtidigt att en hög biodiversitet i samtliga fall är att föredra i främjandet av 
mångfunktionalitet och bör även eftersträvas i syfte att göra platserna mer motståndskraftiga. Då 
en central del för att kunna bevara en hög biodiversitet i stadsmiljöerna grundar sig i kontinuerlig 
skötsel och underhåll, anses det därmed vara nödvändigt för de ingående parterna att redan i tidigt 
skede välja ut aktörer inom olika ansvarsområden och verka för att uppföljningar regelbundet 
genomförs.  
 
Vidare visade resultaten från fallstudien att Trafikflyget 8 bland annat hade få lågpunkter, där 
maxdjupet vid ett skyfall på vissa delar kunde uppgå till cirka 0.3 m och där flödet överlag ansågs 
bli lågt, vilket även tyder på att risken för översvämning är begränsad. För Bromsten 9:2 var 
lågpunkterna fler till antal och flödesvägarna beräknades kunna bli mer omfattande samt ge upphov 
till högre flöden. Flera av delarna på Bromsten 9:2 riskerade vidare att generera höga 
vattensamlingar med maxdjup omkring en meter, och i enstaka fall ännu högre. Enligt resultaten 
från litteraturstudien skulle en ökad andel grönytor i detta fall kunna bidra till att sakta ner flödena 
och minska nivåerna genom att öka markens genomsläpplighet, med undantag då marken är tjälad. 
Pågående planarbeten har även kunnat identifierats på eller i nära anslutning till bägge 
fastigheterna. Uppgifter gällande Trafikflyget 8 tyder på att Bromma köpkvarter kommer att 
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utvidgas med handel, kontor och hotellverksamhet, vilket beräknas vara färdigt inom de 
nästkommande åren, och innebär således att fastighetens möjlighet att verka som snöupplag 
försvinner helt. Utöver detta finns det även planer för etablering av en ny grundskola och 
flerbostadshus i närheten av Trafikflyget 8, vilket mest sannolikt skulle nedgradera t.ex. platsens 
lämplighet utifrån parametrar likt närhet till boende och målpunkter för barn. För Bromsten 9:2 
gick det inte att identifiera några pågående planarbeten på fastigheten, men dock i nära anslutning. 
Exempelvis finns det pågående planer på att utöka Mälarbanan från två till fyra spår, vilket då 
skulle inkludera den sträcka som passerar fastigheten direkt i syd. Vid förverkligande, antas 
byggnationen och en ökad spåraktivitet ge upphov till högre ljudnivåer som sannolikt kommer att 
addera till dygnsmedelvärdet långsiktigt. Som en del av programförslaget “Spångadalen” planeras 
det även för nya bostäder och en grundskola på fastigheten Bromsten 9:2, med slutdatum 2025. 
Likt för tidigare lokaliseringsförslag innebär detta sannolikt att det kommer finnas behov av att på 
nytt utvärdera de parametrar som Trafikkontoret har valt att undersöka i pilotstudien.  
 
När det gäller hantering av snö är det viktigt att ha i åtanke att den hydrologiska cykeln är 
föränderlig mellan årstiderna och blir framförallt mer komplex under vinterhalvåret. Resultaten 
från litteraturstudien visar på att snö ackumulerar betydligt mycket mer föroreningar än vad regn 
gör, och i de fall halterna är höga är de främsta rekommendationerna att snömassorna behandlas på 
större upplag. I de fall snön innehåller lägre partikelhalter är rekommendationerna istället att snön 
tas hand om på mindre lokala deponier, för att på så sätt minska behovet av längre transporter och 
effektivisera snöröjningen. Det finns med andra ord ett behov av utredningar även för föroreningar, 
och då Bromsten 9:2, som enligt granskning inte har annan planerad verksamhet, ligger beläget i 
anslutning till en högt trafikerad väg anses det finnas ett behov av en sådan utredning. På samma 
gång förespråkar denna studie även för att hela hanteringsprocessen ska präglas av en helhetssyn 
där det, utöver effektivare hantering och transporter, även bör ske omfattande efterbehandlingar så 
fort som möjligt av den mark som eventuellt används som upplag för att avlägsna förorenat 
sediment. 
 
Slutligen, utifrån de två identifierade lokaliseringsförslagen är det huvudsakligen Bromsten 9:2 
som har förutsättningarna för att kunna användas som snötippningsplats. En avgörande faktor är 
att det på Trafikflyget 8 finns befintliga planer för annan typ av verksamhet. Vid en eventuell 
realisering av en snödeponi och främjande av ekosystemtjänster för tempereraturreglering och 
översvämningshantering rekommenderas det utifrån studerande aspekter framförallt att 
översvämningsytorna ses över då dessa har erhållit ett väldigt lågt värde. Vidare föreslår denna 
studie att inventering görs av befintlig växlighet samt att möjligheterna för att öka andelen grönytor 
och kombinerade lösningar prioriteras i syfte att öka resiliensen och främja mångfunktionalitet. 
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10  AVSLUTANDE  DISKUSSION  
Det som huvudsakligen har blivit tydligt i denna studie är att klimatförändringarna kommer att 
ställa andra krav på hur vi planerar och bygger våra städer framöver. Med en pågående förtätning 
och en reduktion av andelen grönska i Stockholm finns det risk för ökad påfrestning på 
samhällsviktiga funktioner om inga åtgärder tas för att omvända de här trenderna. Studier visar 
även att konsekvenser kommer att uppstå oavsett om åtgärder tas för att mildra effekterna, men 
beroende på hur städerna anpassas för de olika utmaningarna kan effekterna bli mer eller mindre 
omfattande till skala. Genom att strategiskt planera för grönytor i befintliga och nya stadsrum kan 
det vara möjligt att främja multipla funktioner och på så sätt effektivare hantera utmaningar i form 
av ökande temperaturer och nederbörd. Att plantera stadsträd har exempelvis visat sig kunna 
inverka positivt på lokalklimatet genom att bidra med skuggning, evapotranspiration, vindreglering 
och luftrening. Med hjälp av hållbara dagvattensystem är det även möjligt att bromsa upp och 
naturligt filtrera dagvatten, vilket följaktligen kan minska översvämningsrisken och påfrestningar 
på de befintliga dagvattennäten och recipienterna. Emellertid finns det även risker förknippade med 
grön-blå infrastruktur, där exempelvis en dåligt utformad trädplantering kan bidra till att isolera 
varmluft och göra så att föroreningar cirkulerar kvar i ett område och därmed förhöja 
värmeöeffekterna. Nybyggnation och bevarande av befintlig grönstruktur kan även ge upphov till 
diverse markkonflikter. Att etablera en öppen dagvattenhantering innebär att mer yta måste tas i 
anspråk i förhållande till nedgrävda system och medför såtillvida alternativa kostnader för värden 
som annars hade kunnat genereras från exempelvis fler bostäder. Att klimatanpassa städer med 
hänsyn till olika intressen kommer således kräva att strategiska avvägningar görs, men även att 
kombinerade lösningar, likt de gröna taken i Augustenborg, eftersöks. Ett sådant arbete bör 
följaktligen präglas av ett tvärdisciplinärt angreppsätt med målsättningarna att öka kunskapen kring 
hela ekosystemen, för att på så vis kunna främja önskade ekosystemtjänster och reducera riskerna 
för att andra värden ska gå förlorade. Vidare kommer det krävas att Sveriges kommuner 
tillsammans arbetar för att öka den allmänna kompetensnivån, eftersom klimatförändringarnas 
effekter är gränsöverskridande.  
 
En av begränsningarna med denna studie var att det inte gjordes en djupare analys kring hur 
trafikflödet kring de aktuella fastigheterna kunde tänkas påverka graden av föroreningar vid 
etablering av snöupplag. Detta berodde främst på svårigheter att hitta tidigare forskning som 
behandlade detta ämne och det anses därmed finnas ett behov av vidare studier i syfte att utveckla 
effektivare metoder för detta ändamål. I denna studie genomfördes inte heller skugganalyser på 
grund av begränsad kunskap, men anses ha kunnat stärka studiens argument om de fördelar som 
grönskan beskrivs kunna ge upphov till. Då syftet med denna studie var att göra en kvalitativ 
bedömning om de utvalda lokaliseringsförslagen utifrån temperatur- och nederbörd, gavs heller 
inga konkreta förslag på typer av ”gröna lösningar” som skulle kunna genomföras på platserna. 
Med bakgrund till den sammanställning som har gjorts i fallstudien kring förutsättningar och risker 
är förhoppningarna dock att utgångspunkten för detta arbete ska kunna underlättas.  



54  

11  KÄLLFÖRTECKNING  
  
Ahern, J. 2013. Urban landscape sustainability and resilience: The promise and challenges of 
integrating ecology with urban planning and design. Landscape Ecology,28(6), 1203-1212. 
  
BAU. 2018. Hangar 5, kv Trafikflyget 8, Bromma. https://www.bau.se/case/hangar-5-kv-
trafikflyget-bromma/ (hämtad 2019-05-21) 
 
Boverket. 2010. Mångfunktionella ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer 
och tätorter genom grönstruktur. 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/mangfunktionella_ytor.pdf 
(hämtad 2019-05-10) 
 
Boverket. 2016. Rätt tätt - En idéskrift om förtätning av städer och orter. 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/ratt-tatt-en-ideskrift-om-
fortatning-av-stader-orter.pdf (hämtad 2019-05-05) 
 
Bryman, A. (2012). Social research methods (4.th ed.). Oxford: Oxford University Press. 
  
C/O city. 2014. Ekosystemtjänster i stadsplanering- En vägledning. 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/C-O-
City/Ekosystemtj%C3%A4nster-i-stadsplanering-en-v%C3%A4gledning.pdf (hämtad 2019-06-
10). 
  
Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar (1. utg.. ed.). 
Stockholm: Natur & Kultur. 
  
Folkhälsomyndigheten. 2009. Grönområden för fler - en vägledning för bedömning av närhet 
och attraktivitet för bättre hälsa. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-
2-gronomraden-for-fler.pdf (hämtad 2019-04-05) 
 
Folkhälsomyndigheten. 2017. Handledning för litteraturöversikter - förutsättningar och 
metodsteg för kunskapsframtagande baserat på forskningslitteratur vid Folkhälsomyndigheten. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/94c7c7cd41ca43b4be207c9b8c78df07/handl
edning-litteraturoversikter.pdf (hämtad 2019-06-10) 
  
Geografiska informationsbyrån. 2017. Urbana Värmeeffekter - Kvarteret Sperlingens backe. Dnr 
2014-00404. 



55  

http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=6527369&FileN
ame=6527369_2_6.PDF&DataSource=2&JournalNumber=2014-00404 (hämtad 2019-06-18) 
  
Guastavino, C. 2006. The ideal urban soundscape: investigating the sound quality of French 
cities. Acta Acustica united with Acustica 92, 945– 951. 
 
Havs- och vattenmyndigheten. 2013a. Surstöt. 
https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/q---t/ordbok-q-t/2013-03-14-surstot.html 
(hämtad 2019-03-26) 
  
Havs- och vattenmyndigheten. 2013b. Evapotranspiration. 
https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/d---f/ordbok-d-f/2013-03-14-
evapotranspiration.html (hämtad 2019-04-09) 
  
Hays j., Mccawley, M., Shonkoff, S. 2017. Public health implications of environmental noise 
associated with unconventional oil and gas development. Science of the Total Environment, 580, 
448-456. 
 
Hiemstra, J.A., Schoenmaker-van der Bijl, E., Tonneijck, A.E.G., Hoffman, M.H.A. 2008. Trees 
: Relief for the city. 
  
Hoegh-Guldberg, O., R. Cai, E.S. Poloczanska, P.G. Brewer, S. Sundby, K. Hilmi, V.J. Fabry, 
and S. Jung. 2014. The Ocean. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 
Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. 
Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. 
Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1655-
1731. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap30_FINAL.pdf (hämtad 
2019-04-23) 
  
ICA Fastigheter. 2018. ICA Fastigheter säljer fastigheten Trafikflyget 8 i Bromma och tecknar 
hyresavtal för ICA Maxi och Apotek Hjärtat. https://www.icafastigheter.se/nyheter/bromma-ncc/ 
(hämtad 2019-05-21) 
 
Intergovernmental panel och climate change (IPCC). 2014. Climate Change 2014: Synthesis 
Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer 
(eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 
  
 Jim, C.Y & Chen, W. (2008). Assessing the ecosystem service of air pollutant removal 



56  

by urban trees in Guangzhou (China). Journal of Environmental Management, 88(4), 665-676. 
(hämtad 2019-16-04) 
Johansson, L. 2017. Miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi - Utvärdering av 
potentiella platser för ny snödeponi. 
  
Klimatanpassningsportalen. 2018. Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg, 
fördjupning. http://www.klimatanpassning.se/atgarda/lar-av-andra/anpassningsexempel/oppen-
dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-fordjupning-1.33382 (hämtad 2019-04-29) 
 
Konijnendijk, C., Nilsson,K., Randrup, T., Schipperijn, J. 2005. Urban Forests and Trees: A 
Reference Book. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
  
Kong, L., Lau, K., Yuan, C., Chen, Y., Xu, Y., Ren, E., & Ng, L. 2017. Regulation 
of outdoor thermal comfort by trees in Hong Kong. Sustainable Cities And Society, 31, 12-25. 
 
KTH. 2016. En lösnings på världens akuta vattenbrist. https://www.kth.se/forskning/artiklar/en-
losning-pa-varldens-akuta-vattenbrist-1.631469  (hämtad 2019-03-20) 
  
Lagstrom, J. 2004. Do extensive green roofs reduce noise?. International Green Roof Institute. 
 
Länsstyrelsen. 2004. Väg och gatuutrustning- Bullerskydd. 
http://extra.lansstyrelsen.se/miljosamverkanvastragotaland/SiteCollectionDocuments/Projekt%20
och%20rapporter/H%C3%A4lsoskydd/Buller/Verktygsl%C3%A5dor/Trafikbuller%20i%20tillsy
n%20och%20planering/bag-o-gatuutrustning-kapitel-7-bullerskydd.pdf (hämtad 2019-04-17) 
 
Länsstyrelsen. 2016. Grön infrastruktur för klimatanpassning - Kunskapsöversikt och exempel. 
Rapport 2016:16. 
 
Länsstyrelsen Stockholm. 2017. Hur blir klimatet i framtiden? - Två scenarier för Stockholms 
län. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4771ab7716298ed82ba6e813/1526068267460/Hur%2
0blir%20klimatet%20i%20framtiden.pdf (hämtad 2019-03-18) 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Länsstyrelserna). 2018. 
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall. Fakta 2018:5. 
  
Maheshwari, B., Purohit, R., Malano, H., Singh, P.,  Amerasinghe, P. 2014. The Security of 
Water, Food, Energy and Liveability of Cities (Vol. 71, Water Science and Technology Library). 
Dordrecht: Springer Netherlands. 
 



57  

Malmö stad. 2017. Ekostaden Augustenborg. https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Sa-
arbetar-vi-med.../Malmo-stads-miljoarbete/Hallbar-stadsutveckling/Ekostaden-
Augustenborg.html (hämtad 2019-04-29) 
Mcdonald, B., Fowler, D., Skiba, S, . . . Nemitz. 2007. Quantifying the effect of urban tree 
planting on concentrations and depositions of PM 10 in two UK conurbations. Atmospheric 
Environment, 41(38), 8455-8467. 
 
McPherson, G. 1994. Cooling urban heat islands with sustainable landscapes. In: Platt, 
Rutherford H., Rowntree, Rowan A., Muick, Pamela C. The ecological city: preserving and 
restoring urban biodiversity. Amherst, MA: University of Massachusetts Press: 151-171. 
  
Meerow, S., Newell, J. 2017. Spatial planning for multifunctional green infrastructure: Growing 
resilience in Detroit. 
 
Millennium Ecosystem Assessment (Program). 2005. Living beyond our means: natural assets 
and human well-being: statement from the Board. 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.429.aspx.pdf (hämtad 2019-02-17).  
 
Miljöbarometern. 2019a. Stockholms skyfallsmodell. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och 
klimatanpassning/skyfall/stockholms-skyfallsmodellering/ (hämtad 2019-02-17) 
  
Miljöbarometern. 2019b. Klimatförändringar och klimatanpassning. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-klimatanpassning/info2/ 
(hämtad 2019-02-17) 
  
Miljöbarometern. 2019c. Säsongsmedeltemperatur. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-
klimatanpassning/varmeboljor-och-varmestress/sasongsmedeltemperatur/ (hämtad 2019-03-19) 
  
Miljöbarometern. 2019d. Värmeböljor och värmestress. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-
klimatanpassning/varmeboljor-och-varmestress/ (hämtad 2019-03-19) 
  
Miljöbarometern. 2019e. Torka och vattenbrist. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-klimatanpassning/torka-och-
vattenbrist/ (hämtad 2019-06-19) 
  
Miljöbarometern. 2019f. Årsnederbörd. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/arsnederbord/ 
(hämtad 2019-03-18) 



58  

  
Miljöbarometern. 2019g. Maximal dygnsnederbörd. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/maximal-dygnsnederbord/ 
(hämtad 2019-03-22) 
  
Miljöbarometern. 2019h. Skyfall. 
http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-klimatanpassning/skyfall/ 
(hämtad 2019-06-10) 
  
Miljöbarometern. 2019i. Snötäcke. http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-
vaderstatistik/snotacke/ (hämtad 2019-03-22) 
  
Miljöbarometern. 2019j. Snödjup. http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-
vaderstatistik/snodjup/ (hämtad 2019-03-22) 
  
Mohajerani, A., Bakaric, J., Jeffery- Bailey, T. 2017. The urban heat island effect, its causes, and 
mitigation, with reference to the thermal properties of asphalt concrete. Journal of environmental 
management, ISSN: 1095-8630, Vol: 197, Page: 522-538 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 2016. Nederbörd och översvämningar i 
framtidens Sverige. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28004.pdf (hämtad 2019-01-27) 
 
Mölndals stad. 2015. Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och 
dräneringsvatten från spillvattenledning. 
https://www.molndal.se/download/18.53808c8a15893b227316229/1480347556616/dagvattensep
arering.pdf (hämtad 2019-03-24) 
 
Nationalencyklopedin (NE). 2019a. Antropocen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropocen (hämtad 2019-03-06) 
 
Nationalencyklopedin (NE). 2019b. Urbanisering. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/urbanisering (hämtad 2019-05-05) 
 
Nationalencyklopedin (NE). 2019c. Torka. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/torka (hämtad 2019-03-22) 
 
Nationalencyklopedin (NE). 2019d. Surstöt. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/surstöt (hämtad 2019-03-26) 
  
Nationalencyklopedin (NE). 2019e. Evapotranspiration. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/evapotranspiration (hämtad 2019-04-09) 



59  

  
Nationalencyklopedin (NE). 2019f. Transpiration. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transpiration (hämtad 2019-04-09) 
  
Nationalencyklopedin (NE). 2019g. Torrdeposition. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/torrdeposition (hämtad 2019-04-16) 
 
Naturskyddsföreningen. 2017a. Faktablad: Hot mot Arktis. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hot-mot-arktis (hämtad 2019-
04-23) 
  
Naturskyddsföreningen. 2017b. Faktablad: Albedo. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-albedo (hämtad 2019-04 24) 
 
Naturvårdsverket. 2017a. Föroreningar i dagvatten. 
https://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2017/Foreningar-i-dagvatten.pdf (hämtad 2019-06-10) 
 
Naturvårdsverket. 2017b. Ekosystemtjänsternas bidrag till god urban 
livsmiljö. Naturvårdsverket - Rapport 6778. 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6778-
6.pdf?pid=20831 (hämtad 2019-04-27) 
 
Naturvårdsverket. 2019a. Nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan. 
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nya-indikatorer-for-att-folja-
konsumtionens-klimatpaverkan----/ (hämtad 2019-05-05) 
  
Naturvårdsverket. 2019b. Att arbeta med grönytefaktorn.  
https://www.naturvardsverket.se/upload/nyheter-och-press/infomejl/lagesrapp-
ekosystemtjanster/gronytefaktorn-infoskrift-dec-2018b.pdf (hämtad 2019-06-18) 
 
Naturvårdsverket. 2019c. Nationella marktäckdata (NMD). https://www.naturvardsverket.se/Sa-
mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/ (hämtad 2019-05-08) 
 
Nowak, J. 2018. The effects of urban trees on air quality.  
https://www.researchgate.net/publication/255599775_THE_EFFECTS_OF_URBAN_TREES_O
N_AIR_QUALITY (hämtad 2019-04-16)  
 
Nyberg, R. 2010. Gis-tillämpningar inom översvämningshantering- en 
forskningsöversikt. Rapport 2010:2. 
 



60  

O’farrell, P., Anderson, P. 2010. Sustainable multifunctional landscapes: A review to 
implementation. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2(1), 59-65. 
Oke, T.R. 1987. Boundary Layer Climates. 2nd Edition, Methuen Co., London, New York, 435 
  
Polismyndigheten Stockholms län. 2005. BO TRYGGT 05. Forsknings och utvecklingsenheten. 
http://media.botryggt.se/2017/06/BoTryggt05-komplett.pdf (hämtad 2019-04-25) 
 
Saarela, L. 2016. Vegetationens inverkan på det urbana klimatet - En studie om trädens effekt på 
en gatukanjonen i Malmö. https://stud.epsilon.slu.se/9786/1/saarela_l_161027.pdf (hämtad 2019-
04-10) 
 
Schultz, L. 2009. Nuturing resilience in social-ecological systems. 
https://www.stockholmresilience.org/download/18.2df4e0d512199707d3a80001144/1459560380
395/SchultzThesisSmaller.pdf (hämtad 2019-03-06). 
 
Shashua-‐Bar, L., Pearlmutter, D., Erell, E. 2011. The influence of trees and grass on outdoor 
thermal comfort in a hot- arid environment. International Journal of Climatology, 31(10), 1498-
1506. 
 
Singh V.P. 2018. Sustainable Urban Ecosystems: Problems and Perspectives. In: Sarma A., 
Singh V., Bhattacharjya R., Kartha S. (eds) Urban Ecology, Water Quality and Climate Change. 
Water Science and Technology Library, vol 84. Springer, Cham.  
 
SMHI. 2014. Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport. 
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatforandring-i-sverige-och-varlden-i-ny-
svensk-rapport-1.81497 (hämtad 2019-01-27) 
  
SMHI. 2015a. Klimatförändringar märks redan idag. 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510 
(hämtad 2019-01-28) 
  
SMHI. 2015b. Framtidsklimat i Stockholms län - enligt RCP-scenarier. 
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96117!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol
1/file/klimatologi_21.pdf (hämtad 2019-03-18) 
 
SMHI. 2016. Vindkomfortstudie för Täby park, Stockholm. Rapport nr: 2016-65. 
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/detaljplaner-och-
programhandlingar-taby-vaxer/viggbyholm-7435/vindkomfortstudie-viggbyholm-74_35.pdf 
(hämtad 2019-04-10) 
 
SMHI. 2018. Klimatanpassa nordiska städer med grön infrastruktur. Klimatologi Nr 50. 



61  

Stahre, P. 2004. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – planering och exempel. 
Svenskt Vatten. ISBN: 91-85159-17-4. 
  
Stahre, P. 2003. New approach to sustainable stormwater planning. International Green Roof 
Institute. ISBN 91-973489-4-5. http://greenroof.se/wp-gr/wp-content/uploads/2012/09/005-new-
approach-to-sustainable-stormwater-planning1.pdf (hämtad 2019-03-27) 
 
Statens offentliga utredningar (SOU). 2018. Vägar till hållbara vattentjänster. 
https://www.regeringen.se/49bad4/contentassets/a6a8c5c6ee8c4845842ae298d69e331b/vagar-
till-hallbara-vattentjanster-sou-201834 (hämtad 2019-03-18) 
 
Statistiska centralbyrån (SCB). 2019. Sveriges befolkning. 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/ 
(hämtad 2019-03-17) 
 
Steffen, A. Sanderson, P.D. Tyson, J. Jäger, P.A. Matson, B. Moore III, F. Oldfield, K. 
Richardson, H.J. Schellnhuber, B.L. Turner, R.J. Wasson. 2004. Global Change and the Earth 
System: A Planet Under Pressure. Published by Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. 
ISBN 3-540-40800-2. 
 
Stockholms stad. 2015. Dagvattenstrategi- Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering. 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/vp/Stockholms_dagvattenstrategi_2015-03-
09.pdf (hämtad 2019-03-24) 
 
Stockholms stad. 2018. Spångadalen. https://vaxer.stockholm/omraden/spangadalen/ (hämtad 
2019-06-12) 
 
Stockholms stad. 2019. Stockholm stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1963553 (hämtad 2019-06-10) 
 
Stockholm Vatten och Avfall. 2018. Skyfallsmodellering Stockholm stad - Rapport. 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/skyfall/skyfallsmodellering/WSP-
Rapport-uppdaterad-skyfallsmodellering-Stockholm-2018.pdf (hämtad 2019-05-18) 
 
Sveningsson, M., Lövheim, M., Bergquist, M. 2003. Att fånga nätet : Kvalitativa metoder för 
Internetforskning. Stockholm: Studentlitteratur. 
  
Svenskt Vatten. 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Del 1 – Policy och funktionskrav för 
samhällens avvattning. http://vav.griffel.net/filer/p110_del1_jan2016.pdf (hämtad 2019 03-24) 
  



62  

Svenskt Vatten. 2018. Skyfallens ABC. https://www.svensktvatten.se/globalassets/rornat-och-
klimat/skyfallensabc-sartryck-stadsbyffnad_2_2018.pdf (hämtad 2019-06-10) 
  
Sveriges kommuner och landsting. 2017. Skapa goda ljudmiljöer- Handbok i trafikbullerskydd. 
  
Svenskt Vatten Utveckling. 2008. Alternativ dagvattenhantering i kallt klimat.  
http://vav.griffel.net/filer/Rapport%2098-118.pdf (hämtad 2019-06-10) 
  
Thorsson, P., Kågeson, P., Hallberg, J. 2006. Tystare parker och friluftsområden- Om metoder att 
dämpa vägtrafikbuller vid källan. 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/mhu/9/0611_tystare_parker.pdf (hämtad 2019-
04-17) 
 
Thorsson, S. 2012. Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden. 
https://www.foi.se/report-search/pdf?fileName=D:%5CReportSearch%5CFiles%5Cc56c83ad-
7005-42c9-a373-b696c0bf1d65.pdf (hämtad 2019-04-10) 
 
Trafikverket. 2016. Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan Mälarbanan, Sundbyberg- 
Spånga. 
http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=6248234&FileN
ame=6248234_2_7.PDF&DataSource=2&JournalNumber=2013-20059 (hämtad 2019-06-14) 
 
Trafikverket. 2017. Mått för ljudnivåer. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---
for-dig-i-branschen/buller-och-vibrationer---for-dig-i-branschen/Fakta-om-buller-och-
vibrationer/matt-for-ljudnivaer/ (hämtad 2019-06-10) 
 
Törnros, T., Ottenby, N., Håstad, I. 2018. Pilotprojekt: GIS-Analys snötippningsplatser. Sweco. 
 
United Nations. 2018. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. 
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf (hämtad 2019-05-05) 
 
Uppsala kommun. 2016. Underlag till arbetet med översiktsplan för Uppsala kommun 2016 - 
Underlagsrapport: Planering för en varmare stad. 
https://www.uppsala.se/contentassets/fb119146f47f47c4b0e5d151a63e7e81/op2016-
underlagsrapport-planering-for-en-varmare-stad.pdf (hämtad 2019-04-08) 
U.S. Environmental Protection Agency. 2008. Trees and Vegetation. I: Reducing Urban Heat 
Islands: Compendium of Strategies. Draft. https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-
05/documents/reducing_urban_heat_islands_ch_2.pdf (hämtad 2019-04-08) 
  
VA-guiden. 2016. Snödeponi = dagvattenanläggning? https://vaguiden.se/2016/09/snodeponi-
dagvattenanlaggning/ (hämtad 2019- 06-08) 



63  

  
Watkins, R., Palmer, J., & Kolokotroni, M. 2007. Increased Temperature and Intensification of 
the Urban Heat Island - Implications for Human Comfort and Urban Design. Built Environment 
(1978-), 33(1), 85-96. (hämtad 2019-04-10) 
  
Wingren, C., Alsanius, B., Karlén, H., Lidström, V. 2015. Urbana nyanser av grönt - Om 
grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad. 
http://www.movium.slu.se/system/files/news/11703/files/urbana_nyanser_av_gront_del-1.pdf 
(hämtad 2019-04-27) 
  
World Habitat. 2010. Ekostaden Augustenborg. https://www.world-habitat.org/world-habitat-
awards/winners-and-finalists/ekostaden-augustenborg/ (hämtad 2019-06-10) 
 
World Health Organization. 2009. WHO night noise guidelines for Europe. 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/policy/who-night-noise-
guidelines-for-europe (hämtad 2019-04-17). 
 
Åvall, H. 1986. Läplanteringar - vindskydd. SLU Info rapporter. Trädgård, nr 310. ISBN 
91-576-2781-9.  http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/slu_info_rapp_tradg/IRT310/IRT310P.HTM 
(hämtad 2019-04-11) 
  
 
 
 


