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Klimatförändringar kräver klimatanpassning

• RCP4.5 och RCP8.5

• Ökad medeltemperatur 

(ca + 2…7°C, störst ökning på vintern)

• Ökad nederbörd 

(+0…40%, störst ökning på vintern)

• ökad extrem nederbörd (skyfall, >40mm/dygn)

Intensivare och oftare

• Havsnivåhöjning

Ca 1m

Källa: SMHI, www.klimatanpassning.se

http://www.klimatanpassning.se/


Varför behövs översvämningssäkra och 
dränkbara byggnader?

• Stor risk för översvämning

– Skyfall

– Vattendrag

– Hav

• Stor andel av befintlig bebyggelse i vattennära lägen

• Vattennära lägen attraktiva för framtida exploatering?

• Länsstyrelsen Skåne vill undvika exploatering på 0-3m över 
havet

– Kanske ingen ny bebyggelse, men hur skydda den 
befintliga bebyggelsen?



MSB: Portalen för översvämningshot





100-års-flöde: områden som sätts under vatten vid ett flöde som statistiskt sker 1 gång per 100 år
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Att skydda byggnader mot vatten
1. Ta hand om vattnet (dagvattenhantering)

2. Bygg inte där det kan bli översvämmat / bygg högt

3. Temporära skydd (för hus/kvarter)

4. Skydda huset mot vatten
– Bygg tätt (temporära lösningar för dörrar/öppningar)

– Bygg utan källare

– Offra bottenvåningen (kan bli ”källare” senare) 

– Bygg på pelare / ”krypgrund”

– Bygg huset flytbart (kontrollerat lyft)

– Bygg huset lyftbart (domkraft som lyfter huset vid behov)

Eller låt vattnet översvämma huset
men se till att det går att renovera/torka ut snabbt utan större skada



Byggnaden under översvämning
Vattnets vägar in i byggnaden
• Grundvatten genom källarplatta/källarväggar

• Grundvatten genom otäta anslutningar/genomföringar

• Baktryck i avloppsledningar

• Ytvatten genom källarfönster

• Ytvatten genom yttervägg

• Ytvatten genom dörr/fönster

Vattentryck och upplyft
• Om inte byggnadens vikt räcker för att motverka upplyft måste byggnaden (delvis) 

fyllas med vatten (mottryck, extra tyngd) eller förankras mot upplyft

Risk för erosion 
• Krävs grundläggning långt ner



Skydda mot grundvatten
Grundläggning/källare

• Vattentät betong 
– tjocklek > 240mm, diffusionstät

• Yttre tätskikt (bitumen)
• Inre tätskikt (bitumen, vid renovering)



Skydda mot ytvatten
Byggnadsmaterial för väggar

+ betong (vattentät), stål, puts, kalksandsten, klinker

+/- tegel, lättbetong

- Trä / träregelvägg

Vägguppbyggnad: 
vattentät mot översvämning eller diffusionsöppet (bra inneklimat)?

Kanske olika väggtyper bottenvåning / övre våningar?

Tegel: sprickor i stötfogar släpper in vatten, 
långsam uttorkning 

Lättbetong: för många hålrum

Trä: risk för fuktskada/mögelpåväxt



Examensarbete: Uttorkning av träregelväggar efter 
översvämning, Oskar Ranefjärd, Avd. för 
Konstruktionsteknik, 2016, Rapport TVBK-5254

• Uttorkning av träregelvägg utan 
åtgärd leder till mögel

• Uttorkning kan förkortas av 

– Rivning av gips, folie och 
isolering  trä kan torka

– Ökad temperatur 

– Ökad luftomsättning

– Minskad relativ luftfuktighet

• Översvämningstid och vattendjup är 
de viktigaste faktorer som påverkar 
skadornas omfattning

• Snabba åtgärder krävs om man vill 
förhindra mögelpåväxt

Mögelpåväxt, 20x förstoring

Exempel: 72 h översvämning, ”stängd” vägg under 7 dagar



När skadan är skedd…

• Det måste finnas en kris-/åtgärdsplan för fastighetsägaren
• Evakuering?
• Bärande konstruktion OK?
• Uttorkning (tid, hur mycket måste rivas?)
• Renovering / ombyggnad

• Riskbedömning: vad är sannolikheten för översvämning, 
vad är kostnaden för skadan?
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