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INLEDNING

Adventstormen gav extremt högt vattenstånd längs västkusten, skrev SMHI månda-
gen den 28 november 2011. Fredagen innan helgen samlades förtroendevalda och 
tjänstemän i Höganäs kommun för att diskutera klimatförändringarna. Under helgen 
drog den så kallade adventstormen in över Sydsverige. Vattenståndet steg snabbt till 
drygt 120 cm längs västkusten och senare observerades +163 cm i Viken. Noteringen 
är nära det gamla rekordet från november 1985 (+166 cm). Vid Väderöarna observe-
rades 11 meter höga vågor. Vi fick konkreta bevis på allvaret i klimatsituationen!

Höganäs kommun omfattar Kullahalvön och har långa kustremsor. Därmed är kom-
munen också extra utsatt om vi får stigande havsnivå. Det finns dessutom historiska 
kartor som visar hur kommunen för länge sedan var en ö; Görslövsån var ett sund 
mellan fastlandet och denna ö. Med lite fantasi kan vi föreställa oss hur det var, med 
stenålderbosättningar i sydsluttningen ner mot nuvarande väg 112.

Men om vi nu får extremt mycket regn, blåst och dessutom mycket varmare och vi 
hastigt blir utsatta för situationen igen; att vattnet flödar över Gruvtorget på Höga-
näs övre. Har vi fantasi nog att föreställa oss det? Trots att vi sett Venedig flöda över, 
är vi inte vana vid att vara utsatta i vårt välplanerade samhälle. En källaröversvämning 
kan vara illa nog, när vi börjar fundera på ansvar, förstörelse och skadestånd. 

För att få en uppfattning om vad som skulle kunna hända om vi får ett varmare 
klimat har denna rapport tagits fram. Tanken är att studien ska vara underlag för den 
kommunövergripande översiktsplanen, där markanvändningsfrågor kommer att re-
dovisas. Områden med risk för översvämningar eller erosion ska visas. Det är viktigt 
underlag vid lämplighetsprövning enligt plan- och bygglagen.

Stigande havsnivåer tar inte hänsyn till kommungränser eller fastighetsgränser. Inte 
heller kan någon pekas ut som ensam ansvarig. Därför var klimatförändringen en 
naturlig utmaning att samla den nya samhällsbyggnadsförvaltningen kring när den 
bildades våren 2011. Alla avdelningar har varit berörda, även om översiktsplan 2014 
är ett av målen. Vi har redan kunnat konstatera att vatten- och avloppsutbyggnaden 
och kanske främst omhändertagande av dagvatten är riktigt stora planeringsfrågor 
idag.

Men fysisk planering är bara en av många faktorer som styr klimatsäkerheten. Även 
tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer styr i hög grad. Om det finns brister 
när det gäller klimatanpassningen i befintlig bebyggelse, är det inte skäl att fortsätta 
att planera fel…

Jag hoppas att alla som medverkat i projektet har funnit nöje och nytta i arbetet, 
och att precis som när det gäller vatten ”många bäckar små, blir en stor å”, har alla 
bidragit till denna första klimatrapport för Höganäs kommun. Fortsätt att diskutera 
klimatförändringen i samhället. Vilka åtgärder måste till för att skydda oss? Vad ska 
vi skydda? Kan vi minska klimatpåverkan? Vi kanske kan få en ny dimension i det 
dagliga samtalet om vädret?

Se inte klimatförändringen som ett hot, utan som en möjlighet!

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Höganäs 2011 12 13

Kerstin Nilermark
samhällsbyggnadschef



4

SAMMANFATTNING

Klimatförändringarna kommer att påverka Höganäs 
på många olika sätt. Framförallt handlar det om mer 
vatten och ett varmare klimat. Mera regn, mer omfat-
tande erosion samt stigande havs- och grundvatten-
nivåer. Havsnivån förväntas stiga upp till en meter de 
kommande 100 åren. 

En höjd medelvattennivå är inget omfattande pro-
blem för kommunen, utan problem uppstår vid ex-
trema händelser när vattenståndet kortvarigt är högt. 
De extrema havsvattenstånden uppstår främst på 
hösten pågrund av kraftfulla nordvästliga vindar. Vid 
en sådan händelse skulle havsnivån kunna uppgå till 
+2,5 meter över medelnivån redan idag. År 2100 är 
motsvarande siffra omkring +3,5 meter.

När havet stiger +3,5 meter över det idag normala 
är det främst Görslövsån med biflöden som över-
svämmas. Ån har rätats ut vid ett flertal tillfällen och 
ligger lågt. När havsvattnet står högt i Skälderviken 
dämmer det upp i ån. Om en händelse med kraftig 
nederbörd inträffar samtidigt kan konsekvenserna 
bli omfattande då Görslövsån avvattnar stora delar 
av kommunen. Det som främst drabbas är bebyg-
gelse och infrastruktur i östra Höganäs, Jonstorp och 
Farhult.  I Höganäs tätort är det flera skolor, vårdbo-
enden, industrier samt offentliga och privata verk-

samheter som hotas av översvämning. Även renings-
verket ligger lågt och riskerar att översvämmas.

Kommunens övriga orter längs med kusten riskerar 
också att drabbas. Framförallt den kustnära bebyg-
gelsen och hamnar. Mölle, Arild och Skäret ligger 
högt och är de orter som klarar sig bäst, även om 
delar av dessa orter också påverkas.

Värdefulla naturområden omkring Görslövsån och 
dess mynning samt fäladerna norr Nyhamnsläge 
riskerar att påverkas negativt.  I Viken och Höganäs 
är det delar av den kulturhistoriska bebyggelsen som 
riskerar att översvämmas. Det finns dessutom ett 
antal områden med förorenad mark som riskerar att 
översvämmas, vilket kan innebära att farliga ämnen 
sprids. 

En höjd medelvattennivå innebär att grundvattnet 
stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsom-
råden. Beroende på strandens egenskaper kan vissa 
jordarter erodera en meter för var centimeter som 
havet stiger. Ökad nederbörd ökar också risken för 
översvämningar. Dessa delar har inte rymts inom 
detta projekt utan de måste utredas vidare, både 
separat samt konsekvenserna av dessa effekter sam-
mantaget.
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Klimatförändringar, erosion och översvämningar är 
naturliga företeelser som alltid har, och alltid kom-
mer att existera. Mycket tyder dock på att klimatför-
ändringarna påskyndas till följd av mänsklig aktivitet. 

Temperatur
2007 publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin fjärde 
klimatrapport. Rapporten konstaterar att jordens 
medeltemperatur har stigit med 0,74 grader under 
de senaste 100 åren, och sedan 1950-talet och framåt 
har temperaturen ökat dubbelt så snabbt jämfört 
med perioden i sin helhet. Majoriteten av dagens 
forskare är överens om att detta till stor del är en 
följd av människans ökade utsläpp av växthusgaser. 
I synnerhet koldioxid från förbränning av kol, olja 
och gas, men även skövling av skogar och utsläpp av 
andra växthusgaser. Hur mycket klimatet kommer 
att förändras i framtiden beror till stor del på hur 
mycket växthusgaser vi kommer att släppa ut. 

Det finns forskare som är kritiska till FN-panelens 
bild av klimatförändringarna och som ser andra orsa-
ker till klimatförändringarna och anser att oron över 
skadeverkan är överdrivna. Det finns också en rad 
studier från universitet och andra FN-organ som har 
presenterats efter IPCC:s fjärde rapport som tyder 

på att klimatförändringarna kan gå fortare och kan få 
mer omfattande konsekvenser än man tidigare trott. 
Detta PM utgår från SMHI:s rapport nr. 2010-55 
”Stigande vattennivåer i Helsingborg”, i vilken en 
sammanställning av internationella forskningsresultat 
presenteras samt regionala klimatscenarier framtagna 
av SMHI. Kommunen har inte förutsättningar att 
göra bättre bedömningar än de har gjort.

Enligt SMHI:s scenario B2 kommer Skånes årsme-
deltemperatur att öka med +4°C fram till år 2100 
och 5°C enligt scenario A2. Temperaturhöjningen 

beräknas bli störst under vintern, +4,3°C (B2) och 
+6,1°C (A2) vid slutet av seklet.  Temperaturen som-
martid förväntas stiga +3,5°C (B2) och +5°C (A2). 
Antalet värmeböljor förväntas öka och likaså längden 
på dessa. 

Det råder emellertid stor osäkerhet kring detaljerna 
om hur klimatet kommer att förändras i olika regio-
ner och vilka konsekvenser detta kommer att få, och 
det kommer nya forskningsrön hela tiden. Planering-
en måste därför i högre grad än tidigare baseras på 
ett underlag som präglas av stora osäkerheter.
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Diagram 1: Beräknad avvikelse för åren 1961-2100 jämfört med det beräknade medelvärdet för 1961 - 1990. Kurvorna visar 
löpande 10-årsmedelvärden från två scenarier A2 och B2. Källa: SMHI
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Nederbörd 
Årsmedelnederbörden i Skåne förväntas öka med 
15 % enligt både scenario A2 och B2 fram till år 
2100. Vinternederbörden är den som kommer att 
öka mest. Sommarnederbörden i Skåne förväntas 
minska. Till följd av ökad temperatur kommer en 
del av den ökade nederbörden försvinna genom 
avdunstning. 

Redan idag kan man enligt SMHI skönja en viss 
ökning i den årliga medelnederbörden, se diagram 
2. SMHI presenterar beräkningar som baseras på 
mätningar vid 87 stationer runt om i landet sedan år 
1860. Då det saknas stationer i de nederbördsrikaste 
delarna av fjället kan medelvärdet vara något lägre än 
verkligheten. Utifrån dessa kan man se att årsmedel-

nederbörden var lägre än 600 mm fram till omkring 
1920. Under perioden 1920 till omkring 1980 låg 
medelnederbörden kring 600 mm. Därefter har den 
ökat och det är numera ovanligt med värden under 
600 mm. 

Antalet dagar med extrem nederbörd väntas också 
öka. Den maximala nederbörden under sju sam-
manhängande dagar beräknas öka med upp till 20 %. 
Detta gäller både sommar- och vintertid. Man kan 
säga att det totalt sett under sommaren kommer att 
regna mindre, men när det väl regnar kommer det att 
vara kraftiga skurar.

Diagram 2: Årsmedelnederbörd för Sverige för 87 stationer från år 1860. Den svarta kurvan visar ungefär ett tioårigt löpande 
medelvärde. En viss ökning kan skönjas. Källa: SMHI
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Man kan se en svag trend i att den extrema neder-
börden ökar redan idag. Mätserien för dessa beräk-
ningar är från 1930, viket innebär att den är förhål-
landevis kort, se diagram 3. Med extrem nederbörd 
menas väderhändelser med minst 90 mm nederbörd 
över 1000 km² under 24 timmar. 

I Höganäs kan man de senaste 20 åren skönja en ök-
ning i antalet dagar där dygnsnederbörden överstiger 
10 mm. Även denna mätserie är kort, vilket gör den 
osäker.

Danska motsvarigheten till SMHI, DMI (Danmarks 
Klimatcenter rapport 11-03) har nyligen tagit fram 
en rapport som berör nederbörden i ett framtida 
klimat. Enligt denna pekar flera studier på att den 
globala uppvärmningen ökar halten av vattenånga i 
atmosfären. För var grad som atmosfärens tempera-
tur kommer att stiga förväntas andelen vattenånga 
i atmosfären att öka med cirka 7 %.  Av den anled-
ningen förväntas också den globala nederbörden 
stiga. Samma modell visar att medelnederbörden 

kommer att öka med 2 % när temperaturen stiger 
en grad, och antalet extrema skyfall kommer att öka 
med cirka 7 % per grad. 

Även i Danmark har den årliga medelnederbörden 
ökat, omkring 100 mm de senaste 140 åren. Antal 
dagar och intensiteten i de svåra nederbördshän-
delserna har också ökat. Detta beror troligtvis på 
klimatförändringarna men även på en allmän för-
ändring i atmosfärens storskaliga flöden med en 
förskjutning av det totala atmosfäriska flödet norrut.  
Dessa förändringar orsakas av ett komplext sam-
spel mellan flöde i atmosfären, oceaner och andra 
element i klimatsystemet. 12
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Diagram 3: Varje stapel i diagrammet visar antalet fall per tioårsperiod sedan 1930 i Sverige med minst 90 
mm nederbörd över 1000 km² under 24-timmar. Under den senaste 10-årsperioden (2010-2019, ej med i 
diagrammet) som inleddes med 2010 har hittills inget sådant fall inträffat. Källa: SMHI
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Vattenståndsförändringar kan orsakas av både 
stigande och sjunkande vattennivå samt av land-
höjning. För att kunna beskriva variationerna i 
vattenståndet behövs en fast nivå att referera till. 
Alla höjder i detta PM anges därför i RH2000 
som är Sveriges nationella höjdsystem. 

Stigande havsnivå
Den globala uppvärmningen medför höjda havsnivå-
er. En ökad medeltemperatur leder till att landisarna 
smälter fortare än de byggs på och mer vatten tillförs 
i haven. Uppvärmningen av havet gör dessutom att 
vattnet expanderar, varmt vatten tar större plats än 
kallt, vilket är den främsta orsaken till stigande havs-
nivåer. Havsnivån steg cirka åtta centimeter under 
perioden 1961 – 2003, och fortsätter att stiga. 

Havsnivån förväntas stiga upp till en meter de 
kommande 100 åren (SMHI, 2010:55). De stigande 
havsnivåerna kan leda till ökad kusterosion och höjda 
grundvattennivåer. Dessa konsekvenser samverkar 
dels med varandra, men även med andra konsekven-
ser av klimatförändringar såsom intensivare regn, 
ökade högvattenflöden i vattendrag och kraftigare 
stormar med högre våghöjder. 

Havsvattenståndet är inte statiskt utan varierar 
ständigt. Det påverkas bland annat av att det pågår 
en landhöjning i Sverige. I södra Sveriges är landhöj-
ningen långsammare än havsvattenhöjningen, vilket 
innebär att landhöjningen i Viken är -0,09 cm. Andra 
faktorer som påverkar havsvattenståndet är lufttryck, 
vindar och vattnets densitet. 

Varje år räknar man ut ett medelvattenstånd. SMHI 
har mätt vattenståndet i Viken sedan år 1976 och 

medelvattenståndet förändras från år till år. Därför 
är resultaten i detta PM relaterade till höjdsystemet 
RH2000 som är ett fast system. Medelvattenståndet 
i Viken uppgick 2010 till +5 cm relativt RH 2000, 
det innebär att ett havsvattenstånd på 100 cm över 
medelvatten motsvarar 105 cm i RH2000. 

I detta PM beskrivs framtida förväntade medelvat-
tennivåer för havsytan år 2035, 2050 och 2100 samt 
extremnivåer för respektive år.  Det är viktigt att 
understryka att havsnivån med stor sannolikhet kom-
mer att fortsätta stiga efter år 2100. Det är också vik-
tigt att poängtera att det successivt bedrivs forskning 
kring klimatförändringarna och att det framkommer 
nya alternativ för hur stor höjningen kommer att bli. 
Det är viktigt att kommunen löpande uppdaterar sig 
på förändringar av framtida scenarier och anpassar 
kommande bebyggelse efter detta. 
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Effekterna av klimatförändringarna 
kommer att ha lokala variationer. 
Detta PM utgår från samma värde 
som SMHI presenterar i sin rapport 
nr 2010-55. De utgår från en global 
höjning av vattenståndet på +30 cm 
fram till år 2050 och +1 m fram till 
år 2100. Detta leder till att medelvat-
tenståndet i norra Öresund förväntas 
stiga:

• 15 cm fram till år 2035
• 26 cm fram till år 2050
• 89 cm fram till år 2100

Högvatten
Extrema vattenstånd som leder till 
omfattande problem är oftast relativt 
sällsynta och kortvariga. De varar 

den i Viken och Barsebäck jämförs. Extrema vatten-
stånd i Höganäs påverkas även av de ofta förekom-
mande nordvästliga vindarna.

För att bedöma riskerna för översvämning av kust 
eller byggnader vid kusten är det viktigt att veta hur 
ofta ett extremt vattenstånd inträffar och kommer att 
inträffa. Därför gör man en statistisk beräkning av 
återkomstnivåer.  Med begreppet återkomsttid menar 
man den genomsnittliga tiden mellan två översväm-
ningar av samma omfattning. Det beskriver den pro-

Återkomsttid  2 år
50 % sannolikhet 

varje år

10 år
10 % sannolikhet 

varje år

25 år 
4%sannolikhet 

varje år

50 år 
2 % sannolikhet 

varje år

100 år
1 % sannolikhet 

varje år
2011

Medelvatten 5 cm
116 cm
109-124

145 cm
135-162

157 cm
145-181

165 cm
151-197

172 cm
156-214

2035
Medelvatten 15 cm

127 cm
120-134

155 cm
146-172

167 cm
156-191

175 cm
162-207

182 cm
167-224

2050
Medelvatten 26 cm

137 cm
130-145

166 cm
157-183

178 cm
166-202

186 cm
172-218

193 cm
177-235 

2100
Medelvatten 89 cm

2,0 m
1,9-2,1

2,3 m
2,2-2,5

2,4 m
2,3-2,6

2,5 m 
2,3-2,8

2,6 m 
2,4-3,0

centuella sannolikheten för att en händelse inträffar 
varje enskilt år. I Tabell 1 presenteras den statistiska 
återkomsttiden för Viken. 

De olika återkomsttiderna beräknas utifrån histo-
risk data och kräver långa mätserier, minst 30 år. 
Mätserien i Viken är förhållandevis kort och det kan 
leda till att den statistiska bearbetningen i detta PM 
över- eller underskattas. Det är dock välkänt att höga 
vattenstånd varit mer vanliga under 1900-talets sista 
del och framåt än under mitten av föregående sekel.  

Tabell 1. Beräknade extrema havsvattenstånd för olika återkomsttider för dagens och framtidens klimat angivet i cm i RH 2000. Det 95 %-iga konfidensintervallet visas 
som kursiverade siffror. Osäkerheten ökar med ökande återkomsttid. De nivåer som idag har en återkomsttid på 100 år kommer ha en tätare återkomsttid om 100 år när 
extremväder blir vanligare. Källa: Rapport nr. 2010-55, Framtida vattennivåer för Helsingborg, SMHI 2010

vanligen bara i några timmar. De uppstår främst på 
grund av kraftiga vindar och tryck. Tidvatten är en an-
nan bidragande faktor även om det är en relativt liten 
påverkande faktor i Öresund. 

Vindar är det som påverkar vattenståndet mest i södra 
Sverige. Havsnivån fluktuerar kring en medelnivå under 
året och de mest frekventa extrema vattenstånden 
inträffar under vintern. På grund av Öresunds speciella 
topografi är det vanligare med höga vattenstånd i norra 
Öresund än i södra, vilket syns tydligt när vattenstån-
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Utifrån Tabell 1 med dagens och framtida återkomst-
tider kan man konstatera att:

• Den nivå som har 100 års återkomsttid idag 
dubblar sin sannolikhet att överskridas varje 
enskilt år redan år 2035.

• Den nivå som år 2050 har 100 års återkomsttid 
blir mycket vanligare år 2100 och har en 50 % 
sannolikhet varje enskilt år. 

Vinduppstuvning och vågor
Det högsta uppmätta vattenståndet i Viken är +172 
cm (relativt RH2000). Det verkliga högsta vatten-
ståndet är troligen högre än så. Peglaren i Viken är 
utformad för att mäta hur vattenståndet fluktuerar 
längre ut till havs och påverkas inte av kortvariga 
vågor och vinduppstuvningar närmast kusten. 

För att beräkna framtida extrema händelser längs 
med kusten måste man därför även ta hänsyn till 
vinduppstuvning, dynamisk vinduppstuvning och 
vågor, se diagram 4.

I samband med att en vind blåser över en vattenyta, 
exempelvis i en vik, så förs vatten i vindens riktning 
från den ena sidan av viken till den motsatta. Det 
transporterade vattnet strömmar sedan tillbaka längs 
med botten. Beroende på djupförhållandena sker 
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Diagram 4: Diagrammet visar riktvärden för havsnivåhöjning i Höganäs i RH2000. Baserat på SMHI:s bedömning av lämplig 
övre gräns (+1 meter fram till år 2100) och vattennivå med 100 års återkomsttid. Källa: PM- Tolkning av framtida vattennivåer i 
Helsingborg, DHI 2010. 
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denna återströmning mer eller mindre lätt och vatten 
kan ”stuvas” upp i de inre vindutsatta delarna av 
viken. 

I Öresund uppstår de värsta vinduppstuvningarna 
vid nordvästlig vind. Hastigheten med 100 års åter-
komsttid är ca 32 m/s, vilket är i nivå med orkaner 
(33 m/s). Vid stationär vinduppstuvning (orkan 
vind) stiger vattennivån med +0,2 m och vid dyna-
misk (vind med 100 års återkomsttid) +0,15 m. Om 
dessa sammanträffar stiger havsnivån +0,35 m. 

Dessa höjder är uppskattade åt Helsingborgs kom-
mun av SMHI, de konstaterar att den högsta nivån 
finner man i Öresunds trängsta del. För Höganäs 
räkning kan det därmed finnas vissa osäkerheter i 
dessa beräkningar.  Havsnivån förväntas stiga ytterli-
gare +45 cm om man lägger till vågornas effekt. 

Dagens och uppskattat framtida medelvattenstånd 
sammantaget med högvatten med 100 års återkomst-
tid, vinduppstuvning, dynamisk vinduppstuvning och 
vågor kan innebära att havsnivån vid extremfall kan 
komma att bli 252 cm idag, 262 cm år 2035, 273 cm 
år 2050 respektive 336 cm år 2100. 

Riktvärden

Medelvattenståndet förväntas stiga med:
15 cm fram till år 2035 
26 cm fram till år 2050 
89 cm fram till år 2100

Vattenstånd med 100-års återkomsttid:
172 cm år 2011 
182 cm år 2035
193 cm år 2050 
260 cm år 2100

Dagens och uppskattat framtida medelvatten 
sammantaget med högvatten med 100 års 
återkomsttid, vinduppstuvning, dynamisk 
vinduppstuvning och vågor:
252 cm år 2011
262 cm år 2035
273 cm år 2050 
336 cm år 2100

Eftersom de klimatanalyser som hittills genomförts 
för Sverige inte ger någon entydig bild av hur risken 
för stormar påverkas av ett förändrat klimat har hän-
syn inte tagits till ändrat vindklimat vid beräkningar 
av vindeffekter på havsvattenståndet. 
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Växtperioden blir längre.

Fler extrema regn 

Ökad stormaktivitet

Medeltemperaturen kommer stiga med 4-5 °C.

Under året blir vintern, våren och hösten regnigare

Stigande havsnivåer med omkring 1 meter till år 2100

Fler extrema högvatten och ökad risk för översvämningar

Erosion på exponerade kuster

Stigande grundvattennivåer

Regn
Blåst

Torka

Stigande havsnivå
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KONSEKVENSER, RISKER 
OCH SÅRBARHETER



Stigande havsnivå
Stigande havsnivåer kan få stora konsekvenser 
för Höganäs. Nedan följer en redovisning av hur 
samhällsviktiga funktioner, riksintressen och andra 
viktiga områden påverkas när havet stiger.

Analysen omfattas av förväntat medelvattenstånd år 
2100. Den omfattas även av medelvattenståndet sam-
mantaget med högvatten med 100 års återkomsttid, 
vinduppstuvning, dynamisk vinduppstuvning och 
vågor för åren 2011 och 2100.  Utifrån detta har en 
terrängmodell för nivåerna +1, +2,5 och +3,5 meter 
tagits fram.

Modellen är baserad på höjddata från Lantmäteriets 
laserskanning och indikerar var det finns låglänta 
områden och inte hur vattnet faktiskt tar sig fram. 
Den tar inte hänsyn till nederbörd, grundvatten, 
kulvertering eller flöden i vattendrag. Effekterna om 
dessa aspekter sammanvägs kan bli betydligt större 
än de som redovisas här, och är något som behöver 
utredas vidare. 

Kartorna indikerar att de områden som främst över-
svämmas vid stigande havsnivåer ligger längs med 
Görlövsån och biflöden till denna. När havet stiger 
dämms vatten upp i ån och översvämmar omkring-
liggande områden. 

I dagens klimat är högvatten i Skälderviken vanligast 
mellan december och mars då västliga och nord-väst-
liga vindar dominerar och trycker vatten in i viken. 
På sommaren och våren är det främst ostliga vindar 
som dominerar och trycker ut vattnet och skapar 
låga vattenstånd. Lägst är vattenståndet mellan juni 
och juli. Förutsatt att samma vindförhållande råder 
i framtiden kommer översvämningar främst vara ett 
problem på hösten och vintern.  

Redan idag översvämmas Görslövsån tidvis. Ån av-
vattnar stora delar av kommunen. Är vattenståndet 
i Skälderviken högt samtidigt som en extrem neder-
bördshändelse inträffar så översvämmas ån kraftigt. 
Översvämningarna är dock nödvändiga för de mader 
(våtmarker) som ligger kring delar av ån och som 
numera är naturreservat. 

Ån är kraftigt utdikad och har rätats ut på tidigt 
1900-tal. Tidigare ringlade sig ån fram och dämde 
oftare än nu, vilket var mer gynnsamma förhållanden 
för våtmarkerna. Det finns planer på att placera ett 
dämme nära åns mynning för att bättre kunna kon-
trollera översvämningarna. 

KONSEKVENSER, RISKER OCH SÅRBARHETER
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+ 1,5 m
Kartan visar de områden som kan komma att översvämmas om medelvattennivån stiger till en meter fram tills år 2100.

+1 m

+1 meter
En konstant höjning av medelvattennivån med en 
meter har ingen betydande effekt för kommunen. 
Det som främst översvämmas är maderna kring 
Görslövsån. Delar av stränderna och hamnarna över-
svämmas men inte till en sådan grad att det utgör ett 
hot för något av stor betydelse. 

En höjd medelvattennivå innebär att grundvattnet 
stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnads-
områden. Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar en 
säkerhetsmarginal på 100 meter från dagens kustlinje. 
Detta eftersom vissa jordarter eroderar upp till en 
meter per centimeter som havet stiger. Det skulle 
kunna innebära att strandlinjen eroderar upp till 100 
meter fram till år 2100. Ökad nederbörd tillsammans 
med en höjd medelvattennivå kan också öka risken 
för översvämning. Om dessa saker studeras samman-
taget kan det visa sig att en meter högre medelvat-
tennivå innebär större risker än vad som framgår i 
denna analys.   



17

+ 1,5 m
Kartan visar de områden som översvämmas vid en extrem händelse redan idag.

+2,5 m

+2,5 meter
Vid en extrem händelse skulle havsnivån kunna stiga 
till +2,5 meter redan idag. Inträffar detta blir effek-
terna stora. 

Bebyggelse och vägar i nordöstra Jonstorp över-
svämmas. Delar av bebyggelsen längs med kusten 
i Farhult och Rekekroken översvämmas. Utmed 
Görslövsån finns det spridd bebyggelse som riskerar 
att påverkas. 

Kartan indikerar att stora delar bebyggelse och 
infrastruktur i östra Höganäs översvämmas. Detta är 
missvisande då delar av de översvämmade områdena 
är fristående ”öar” och i verkligheten skulle havs-
vattnet inte kunna rinna dit. Detta kommer därmed 
troligtvis inte att inträffa. Områdena ligger dock lågt 
och skulle ändå kunna översvämmas vid kraftfulla 
regn eller om grundvattnet stiger.

Delar av hamnen med både industrier och bostads-
bebyggelse i Höganäs översvämmas som en direkt 
följd av att havet stiger, vilket är ett mer realistiskt 
scenario. Ett fåtal byggnader i Lerhamn och Viken 
översvämmas. Arild, Skäret och Mölle ligger högt 
och påverkas inte påtagligt. 

Vid +2,5 meter översvämmas kommunens samtliga 
hamnar. 
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+ 1,5 m
Kartan visar de områden som översvämmas vid en extrem händelse år 2100.

+3,5 m

+3,5 meter
+ 3,5 meter är den högsta dimensionerande nivån, 
och skulle kunna inträffa vid ogynnsamma förhållan-
den år 2100. Om havet stiger till denna nivå blir ef-
fekterna för kommunen omfattande. Byggnader och 
infrastruktur i kommunens samtliga orter påverkas. 
Arild, Mölle och Skäret påverkas minst.

Värst drabbas Jonstorp, Farhult och Höganäs. I Jons-
torp översvämmas stora delar av bebyggelsen.

Det som på +2,5 meter var fristående öar i östra Hö-
ganäs har nu flutit ihop och påverkan är omfattande. 

Samhällsviktiga funktioner
I östra Höganäs översvämmas flera skolor och för-
skolor och ett äldreboende. Flera industrier, offent-
liga och privata verksamheter hotas också av över-
svämning. Risken att detta inträffar anses vara låg 
eftersom man i ett tidigt skede kommer att skydda 
östra Höganäs genom att styra flödet i Görslövsån 
med dämmen, pumpar, utjämningsmagasin och 
våtmarker. 

De delar av västra Höganäs som översvämmas som 
en direkt följd av att havet stiger är mer sårbara. Här 
ligger bland annat reningsverket. Dammarna som 
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ligger i anslutning till detta riskerar att översvämmas. 
Byggnaden som förser reningsverket med el ligger 
direkt på mark och riskerar att slås ut, vilket kan 
resultera i att vattenreningen också slås ut. I Jons-
torp översvämmas äldreboendet och skolan ligger i 
riskzonen. 

Dricksvattenförsörjning
Dricksvattnet i kommunen kommer ifrån Bolmen, 
kvaliteten på detta kan försämras något i och med 

klimatförändringarna. I Brunnby finns en reservtäkt 
från vilken kommunen har möjlighet att ta dricksvat-
ten i nödsituationer. Denna ligger högt och påverkas 
inte av stigande havsnivåer. 

Förorenade områden
Vid högt vattenstånd påverkas framförallt hamnom-
råden och mark längs med Görslövsån. Förorenad 
mark i dessa områden medför risker för miljön och 
människors hälsa beroende på föroreningarnas farlig-
het.

+2,5 m
+3,5 m

Kartan visar en mer detaljerad bild av hur Höganäs, Jonstorp och Farhult påverkas av stigande havsnivåer.

Vårdboende

Reningsverket

Skola

Vårdcentral

Skola
Stadshuset

Skola
Vårdcentral

Vårdboende

Förskola

Hamnområden
Objekt som anses kunna medföra stor risk i Höganäs 
hamn är cisternerna som ägs av Perstorp AB men 
som står på Höganäs Sweden AB:s område (MIFO- 
klass 2). Det finns planer för att ta bort cisternerna 
år 2012. När efterbehandling kommer att utföras är 
ännu ej bestämt.

Hamnen i Viken (MIFO- klass 3) kan medföra en 
måttlig risk. I hamnen fanns ett varv som hanterade 
giftiga båtbottenfärger. 
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I Mölle hamn finns en nerlagd bensinstation. Emel-
lertid görs bedömningen att denna inte medför några 
betydande risker.  

Områden kring Görslövsån
Den före detta bilskroten (MIFO- klass 1) på Präs-
tavägen i Hustofta innebär mycket stor risk. Fastig-
heten är förorenad med oljor och drivmedel innehål-
lande tungmetaller, alifater, aromater och PAH.

På Storgatan 35 (MIFO- klass 2) i Höganäs finns en 
förorening som innebär en stor risk. Här fanns tidi-
gare en kemtvätt som hanterade lösningsmedel. 

Deponier
Vid höga vattenstånd kan deponierna inne på Höga-
näs Swedens AB område påverkas liksom deponin i 
Jonstorp. 

I området kring Görslövsån finns flertalet märgel-
gravar som kan ha använts som deponier i mitten av 
1900-talet. Dessa innebär även en potentiell förore-
ningskälla. 

Skjutfält
Naturreservatet Rönnen har Förvarsmakten använt 
som skjutfält. En följd av detta är att det här finns 
metalliskt bly som vid låga pH-värden är lösliga i vat-
ten. Frigjorda blyjoner kan sprida sig i vatten och tas 
upp av växter, djur och människor.

Miljöfarlig verksamhet
Det finns fem miljöfarliga verksamheter som är 
särskilt utsatta i fråga om översvämningar till följd av 
stigande havsnivåer. Samtliga ligger i östra Höganäs 
och översvämmas när havsvatten dämmer upp i 
Görslövsån. Som tidigare konstaterat kommer detta 
troligen inte att inträffa. De fem verksamheterna är: 
Statoil, Bensinmacken vid centralförrådet, Bildeve 
AB, OK Q8 samt krematoriet vid Höganäs kapell. 

MIFO- metodiken
MIFO är en metodik som tar hänsyn till en 
förorenings farlighet, volym, mängd, spridnings-
förutsättningar och områdets känslighet och 
skyddsvärde. Förorenade områden riskklassas 
enligt MIFO i fyra riskklasser:

Klass 1- Mycket stor risk
Klass 2 – Stor risk
Klass 3 – Måttlig risk
Klass 4 – Liten risk

+ 2,5
+3,5
Ej MIFO klassad

MIFO klass 2
MIFO klass 1

Miljöfarlig verksamhet

Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet som riskerar att drabbas vid stigande havsnivåer. 
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Värdefull natur
För att värdefull flora och fauna ska stå emot klimat-
förändringarna måste de kunna följa vattenståndsför-
ändringen. Kustlinjen har alltid förändrats men i en 
sådan takt att vegetationen har kunnat följa med och 
anpassa sig. Problemet i dagsläget är att kommunens 
kust är hårt exploaterad och fysiska hinder i form 
av byggnader och vägar gör att sådan förflyttning 
försvåras eller omöjliggörs. Kommunens områden 
med höga naturvärden kan schematiskt delas in i fyra 
delar. Nedan redovisas dessa samt hur de påverkas av 
klimatförändringarna. 

1. Skälderviken
Området består dels av kust mellan Jonstorp och 
Vegeå med grundbottnar i inre Skälderviken och dels 
av naturreservatet utmed Görslövsåns centrala delar. 

Kusten och grundbottnarna mellan Jonstorp till 
Utvälinge är utpekade som Natura 2000-områden 
i både habitat- och fågeldirektivet, som riksintresse 
för friluftslivet och naturvården samt upptaget på 
RAMSAR-listan. Idag finns det två mindre reservat 
i området, öster om Jonstorp ligger Halsarevet och 
öst om Farhult halvön Rönnen. För närvarande är 
Länsstyrelsen på gång med reservatsbildning av hela 
det aktuella området. Söder om Jonstorp och utmed 
Görslövsån finns ett annat naturreservat.

1

2

3

4

Översikt över områden med värdefull natur.
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Det förstnämnda området, som är mycket artrikt 
med avseende på både fågel och flora, utgörs i 
huvudsak av grunda havsområden med strand-
ängar med kärr och längre in på land av hedmark. 
Hedmarken karaktäriseras av magra, betespräglade 
gräsmarker på sand. Heden kan vara både torr och 
våt. Det sistnämnda området Görslövsån med biflö-
den präglas av mader som tidvis är översvämmade 
men sommartid torra. Området är artrikt avseende 
rastande fågel men relativt artfattigt avseende floran 
pga. tidigare utdikning.

Klimatförändringar med höjd havsnivå kommer 
främst att skada kusten med grundbottnar. Den flora 
som finns utmed havsbandet har bäst förutsättningar 
att etablera sig på ny kustlinje. Sämre förutsättningar 
har floran inom heden. Heden, den torra delen, tål 
inte att ställas under vatten. De hedmarker som idag 
finns utmed kusten är restmark som inte kunde odlas 
upp och de höga botaniska värden som här finns 
har dåliga förutsättningar för spridning och etable-
ring på ny mark då bebyggelse, vägar och näringsrik 
odlad mark omöjliggör detta. Områdena med hed är 
dessutom så få att avståndet redan idag är för stort 
mellan dem för en effektiv spridning av arter. Utöver 
det bedöms även merparten av rekreationsvärdena 
och andelen allmän mark försvinna.

Naturreservatet utmed Görslövsån, som idag är 
kanaliserat, är under vår-sommar för torrt för häck-
ning för våtmarksfågel. Området är ett av de få som 
bedöms gynnas med stigande havsnivåer och ökad 
nederbörd. 

2. Arild och Skäret 
Området kring Arild och Skäret består av två Natura 
2000-områden inom habitat- och fågeldirektivet samt 
av riksintresse för friluftslivet och naturvården. Om-
rådet omfattas även av fyra naturreservat. 

Det idag halvöppna landskapet omfattar fäladsmar-
ker, dungar och klapperstensfält i strandbranten. 
Som för delområde ett är kustheden en rest av den 
tidigare vidsträckta betesallmänningen Kulla Fälad 
som förr täckte stora delar av Kullahalvön. Berget 
med de magra jordarterna ger förutsättningar för ett 
växt- och djurliv anpassat till hedmarken. 

Området bedöms klara ev. klimatändring relativt bra 
då landet här höjer sig relativt snabbt utmed kustban-
det. Området kommer även att behålla sina rekrea-
tionsvärden. 

Mölle fälad
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3. Kullaberg 
Kullaberg omfattas av Natura 2000-område, både 
fågel- och habitatdirektivet, naturreservat samt riks-
intresse för friluftslivet och naturvården. 
Kullaberg, som geologiskt består av gnejs med inslag 
av diabas/amfibolitgångar, har en mångskiftande na-
tur med skogar av såväl barr som löv. Det finns även 
enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åkrar och ängar. 
Vegetationen är oftast mager och artfattig, men i 
stråk av grönsten (typ diabas) är floran rikare. Ett 
stort antal fågelarter häckar i den mångsidiga naturen 
och bräckvattnet har ett rikt fiskliv. 

Som förr områdetvå så höjer sig berget snabbt 
utmed kusten. De skyddsvärda områdena bedöms 
över lag klara sig undantaget enstaka arter. Erosion 
bedöms inte vara hot. Området kommer även att 
behålla sina rekreationsvärden. 

4. Fäladerna  
Området från Mölle till Kullens Havsbad omfattas av 
natura 2000 habitatdirektivet, riksintresse för frilufts-
livet och naturvården samt av tre naturreservat. 

Naturreservaten mellan Mölle och Nyhamnsläge 
karaktäriseras av ett betespräglat åldrigt landskap. 
Som för områdena ett och två är dessa fälader en rest 
av Kulla fälad och präglas växlande av klapperstens-
stränder, vallar (Litorinavallen) och strand-, fuktängar 

med kärr. I vattensamlingarna finns klockgrodan, 
större vattensalamander och snok.

Söder om Nyhamnsläge ligger kustreservatet Kullens 
Havsbad som skiljer sig från de övriga genom att inte 
vara beteshävdad och är en mager hedmark på sand. 
Reservaten kommer, som område nr ett, att drab-
bas hårt av klimatförändringar med höjd havsnivå. 
Strandängarna här är av nationellt värde och mycket 
känsliga för förändrade förhållanden. De tål tillfällig 
översvämning men inte att ställas under vatten per-
manent. Strandängen är starkt betespräglad, har krav 
på kustnära läge men är erosionskänslig, kräver ett 
underlag av silt (lerig sand). För att floran skall kunna 
följa ev. höjd havsnivå förutsätts samma förhållande 
i bakomliggande områden. Det stora inslaget av 
steniga strandvallar, dvs. Litorinavallen, kan utgöra 
ett fysiskt hinder och är dessutom inte låglänt. Som 
nämnts tidigare är avståndet stort till motsvarande 
marker och arter. Spridningsförutsättningarna är 
därför dåliga och ett minimum i förebyggande åtgärd 
är att ovanliggande marker inte exploateras. Motsva-
rande gäller för område ett.
 
Kommunens hela västkust bedöms tappa stora delar 
av sitt rekreationsvärde om havsnivån stiger, dels 
då hedar och strandängar försvinner, men även då 
andelen allmän mark minskas.  
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1

2

3

Riksintresse kulturmiljö

1. Höganäs 
Riksintresset är uppdelat i fyra områden. Det som 
främst påverkas är den delen av riksintresset som 
ligger på Höganäs Övre. Området översvämmas när 
vatten dämmer upp i Görslövsån och står +2,5 meter 
över det normala. Som tidigare konstaterats bedöms 
denna risk vara låg eftersom man i ett tidigt skede 
kommer att skydda östra Höganäs genom att styra 
flödet i ån med dämmen, pumpar, utjämningsmaga-
sin och våtmarker. Risk för översvämning i samband 
med extrem nederbörd och stigande grundvatten 
föreligger dock. 

2. Kullaberg-Krapperup
Riksintresset är knutet till den kulturhistoriska helhet 
som bildas av natur- och kulturlanskap, landskaps-
bild, fornlämningar, bebyggelse, Krapperups gods-
miljö, sockencentrat Brunnby samt orterna Mölle, 
Arild, Skäret och Lerhamn.

Ett fåtal hus i Lerhamn översvämmas redan vid 
+2 meter, och om havsnivån når upp till +3,5 meter 
översvämmas en fjärdedel av den skyddade bebyg-
gelsen i Lerhamn. Ett fåtal byggnader i sydvästra 
Mölle översvämmas vid +2,5 meter. Hamnen och 
dess byggnader ligger lågt och översvämmas vid +2 
meter. All bebyggelse i Arild och Skäret ligger över 
+3,5 meter och är inte hotade. Detsamma gäller för 
Krapperups godsmiljö. 

Översikt riksintresse kulturmiljö.
3. Viken
Riksintresset i Viken utgörs av den täta bebyggelse-
miljön i det gamla fiskeläget och sjöfartssamhället 
med dess regelbundna gatunät och en blandning av 
fiskarhus, skeppargårdar, kaptenshus, skånelängor 
och äldre villabebyggelse. 

Ungefär hälften av de byggnaderna i husraden 
närmast kusten inom riksintresset översvämmas om 
havsnivån överstiger +3 meter. Byggnaderna kring 
hamnen översvämmas redan vid +2 meter. 



25

Byggrätter i riskzon
I kommunen finns ett antal obebyggda byggrätter 
som ligger lågt och riskerar att översvämmas redan 
idag. För en bättre beredskap har en inventering av 
dessa genomförts. De detaljplaner som har stude-
rats ligger under eller mycket nära gränsen för +3,5 
meter över havet.

Detaljplaner som ligger i östra Höganäs som riskerar 
att översvämmas till följd av att vatten dämmer upp i 
Görslövsån har uteslutits. 

De aktuella byggrätterna är främst lucktomter som 
aldrig har blivit bebyggda eller byggrätter där bygg-
naden har rivits och inte har återställts. Delar av 
byggrätterna ligger så pass lågt att de skulle kunna 
översvämmas redan idag. Medan andra först riskerar 
att påverkas i ett framtida läge. I Jonstorp finns det 
två oexploaterade detaljplaner som ligger mycket 
lågt. 

Översikten till vänster visar var i kommunen byggrät-
terna finns. Mer detaljerade kartor och beskrivningar 
följer på kommande sida.

1
2

3

4
5

6

7

Översikt byggrätter i riskzon.
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I Jonstorp finns det två detaljplaner, antagna år 2008, som 
ligger mycket lågt och ännu inte blivit bebyggda. Totalt rör 
det sig om 72 byggrätter. Den södra av de två planerna 
ligger 2-3 meter över havet, och den norra planen ligger 
2-4 meter över havet. Delar av dessa byggrätter riskerar att 
översvämmas vid ett extremt högvatten redan idag. 

1

Farhult 8:39, +2-2,5 m 2

Norra Häljaröd 2:33, +3 m 3

+3,5 m nivå i RH 2000

Risk byggrätt

Utkiken 12, + 3,5 m5 

Ornakärr 14:2, +3-3,5 m6

Åran 3, +3 m samt Åran 12, +3 m7

Sjöljungfrun 6, +3 m samt Skeppet 3, + 2,5 m4

SJÖLJUNGFRUN 6

SKEPPET 3
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fram en integrerad hydrologisk simuleringsmodell. 
En terrängmodell som simulerar skyfall med olika 
återkomsttider och följer vart vattnet tar vägen när 
ledningsnätet är fullt. Modelleringen kan också ta 
hänsyn till vad som händer vid extrem nederbörd i 
samband med högt vattenstånd i havet och havsvat-
ten dämmer upp i Görslövsån. Detta är särskilt vik-
tigt för tätorterna Höganäs och Jonstorp som båda 
ligger i riskzonen vid en sådan händelse. Modellen 
kan vidare ta hänsyn till andra effekter av klimatför-
ändringarna som exempelvis ökad nederbörd och 
fler extrema skyfall, samt att kommunen växer och 
att fler ytor hårdgörs.

Stigande grundvattennivåer
Stigande havsnivåer och ökad nederbördsmängd kan
medföra höjda grundvattennivåer. När havsyteni-
vån konstant ligger på en högre nivå medför det att 
grundvattennivån närmast kusten i sedimentära berg-
arter, i vissa jordarter och där topografin är måttlig 
stiger till samma nivå. 

Hur långt in på land som grundvattenhöjningen kan 
nå beror helt på de lokala förutsättningarna avseende 
bland annat geologi, avstånd till vattenlinjen och 
grundvattnets förflyttning. Grundvattennivån på-
verkas olika fort beroende på vad det är för jordart. 
Vid jordarter med hög permeabilitet, såsom sand 

Översvämningar till följd av ökad nederbörd
Mer nederbörd innebär ökad översvämningsrisk för 
framförallt bebyggelse, vägar och VA-system. Över-
svämningar i källare, skador på infrastruktur, igen-
satta avlopp, behov av att brädda avloppsvatten osv. 
Dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut genom 
förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott.

Förutom risken för översvämning kan kraftigare 
nederbörd förhöja grundvattennivåerna och öka 
flödena i vattendragen. I Höganäs har man redan 
idag vissa problem i händelse av extrem nederbörd. 
En stor del av kommunen avvattnas till Görslövsån. 
Ån är känslig för högt havsvattenstånd och området 
kring ån samt kring dess biflöden översvämmas de 
gånger omfattande nederbörd sammanfaller med hög 
havsnivå i Skälderviken. 

Ökad nederbörd och häftigare regn innebär också 
att jorden kan få försämrad stabilitet. Förändrade 
tjäle- och grundvattenförhållanden kan påverka det 
grundläggande arbetet vid anläggning av bland annat 
ledningar och vägar. 

I dagsläget saknas tillräckliga utredningar för att dra 
några slutsatser kring vilka risker och sårbarheter 
som ökade nederbördsmängder innebär för kom-
munen. För bättre beredskap kan kommunen ta 
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och grus, påverkas grundvattennivån snabbare än vid 
finkorniga jordarter, såsom lera och silt.

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar att man
i översiktsplanen redovisar riskområden för högt
grundvatten. I nuläget saknas tillräckliga utredningar 
för att kunna redovisa detta. Man behöver samla in 
data över tid om grundvattennivån i förhållande till 
förändringar i havsvattennivån för att få kunskap om 
sambandet. I en vidare utredning kan man också ana-
lysera hur framtida nederbördsförhållanden påverkar 
grundvattennivån.

Vad som kan konstateras är att i centrala Höganäs 
har grundvattnet stigit, men orsaken är okänd. Delar 
av bebyggelsen i Höganäs har idag problem med 
höga grundvattennivåer vilket har lett till fuktskador 
i källare. En grundvattenutredning för delar av Hö-
ganäs tätort håller i nuläget på att tas fram men det 
finns behov av vidare utredning.

Förutom Kullaberg består kommunen främst av 
sedimentära bergarter som Kågerödsformationer, 
silt- och leravlagringar, sand-, ler- och siltsten. Risken 
finns för att grundvattnet i dessa områden stiger i 
samband med stigande havsnivåer. De delar av kom-
munen som ligger lågt exempelvis Jonstorp, Farhult 
och Höganäs, kan i framtiden få stora problem i och 
med detta. 

I Greve kommun i Danmark har man under en längre tid haft stora problem med översvämningar till följd av extrem nederbörd. Efter stora 
översvämningar sommaren 2007 tog kommunen fram en integrerad hydrologisk simuleringsmodell som visar de områden där vattnet ligger kvar 
när marken är mättad och dagvattenledningsnätet inte förmår att leda bort vattnet.
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En högre grundvattennivå påverkar grundlägg-
ningsdjupet för byggnader, lämpligheten att anlägga 
källare och det medför en ökad risk för saltvattenin-
trängning i kustnära brunnar och vattendrag. För-
utom risken med översvämning kan markens
stabilitet minska vilket kan innebära en risk för
sättningar och att ledningar brister.

Befintlig bebyggelse och infrastruktur är dimensione-
rad utifrån dagens läge, och inte ett förhöjt grund-
vatten. Om grundvattennivån stiger kan det finnas 
behov av att sänka grundvattnet genom pumpning. 
Vid större nyexploatering kan detta alternativ inte 
anses vara hållbart. Ny bebyggelse och infrastruktur 
måste därför föregås av grundliga utredningar kring 
markförhållanden och grundvattennivåer. 

Hälsoaspekter
Ett varmare klimat inverkar direkt på människors 
hälsa genom ökad värmestress under sommartid. 
Uppvärmningen har också indirekt inverkan genom 
bland annat ökad risk för insektsburna sjukdomar 
och sämre kvalitet på dricksvattnet. Detta kan leda 
till ökad belastning på sjukvården. 

Behovet av kylning i byggnader kommer att öka. Pla-
neringen kan också behöva ta hänsyn till att längre 
perioder av hetta ger ett ökat behov av skugga. 

Rastsret visar vilka delar av kommunen som består av sedimentära bergarter. När havsnivån stiger kommer grundvattennivån inom 
detta område att stiga till ekvivalent nivå. Källa: SGU, 1980
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Ett varmare klimat innebär att det biologiska livet 
förändras. Att artsammansättningen förändras är en 
naturlig process. Det finns dock forskare som fram-
håller att arter försvinner snabbare idag på grund av 
klimatförändringarna. 

Ett mildare vinterklimat med färre köldknäppar 
kommer att innebära positiva effekter med en minsk-
ning av köldrelaterade dödsfall och förfrysningar. 
Det minskar dessutom uppvärmningsbehovet inom-
hus med upp till 10-15%.

Jordbruket
Mycket av den jordbruksmark som ligger utmed 
Görslövsån riskerar att översvämmas av saltvatten. 
Detta kan orsaka ekonomiska förluster för jordbru-
karna i området och är något som behöver utredas 
vidare

Jordbruket kan drabbas genom fler och längre 
perioder av torka, samtidigt som den ökande ne-
derbördsmängden också skapar problem. Torrare 
somrar ger ett ökat bevattningsbehov men samtidigt 
mindre vattenresurser. Odlingsperioden blir längre 
vilket innebär möjligheter till ökade skördar och nya 
grödor. 

Dagens avvattningssystem kommer att ha för liten 
och för långsam avbördningskapacitet om nederbör-
den ökar. I vissa områden finns problemet redan i 
dag. Jordbrukets grödor klarar i regel att det rinner 
vatten på markytan under kortare perioder. Kommer 
översvämningarna oftare och marken ställs under 
vatten under en längre tid ökar risken för skador.

Ekonomiska aspekter
Det är viktigt att man redan nu belyser och planerar 
för sårbarheten inför de förväntade förändringarna 
i klimatet. Om resultaten från aktuell klimatforsk-
ningen beaktas kan ny bebyggelse och infrastruktur 
lokaliseras så att stora kostnader för återställning och 
skyddsåtgärder minskas eller undviks.

Exemplet Köpenhamn
Erfarenhet kan tas från Köpenhamn. Där har det 
de senaste två somrarna varit stora problem med 
nederbörd. Under en extrem nederbörd den 2 juli 
2011 fick Köpenhamn omkring 110 mm regn på 
under 1½ timme. Konsekvenserna av översvämning-
arna var stora. Det var nära på att man fick utrymma 
stadens två stora sjukhus. Trygghetslarmsystemet för 
de äldre och polisens telefoner slogs ut. Försäkrings-
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gelserna efter översvämningar. De omfattar främst 
saneringskostnader då mycket av lösöret har kunnat 
flyttats. 

Bostadsbebyggelsen har kategoriserats som låg 
bebyggelse, då friliggande villor är den dominerande 
boendeformen i kommunen. Offentliga byggnader 
har kategoriserats som sluten bebyggelse, då denna 
typ av byggnad ofta ligger i tätbebyggda områden. 

Utifrån detta skulle försäkringskostanden vid en 
översvämning grovt uppskattat kunna bli:

• 740 miljoner kr för bostadsbebyggelse
• 47 miljoner kr för industribebyggelse
• 127 miljoner kr för offentlig bebyggelse

Totalt: 914 miljoner kr. 

Typ av bebyggelse Värde kr/m2
Sluten bebyggelse 3 500
Hög bebyggelse 3 500
Låg bebyggelse 4 950
Friliggande byggnad 4 950
Fritidsbebyggelse 2 850
Industribyggnad 1 000

bolagen uppskattar att utgifterna för sanering och 
återställande kommer att sluta på 4-5 miljarder DKK 
och de samlade utgifterna för klimatrelaterade skador 
under perioden 1999-2011 har kostat upp till 30 
miljarder DKK. Skadorna på de kommunala byggna-
derna uppgår till omkring 500 miljoner DKK. 

Köpenhamns kommun har nu inlett ett arbete för att 
anpassa staden till det kommande klimatet. De räk-
nar med en samlad kostnad på omkring 12 miljarder 
DKK för skyddsåtgärder.

Försäkringskostnader
I Höganäs är det 1201 st byggnader som ligger under 
+3,5 meter över havet. Dessa riskerar att översväm-
mas om havet stiger. Byggnader som översvämmas 
till följd av att vatten dämmer upp i Görslövsån har 
inkluderats. Av dessa utgörs totalt:

• 149 565 m² av bostadsbebyggelse (uthus och 
garage har uteslutits).

• 47 598 m² av industribebyggelse.
• 36 474 m² av offentlig bebyggelse. 

För att göra en grov uppskattning av försäkringsbo-
lagens kostnader vid översvämning används Läns-
försäkringars beräkningar. De återspeglar de faktiska 
försäkringskostnaderna för de olika typ av bebyg-

Marknadsvärde
På liknande sätt kan man göra en grov uppskattning 
av marknadsvärdet för bostadsbebyggelsen som ris-
kerar att översvämmas till följd av stigande havsnivå. 

Tre månaders glidande medelpris för perioden sep-
tember 2011 - oktober 2011 vid försäljning av villor i 
Höganäs kommun var 20 205 kr/m². (Källa; Svensk 
Mäklarstatistik AB). 

Utifrån detta kan man konstatera att dagens mark-
nadsvärde på den bostadsbebyggelse som riskerar att 
drabbas är omkring 3 miljarder kr. 
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EROSION

Kusterosion är en naturlig process som främst på-
verkas av vattenståndet och vågorna i havet. Vågor 
som når stranden eroderar material på strandplanet. 
Vid höga vågor och vattenstånd kan även dyner och 
högre belägna markområden erodera och rasa ner 
mot strandplanet. Materialet som eroderar försvinner 
oftast inte, utan omplaceras till ett annat ställe längs 
med kusten. 

Erosionens omfattning beror till stor del på stran-
dens form och geologiska förhållanden. Fint material 
är lättare för vind och vatten att bära med sig bort, 
medan mer grovkornigt material har större mot-
ståndskraft. Vid flacka stränder har vågorna längre 
sträcka att frigöra energi på och har därför inte lika 
stor kraft att bära med sig material, medan branta 
stränder är mer utsatta. Flacka stränder karaktärise-
ras därför av finkornigare material och vid brantare 
stränder dominerar grövre kornstorlekar. 

Huvudsakligen beror kusterosion på följande förhål-
landen:

• Vattennivåer i havet. 
• Vågförhållanden – höjd, frekvens och riktning 

samt extrema förhållanden.

• Vindförhållanden – exponering, riktning och 
intensitet.

• Geologi/jordarter – på land och havsbotten. 
• Topografi – höjder på stränder, dyner och bak-

omliggande områden.
• Batymetri – nivåförhållanden och lutningar på 

havsbotten.
• Morfologi – strandlinjens utformning. 

Mänsklig aktivitet, exempelvis anläggning av ham-
nar, hövder och liknande konstruktioner påverkar 
eroderingsprocesser. När man anlägger skydd för 
erosion på en delsträcka av kusten kan det komma 
att påverka erosionsprocesser på andra delsträckor.  
Oftast har stränderna intagit ett jämviktsläge som 
kan störas genom till synes små ingrepp. Exempelvis 
kan utläggning av strandskoning eller omläggning av 
utlopp för vattendrag orsaka en rubbad sedimentba-
lans med erosion som följd. 
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Pågående erosion
I detta PM presenteras en översiktlig inventering och 
analys av hur kusten tidigare har eroderat samt hur 
den kan förväntas erodera i framtiden. Underlag har 
varit flygfoton från år 1940 och 2010, den georefere-
rade och inritade strandlinjen från den ekonomiska 
kartan år 1917, jordartskarta samt observationer på 
plats 20-50 år bakåt i tiden. Det är viktigt att po-
ängtera att analysen är schematisk och bygger på 
antaganden. 

Kusten i Höganäs kommun består främst av jordar-
ter med fraktionerna sten-block, grus och sand. Av 
dessa är sand den finaste och därmed mest erosions-
benägna.

Om man ser till ett längre perspektiv är erosionen 
i kommunen måttlig. Generellt kan man säga att 
strandlinjen på de flesta ställen är intakt. Det som 
eroderar är det finare materialen vilket har resulterat 
i att delar av strandsträckan har blivit stenigare och 
grusigare. Massorna med det fina materialet har inte 
försvunnit utan har omdisponerats genom kustparal-
lell sandtransport, vilket gör att man på sina ställen 
har en ganska kraftig påbyggnad. På vissa högre 
belägna områden har vegetation och annat material 
eroderat bort, vilket bitvis har gjort strandbrinker 
och dyner bredare. 

Berg
Fyllning
Grus

Isälvssediment, sand-block

Lera
Morän
Moränlera
Organisk jordart
Sand
Silt

Sten-block

Tunt jordtäcke

Vatten

          Jordartskarta. Källa: SGU 
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          Jordartskarta. Källa: SGU 

Kommunens västra sida upp till Lerhamn består 
främst av sandstrand. Längs denna sker det bitvis en 
påbyggnad av strandlinjen på bekostnad av klin-
ter och dyner längre upp på land. Det sker en viss 
erosion i sanden också, då den fläckvis har blivit mer 
grusig till stenig. Detta är fallet bland annat söder om 
hamnen i Viken, omkring Lerberget, Nyhamnläge, 
men även i Jonstorp och Rekekroken på kommunens 
östra sida.

Sedan den västra hamnpiren i Viken byggdes har 
man haft en större påbyggnad av material väster om 
hamnen, och även på andra ställen kan utläggning av 
stenskoningar och uppförande av pirer ha påverkat 
erosionsprocesser. En viss påbyggnad har skett på 
Långörsrevet vilket skulle kunna vara eroderat ma-
terial från Strandbaden och Nyhamnsläge, som har 
transporterats vid nord-västliga vindar. 

Kusten utanför Höganäs stad är i stort sett oföränd-
rad sedan 1940-talet, vilket kan bero på att den till 
stora delar består av utfyllnadsmaterial. Hur mycket 
utfyllnaden vid Höganäs hamn har påverkat ström-
mar och erosion är svårt att tyda. Vid syd-västlig vind 
skulle utfyllnaden kunna ha en dämpande effekt på 
strömmar och vågor. 

Karta över erosionens omfattning i kommunen.

Erosion
Påbyggnad
Oförändrat

Söder om Viken

Norr om Vikens hamn

Viken, Strandlyckevägen

Vikens Havsbad

Svanebäck

Väsby Strandmark

Norr om Lerbergets hamn

Lerbergets camping

Höganäs

Margaretebergs badplats

Strandbaden

Kullens Havsbad

Nyhamnsläge

Fäladerna

Söder om Mölle hamn
Svanshall

Rekekroken

Jonstorp

Görslävsåns & 
Oderbäckens 
utlopp

Farhult Rönnen

Långörsrevet
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Längs fäladerna sker en mindre erosion i strand-
ängen. Både det fina materialet och vegetationen 
eroderar. Störst är problemet där strandängen ligger i 
nära kontakt med havet. 

I norra Nyhamnsläge har ett större område erode-
rat bort. Troligen skedde detta i samband med den 
kraftiga erosionen i Nyhamnsläge på tidigt 1980-tal, 
då ett antal byggnader var hotade och en väg delvis 
förstördes. 

Den årligen återkommande tångrensningen på delar 
av kommunens stränder är en möjlig bidragande fak-
tor till erosionen på vissa delar av kusten. Man kan se 
ett visst samband mellan de platser som rensas och 
stränder som har blivit stenigare. Detta kan bero på 
att tången bildar ett skyddande lager mot erosion. 
När man tar bort detta tar man även bort det natur-
liga skyddet. 

Kusten från Lerhamn, runt Kullaberg till Farhult-
Rönne består främst av klapper, en stenig och 
blockig jordart, förutom på sina ställen där urberget 
är synligt. På denna sträcka förekommer en knappt 
märkbar erosion, då stranden består av ett grovt och 
motståndskraftigt material. 

På kommunens östra sida sker likt på den västra 
sidan främst en omdisponering av fint material.  
Öster om Rönnen har exempelvis vegetation delvis 
försvunnit på strandvallen.

Sedimenttransporten från Görslövsån ut i Skäldervi-
ken är relativt stor, men varierar kraftigt beroende på 
nederbörd. 

Befintligt erosionsskydd
En sträcka söder och två sträckor norr om hamnen 
i Viken är förstärkta med strandskoning i natursten.  
Söder om hamnen i Lerberget byggdes på 1950-talet 
en strandskoning i form av en mur och en väg längs 
med kusten, vilken sedan har förstärkts med natur-
sten. Norr om Höganäs hamn har kommunen till-
sammans med Höganäs AB gjort en invallning med 
fyllnadsmassor som har säkrats med fiberduk, natur-
sten och en gång- och cykelväg i grus. Två sträckor i 
närheten av hamnen i Nyhamnsläge har strandsko-
nats. Bukten norr om Mölle har strandskonats med 
natursten, likaså stranden söder om Jonstorp och 
söder om Rekekroken. Ett visst samarbete sker med 
respektive samhälles byförening eller hamnförening 
vid skoningar i kommunens hamnar. På stranden vid 
Margreteberg har vresrosor tagits bort och ersatts 
med strandråg, strandrör och strandstarr. Även 
Kvickbadet i Höganäs har förstärkts med plantering 
av strandråg för att förhindra sandspridning inåt 
land. Eroderat område i Rekekroken



37

Framtida erosion
De naturliga faktorer som påverkar erosionen längs 
kuster, kan förändras och förstärkas på grund av kli-
matförändringarna, då vattennivåer, vågor och vindar 
är direkt kopplade till klimatförändringarna. 

Förändringar i vattennivån, vågor och vindar påver-
kar också successivt topografi, batymetri och morfo-
logi. Beroende på hur de tre förstnämnda förändras 
kan det i framtiden uppstå erosion på områden som 
idag är opåverkade. 

När medelvattenytan stiger till en konstant högre 
nivå innebär det att vattnet når tidigare opåverkade 
strandområden. En höjd medelvattennivå innebär 
också att grund och rev kommer att ligga djupare 
vilket gör att vågorna bryts närmare stranden än vid 
nuvarande situation. Kraftfullare vågor kommer då 
att nå strandplanet. 

Förändringar av kraftiga vindar och stormar till följd 
av klimatförändringarna är inte helt klarlagda ännu. 
Det är därför svårt att dra några slutsatser kring 
framtida erosion. Om vindförhållandena förblir 
oförändrade de kommande 100 åren kan man anta 
att erosionen kommer fortsätta i de områden som är 
drabbade idag. Vid förändrade vind- och stormför-
hållanden kan även erosionsprocesserna förändras. 

SandSand

Erosionsbenägen
Måttligt erosionsbenägen
Erosionsskydd

Erosionsbenägna jordarter och erosionsskydd längs med kusten.
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Kartan redovisar var i kommunen det finns erosions-
benägna jordarter. För Höganäs del rör det sig främst 
om mellansand - grovsand. Delar av kusten består 
av grus som är mindre erosionsbenägen, men vid 
kraftiga vågrörelser eller turbulenta strömningsför-
hållanden kan även grus erodera. Det är en översikt-
lig inventering, för att kunna göra en mer detaljerad 
bedömning krävs vidare utredning.  

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar att man utgår 
ifrån att en höjning av vattenytan med en meter 
påverkar ett område ca 100 meter från strandlinjen. 
Detta eftersom sandjordar eroderar upp till en meter 
för var centimeter medelhavsnivån stiger. Detta är 
dock beroende av de fysiska förutsättningarna på 
platsen och kan variera mycket.  

Det är viktigt att kommunen beaktar och kontinuer-
ligt följer erosionens utveckling. Vid planläggning i 
erosionsutsatta områden kan det bli aktuellt med mer 
detaljerad undersökning samt eventuella skyddsåt-
gärder. Då en skyddsåtgärd ofta påverkar kusten på 
en annan plats kan det bli nödvändigt att undersöka 
erosionen ur ett större perspektiv. 

Risker och sårbarheter
I nuläget är ingen bebyggelse eller infrastruktur 
direkt hotad av erosionen. Det som främst påverkas 
är de rekreationsstråk som går längs med större delar 
av kommunens kuststräcka, dessa kan bli trängda 
mellan hav och tomtmark eller väg. På sikt kan det 
bli svårt att upprätthålla strandskyddet vars inten-
tion är att skydda det rörliga friluftslivet längs med 
kusten. En förlust av mark med höga naturvärden 
kan även innebära minskad biologisk mångfald. På 
de ställen det sker en påbyggnad av mark med höga 
naturvärden kan konsekvenserna bli positiva genom 
att landarealen blir större, exempelvis vid Görslöv-
såns mynning. 

Man kan inte utesluta att kustnära bebyggelse och 
infrastruktur riskerar att påverkas i ett framtida läge. 
I värsta fall kan byggnader rasa eller grundläggningen 
försvagas. Vägar och ledningar kan skadas eller 
brytas av helt. På de ställen det sker en påbyggnad 
av material kan havsbotten förändras vilket kan vara 
negativt för farleder och inseglingsrännor till hamnar.
Erosion på badstränderna kan ge negativa konse-
kvenser för turistindustrin. Badstränderna är en del 
av Höganäs kommuns varumärken och i förläng-
ningen kan en ökad erosion leda till ekonomiska 
förluster. 

Laserflygning
Topografin under vattenytan batymetrin, är av 
intresse för att kunna göra bättre bedömningar av 
erosionssituationen. Diskussion pågår i nuläget mel-
lan Skånes kustkommuner om man gemensamt med 
ett visst intervall skall genomföra laserflygningar för 
att följa förändringar i batymetrin. På så sätt kan man 
införskaffa information om hur sanden i den kust-
nära zonen rör sig mellan de olika erosionsdrabbade 
sträckorna. 

Ras och skred
Risken för ras och skred i Höganäs kommun är 
enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) låg, även om enstaka och mindre ras sker. 

Ras uppstår i slänter som innehåller grovkornig jord, 
friktionsjord. Sand- och grus betecknas som frik-
tionsjord. Stora delar av kusten i Höganäs består av 
sand. 

Sand- och grusjordars hållfasthet beror främst på 
friktionskrafter mellan kornen. Friktionskraften 
påverkas av vattenmängden i jordarten. Om kornen 
befinner sig under grundvattennivån minskar frik-
tionskraften. Sand och grus som befinner sig ovan 
grundvattennivån släpper lätt igenom vatten och 
torkar snabbt. 
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Kartering av släntlutning för analys av erosionsrisker

´ 0 1 500 3 000750 meter

Teckenförklaring
Släntlutning med erosionsrisk

Över friktionsvinkeln, 40 - grader

Friktionsvinkel, 30 - 40 grader

Strax under friktionsvinkeln, 20 - 30 grader

Terräng
Lägre är 4 meter över havet

Högre än 4 meter över havet

Kartan visar låglänta områden med släntlutningar omkring friktionsvinkeln.
Friktionsvinkeln är den vinkel som sand eller grus naturligt rasar ut i.
Friktionsvinkelns storlek är 30 - 40 grader. Sandjordar är erosionskänsliga.

Karteringen av terrängens lutning är baserad på höjddata från Lantmäteriets laserskanning.
Resultatet är generaliserat och visualiseras med en linje som är klassificerad enligt
teckenförklaringen i ett totalt intervall om 20 grader eller mer i lutning.

Digitaliseringen av linjeskiktet för släntlutningen har gjorts med ett urval som är koncentrerat
till områden med en plushöjd över havet om 3,5 meter eller lägre. Kuststräckan runt
Kullaberg är inte karterad på grund av att kusten utgörs av fast berg.

Hänsyn har inte tagits till att slänter kan vara utformade med erosionsskydd,
exempelvis vid hamnområden.

Friktionskraften och jordens stabilitet påverkas även 
av släntens lutning. Friktionsvinkeln är den vinkel 
som sand eller grus naturligt rasar ut i. Friktionsvin-
kelns storlek är 30 – 40°. Till skillnad från en slänt i 
lera så kan en slänt i sand eller grus bli nästan obe-
gränsat hög, så länge som lutningen inte överstiger 
friktionsvinkeln.

För att utreda vilka områden längs med kusten som 
kan vara i risk för ras har en kartering av terräng-
ens lutning genomförts. Karteringen är baserad på 
höjddata från Lantmäteriets laserskanning. Resultatet 
är generaliserat och visualiseras med en linje som 
är klassificerad enligt teckenförklaringen i ett totalt 
intervall om 20 grader eller mer i lutning. Digitali-
seringen av linjeskiktet för släntlutningen har gjorts 
med ett urval som är koncentrerat till områden med 
en plushöjd över havet om 3,5 meter eller lägre. 
Kuststräckan runt Kullaberg är inte karterad på 
grund av att kusten utgörs av fast berg. Hänsyn har 
inte tagits till att slänter kan vara utformade med 
erosionsskydd, exempelvis vid hamnområden.

På nästa sida redovisas områden där släntlutningen 
överstiger eller ligger inom 30-40° och som består 
av sand och grus och därmed ligger i riskzon för ras. 
Områdena är inringade och numrerade på översikts-
kartan. 

Över friktionsvinkeln, 40°
Friktionsvinkeln 30 - 40°
Strax under friktionsvinkeln, 20 - 30°
Lägre än 4 m

Högre än 4 m

Översikt kartering av släntlutning.

1

2

3

4

5
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1. I norra delen av Nyhamnsläge finns det en 
sträcka om 80 meter som ligger inom riskzon. 
Ingen bebyggelse eller infrastruktur är hotad.

2. En sträcka på 500 meter längs med Margrete-
bergs badplats ligger inom riskzon. Ingen bebyg-
gelse eller infrastruktur är hotad.

3. I den norra delen av Väsby Strandmark finns 
det en sträcka på omkring 100 meter som ligger 
inom riskzon. Bostadsbebyggelse samt Segelvä-
gen/Snäckvägen kan vara hotad. 

4. I Svanebäck i norra Viken längs med Littorina-
vallen finns det en sträcka om 350 meter som 
ligger inom riskzon. Bostadsbebyggelse kan vara 
hotad.

5. I norra Jonstorp finns det två kortare sträckor 
som ligger inom friktionsvinkeln. Den östra av 
de två ligger i nära anslutning till bebyggelse och 
ett ras skulle kunna få omfattande konsekvenser. 

1

2

3

4

5

Över friktionsvinkeln, 40°
Friktionsvinkeln 30 - 40°

Över friktionsvinkeln, 40°
Friktionsvinkeln 30 - 40°

Över friktionsvinkeln, 40°
Friktionsvinkeln 30 - 40°

Över friktionsvinkeln, 40°
Friktionsvinkeln 30 - 40°

Över friktionsvinkeln, 40°
Friktionsvinkeln 30 - 40°

Norra Nyhamnsläge

Margareteberg

Väsby Strandmark

Svanebäck

Norra Jonstorp
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ANSVAR OCH LAGAR

Kommunen
2007 tog Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge fram 
rapporten Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk 
planering, en utredning som syftade till att identifiera 
problem till följd av klimatförändringar. 2010 beslu-
tade Länsstyrelsen i Skåne om sex st regionala delmål 
under miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
Som en del av dessa delmål ska alla kommuner i 
Skåne senast år 2015 ha identifierat och analyserat 
riskerna för översvämningar, ras, skred och erosion, 
för att sedan kunna beakta dessa i den fysiska plane-
ringen. 

Plan- och bygglagen
Kommunen är skyldig att beakta att bebyggelse lo-
kaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat de boendes hälsa, säkerhet 
samt risken för olyckor, översvämningar och erosion. 

I den nya plan- och bygglagen (PBL) ställs tydligare 
krav på att miljö- och klimataspekter ska beaktas 
i kommunernas planeringsarbete. Det gäller både 
minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. 
Kommunen får i detaljplan bestämma om skydds-
åtgärder för att motverka markförorening, olyckor, 
översvämningar och erosion. Kommunerna kan som 
förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som 
motverkar detsamma.

PBL är inte utformad för att skydda befintlig bebyg-
gelse från klimatförändringarna. Klimatanpassning 
är framförallt en möjlighet vid nytillkommande 
bebyggelse. För befintlig bebyggelse krävs därför ett 
brett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen, 
myndigheter och andra organisationer. 

Om inte risken för naturolyckor beaktas vid plan-
läggning kan kommunen ha ett skadeståndsrättsligt 
ansvar om olycka sker. Skadestånd kan bli aktuellt 
upp till tio år efter den skadegörande handlingen, 
det vill säga tidpunkten för plan- eller bygglovbeslut. 
Klimat- och sårbarhetsutredningen har förslagit att 
ansvarstiden förlängs till 20 år, men det är inget som 
har beslutas ännu. 

Utöver skadeståndet finns det flera andra omkost-
nader för kommunen i samband med naturolyckor 
såsom räddningstjänst, direkta insatser, skador på 
kommunal egendom exempelvis vägar, kostnader för 
lednings- och krisgrupper, evakuering och social-
tjänst, kostnader för återställande. Detta kan till stor 
del undvikas om man beaktar dessa frågor i ett tidigt 
skede i planarbetet. 

Stigande havsnivå -
konsekvenser för fysisk planering 

Miljö, klimat, energi  

SKÅNE I UTVECKLING 2010:1
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Klimatmål för Skåne
Regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
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Övrigas ansvar
Ingen nationell myndighet har det övergripande 
ansvaret för klimatanpassningen. Flera centrala myn-
digheter är inblandade i arbetet genom sitt respektive 
sektorsansvar särskilt Boverket, Jordbruksverket, 
Lantmäteriet, MSB, Naturvårdsverket, SGU och 
SMHI. 

Länsstyrelsen har ansvar för att samordna statliga 
och mellankommunala intressen i planeringen. De 
har även ansvar för att tillhandhålla underlag för 
den kommunala planeringen. De skall även bevaka 
att tillräcklig hänsyn för frågor som rör människors 
hälsa och behovet av skydd mot olyckor tas i den 
kommunala planeringen. Sedan år 2009 har de ett 
regionalt samordningsansvar för klimatanpassning. 
De har även ett övergripande ansvar för krishante-
ringsåtgärder som kan behövas vid exempelvis en 
översvämning.

I grunden ligger ansvaret för att skydda egendom 
mot skador orsakade av översvämningar och andra 
naturolyckor hos den enskilde fastighetsägaren och 
nyttjanderättshavaren. I vissa fall kan staten ge bidrag 
åt förebyggande åtgärder, men i det flesta fallen är 
den enskilde tvungen att vända sig till sitt försäk-
ringsbolag om en naturolycka har uppstått. 

Om det blir vanligare med naturolyckor till följd av 
klimatförändringarna höjs försäkringarnas premier 
och självrisker, det finns dessutom en risk att de 
slutar att försäkra vissa typer av skador. Mycket stora 
naturkatastrofer kan av försäkringsbolagen börja 
räknas som force majeure. Kommunen har ett ansvar 
för att planlägga marken på ett sådant sätt att den 
enskilde har möjlighet att försäkra sig mot skada. 

Övriga berörda lagar

Lagen om skydd mot olyckor 
Enligt denna är kommunen den ansvariga aktören 
för räddningstjänst vid olyckor eller överhängande 
fara för olyckor och det är kommunen som skall 
agera och stå för kostnaderna. 

Lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap
Enligt denna är kommunen skyldig att inför varje 
mandatperiod  genomföra en risk- och sårbarhets-
analys (RSA) för att minska sårbarheten och förbätt-
ra förmågan att hantera krissituationer.

Miljöbalken 
Miljöbalken är en skyddslagstiftning som syftar 
till att värna hälsa och miljö, vårda natur- och 
kulturområden, bevara biologisk mångfald, trygga 
god hushållning av mark och vatten samt skapa 
förutsättningar för en hållbar utveckling. Anlägg-
ning av kustskydd mot klimatförändringar kräver 
exempelvis miljöprövning och erosionsskydd 
kräver dispens. 
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FORTSATT ARBETE & 
ORGANISATION

ORGANISATION

Det kan schematiskt sägas att byggnader och infra-
struktur har en livslängd på 100 år. Det är därför 
viktigt att redan idag ha med en säkerhetsmarginal i 
planeringen för nya bebyggelseområden. 

Som tidigare konstaterats är det osäkert exakt hur 
klimatet kommer att förändras och vilka effekter det 
kommer att ge. Det är därför viktigt att klimatanpass-
ningen pågår fortlöpande och anpassas allt eftersom 
ny forskning tillkommer. 

Kommunens organisation
Kommunen har en stor roll i klimatanpassningsarbe-
tet. Med kommunens planmonopol följer ett ansvar 
för människors säkerhet och hälsa samt ett ansvar för 
att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

Kommunen ansvarar också för vatten och avlopps-
anläggningar, energi- och avfallsanläggningar, vård-
anläggningar, skolor och omsorg. Även den typen av 
verksamheter kommer att behöva klimatanpassas och 
frågan spänner därmed över en stor bredd och berör 
många olika verksamheter. Det är därför nödvändigt 
att en plan för klimatanpassning tas fram genom en 
bred, tvärsektoriell process. Ett samarbete mellan 
olika förvaltningar och aktörer är nödvändig. På 

nästa sida presenteras ett förslag på hur kommunen 
kan organisera det fortsatta arbetet med klimatan-
passning.

Samarbete
Klimatförändringarna följer inte kommungränserna. 
Exempelvis kan utläggning av erosionsskydd på en 
kuststräcka påverka andra kuststräckor och ett vat-
tenavrinningsområde kan omfattas av flera kommu-
ner. Därför krävs ett regionalt och mellankommunalt 
samarbete i klimatanpassningsarbetet.  
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1 Förslagsvis skapas inledningsvis en funk-
tion på central nivå i kommunen. Denna 
ansvarar för kunskapsuppbyggnad och 
samordning av olika förvaltningars och 
aktörers klimatanpassningsarbete. 

2 Nästa steg är en mer djupgående risk 
och sårbarhetsanalys. I denna identifie-
ras sårbara områden och verksamheter. 
Sedan genomförs en riskanalys och risk-
värdering, där riskerna värderas utifrån 
sannolikhet. 

3 För att få en mer heltäckande bild av de 
risker och sårbarheter som klimatför-
ändringarna medför krävs mer utred-
ningsarbete, då detta PM främst belyser 
stigande havsnivåer och erosion. Utred-
ningar krävs bland annat gällande:

• Utlopp av dagvatten, diken, jord-
bruksdränering etc. som kan påver-

kas av en havsnivåhöjning. 

• Översvämningskartering för flö-
dena, framförallt Görslövsån med 
biflöden.

• Sårbara områden när dagvattenled-
ningsnätet är fullt samt effekterna 
och konsekvenserna av stora regn i 
samband med höga recipientnivåer.

• Andelen hårdgjorda ytor i tätbe-
byggda områden.

• Grundvattnets nivå och dess för-
ändring över tid.

• Hur grundvattnet påverkas i 
samverkan med andra effekter av 
klimatförändringarna, exempelvis 
ökad nederbördsmängd.

• Analys av sårbara gruppers behov 
vid högre medeltemperaturer.  

• Mer  detaljerade erosionsstudier.              

4 I nästa steg måste kommunen bestämma 
sig för vilka kort- och långsiktiga mål 
och strategier som skall gälla för klima-
tanpassningsarbetet. Vad är en accep-
tabel risknivå?  Är det nödvändigt att 
reservera mark öster om fäladerna som 
en reträttplats för olika arter, eller skall 
naturen få ha sin gång? Osv.

5 Efter detta kan förslag på skyddsåtgär-
der tas fram i form av en handlingsplan. 
I denna belyses vilka skyddsåtgärder 
som är nödvändiga, samt i vilken prio-
ritering de skall genomföras och vilka 
aktörer som ansvarar för vad.

6 Det är sedan viktigt att kommunen 
kontinuerligt följer klimatforskning och 
uppdaterar risk- och sårbarhetsanalysen 
och handlingsplanen utifrån de rådande 
klimatscenarierna. Förslagsvis görs detta 
i samband med översynen av översikts-
planen inför varje mandatperiod. 

Organisation
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Redskap 

De viktigaste redskapen för kommunen i klima-
tanpassning är risk- och sårbarhetsanalyser samt 
planering enligt PBL, det vill säga översikts- och 
detaljplan. Med strategisk planering kan kommunen 
stegvis hantera de effekter klimatförändringarna 
innebär och anpassa samhället.

Risk- och sårbarhetsanalys
Den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen har 
pekats ut av Länsstyrelsen i Skåne som en lämplig 
startpunkt för klimatanpassningsarbetet.

I en risk- och sårbarhetsanalys inleder man med att 
beskriva de system som skall analyseras. Det kan 
exempelvis vara VA-anläggningar, vägar eller be-
byggelse. Beskrivningen består av livslängd, var de 
finns geografiskt osv. Sedan definieras hotet, som i 
detta fall är klimatförändringarna och dess effekter. 
Med hjälp av dessa två: system och hot, kan man 
sedan systematiskt bedöma hur de olika delarna av 
systemet hotas av klimatförändringarna. Utifrån 
bedömningarna får man ett antal konsekvenser, både 
negativa och positiva. 

Konsekvenserna beskrivs utifrån omfattning, utbred-
ning, varaktighet och intensitet. Utifrån det underla-
get kan man sedan värdera de negativa konsekven-
serna och bedöma om de är acceptabla eller ej. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen kan användas för att få en helhets-
syn över konsekvenserna som klimatförändringarna 
medför. Det kan också vara ett verktyg med vilket 
man arbetar för att minska klimatförändringarna. 

På översiktlig planeringsnivå kan det exempelvis fin-
nas behov av att kontrollera hur kommunens viktiga 
naturområden påverkas av ett förändrat klimat. Det 
kan exempelvis bli nödvändigt att reservera mark 
ovan strand som kan vara en reträttplats för de arter 
som finns på stranden, så de har en plats att dra sig 
tillbaka på när havsnivån stiger. 

Andra exempel på vad en översiktsplan kan innehålla 
som innebär att den tar hänsyn till klimatanpass-
ningsfrågor är:

•  Rekommendationer för hur geologi och mark-
miljö bör beaktas vid detaljplanering och lovgiv-
ning.

• Skyddsområden, till exempel vattenskyddsområ-
den och dricksvattentäkter.

• Riskområden för översvämningar, erosion, ras 
och skred.

• Lågpunkter i landskapet och områden som kan 
få översvämmas och fungera som utjämnings- 
och fördröjningsmagasin samt vattenflöden till 
dessa.

• Markreservat för skyddsvallar mot översvämning 
vid havet och längs med vattendrag.

• Översiktlig geografisk risk- och sårbarhetsanalys 
utifrån klimatförändringarna – av förorenade 
områden, deponier, miljöfarlig verksamhet, 
kommunaltekniska anläggningar  som, om de 
översvämmas, kan orsaka risker för hälsa och 
säkerhet.

• Områden i bebyggda miljöer med högre tem-
peratur som kan innebära risker för hälsan vid 
värmeböljor.

• Nationella och regionala mål och strategier som 
är relevanta för kommunens klimatanpassning.

Detaljplan
De områden som utpekas i översiktsplan som risk-
områden bör i efterföljande detaljplanering behand-
las enligt försiktighetsprincipen. Innan man påbörjar 
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detaljplanearbetet bör man göra de utredningar som 
krävs och säkerställa att området är lämpligt för 
exploatering. 

Nedan redovisas lämpligt kunskapsunderlag och 
utredningar som kan behöva göras med tanke på 
stigande havs- och grundvattennivå och erosion. 
Utifrån dessa kan man sedan göra en bedömning 
huruvida det finns behov av skadeförebyggande 
åtgärder eller andra investeringar. Mer detaljerade 
utredningar är inte bara aktuellt vid exploatering 
utan kan också bli aktuell i befintliga områden som 
riskerar att drabbas. 

Det behövs mer detaljerade utredningar gällande 
följande faktorer:

Stigande havsnivå 
• Detaljerade topografiska utredningar.
• Närhet till vattendrag och kustlinjen.
• Framtida medel- och högvattensstånd i havet.
• Om det finns fysiska aspekter som skyddar mot 

erosion anlagda eller naturliga, exempelvis dyner.

Erosion
• Topografi
• Batymetri
• Jordartssammansättning

• Vegetation
• Vindförhållanden
• Morfologi, dyner etc.
• Kuststräckans profil.
• Grundvattenytans läge.

Högre grundvattennivå
• Jordartssammansättning.
• Grundvattenytans sammansättning
• Avstånd till kustlinje
• Tidsmässig längd på högvatten i samverkan med 

nederbörd.

I de fall det finns behov av skadeförebyggande åtgär-
der är det i vissa fall möjligt att reglera i detaljplan. 

Det finns stöd i PBL för att i detaljplan reglera:

• Byggnadernas användning och placering. Det 
kan till exempel innebära att en park som tål att 
översvämmas placeras framför skyddsobjekt, 
exempelvis bostäder.

• Att en bassäng eller invallning måste anordnas 
för att samla upp stora vattenflöden. 

• Att en skyddsvall med en viss kronhöjd ska 
anordnas.

• Att marken förses med en viss ytbeläggning. På 
så sätt kan man exempelvis säkerställa genom-



49

att drabbas i ett förändrat klimat. Är det fråga om 
en större exploatering finns det kanske ekonomiskt 
utrymme för skyddsvallar eller andra skyddsåtgärder. 
Områden som ligger lågt och som redan idag riskerar 
att översvämmas är dock olämpliga för bebyggelse.

Några av Skånes kustkommuner har i sina översikts-
planer bestämmelser för lägsta tillåtna marknivå för 
ny bebyggelse. Några sådana bestämmelser presen-
teras inte i detta PM, utan är något som bör studeras 
från fall till fall. Däremot finns det riktlinjer som är 
viktiga att ta hänsyn till så att man säkerställer män-
niskors hälsa och säkerhet vid planläggning. Vilket 
snarare innebär att då man bygger under dessa nivåer 
bör man göra grundliga undersökningar för att sä-
kerställa att man kan garantera människors säkerhet 
och hälsa. 

släpplighet för att inte förhindra markavvattning. 
• Förbud mot källare
• Lägsta tillåtna plushöjd för byggnader och mark. 
• Byggnader att en fasad utförs i ett visst material 

som exempelvis står sig bättre vid en översväm-
ning. 

Bygglov
Bygglov ska endast beviljas på mark som är lämplig 
med hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Hänsyn måste med andra ord tas till bl.a. risker för 
olyckor, översvämningar och erosion innan bygglov 
kan ges.

Dimensionerande nivå
När det gäller havsnivåhöjningen bör man skilja på 
ofta förekommande nivåer och extrema nivåer. För 
de ofta förekommande nivåerna, exempelvis med-
elhavsnivån (som förekommer 50 % av tiden), kan 
det behövas permanenta insatser för att bevara och 
skydda bebyggelse och andra funktioner. Kortvariga 
högvatten behöver inte vara dimensionerande för 
hela kusten, utan vissa områden kan man eventuellt 
tillåta att översvämmas.
En alltför stor säkerhetsmarginal är onödig och med-
för att eventuell mark som är av stort värde för sam-
hället eller enskilda inte blir utnyttjad. Man behöver 
inte helt utesluta bebyggelse i områden som riskerar 
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SKYDDSÅTGÄRDER

Det finns många tekniska lösningar för att skydda sig 
mot stigande havsnivåer, översvämning, värmeböljor 
och erosion. Detaljerade val av åtgärder presenteras 
inte i detta PM utan är något som måste studeras 
vidare. För att kunna ta fram ett förslag på skydds-
åtgärder behövs ytterligare kunskap kring effekterna 
av klimatförändringarna. Framför allt kommunens 
sårbarhet för ökade mängder nederbörd och ett 
högre grundvatten. Mer detaljerade analyser kring 
förväntad erosion är också nödvändiga.

Skyddsåtgärderna som presenteras här ska ses som 
en idékatalog. Vad som är viktigt är att man planerar 
för flexibla lösningar som kan anpassas till nya scena-
rier med eventuellt högre nivåer. 

Permanenta skydd 

Permanent invallning
En möjlig skyddsåtgärd i områden som drabbas av 
återkommande översvämningar är att anlägga en vall 
mellan havet och skyddsobjekt. Vallen kan bestå av 
olika material, exempelvis sand, jord, lera, grus och 
sten. Vallen placeras lämpligast närmast skyddsobjek-
tet, exempelvis nära de bostäder som ska skyddas. På 
så sätt bevaras kopplingen mellan stranden och havet 
öppen för allmänheten. 

Vallen kan ha flera funktioner förutom att skydda 
vid högvatten, den kan exempelvis fungera om gång- 
och cykelväg. 
 
Mur
I stadsmiljöer där marken ofta är hårdgjord kan 
skyddsmurar vara att föredra. De kan utformas för 
att smälta in eller bidra med nya värden i området. I 
hamnar kan kajer höjas upp om detta är möjligt. 

På orten Nordby på Fanö i Danmark har man under 
stormar haft vattenstånd på 4,5 meter över det 
normala. Där har man valt att skydda bebyggelsen 
med en betongmur som går i tomtgräns längs den 

husraden som ligger närmast havet. I muren har man 
ett antal ståldörrar med gummilister, som stängs när 
högvatten hotar. Detta är ett tåligt och inte särskilt 
ytkrävande typ av skydd, som dessutom är relativt 
billigt. 

Barriärer ute i vattnet
I Holland och England finns det exempel på stora 
anläggningar med rörliga barriärer som kan stängas 
när vattnet står högre än normalt. Den typen av 
storskaligt skydd kommer troligen inte bli aktuellt 
i Höganäs. Däremot kan det bli aktuellt med sand-
revlar och invallning ute till havs. Det är en kostsam 
åtgärd som innebär att man anlägger vallen utanför 
kusten och delvis torrlägger mellanliggande område. 

Byggnader som tål översvämning
I vissa fall kan det vara svårt att anordna ett perma-
nent skydd mot översvämningar och då kan byggna-
der istället uppföras på ett sådant sätt att de tål över-
svämningar. Ett sätt kan vara att bygga utan källare 
eller att källaren används för parkering. Källare kan 
uppföras i vattentät betong och utan fönster. 

Befintlig bebyggelse kan skyddas genom att källar-
fönster säkras eller sätts igen, och tillfälliga över-
svämningsskydd som placeras vid dörrar. Fastighe-
tens utgående avlopp kan förses med backventil. 

Betongmur på Fanö
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Dagvattenbortledning
Teknisk infrastruktur som vägar, järnväg, vatten-
försörjning, avloppsrening osv. har en mycket lång 
livslängd. Man måste därför redan idag ta hänsyn till 
att klimatet kommer att förändras vid uppbyggnad av 
denna typ av anläggningar. Dagvattensystem måste 
dimensioneras för att klara större och mer extrema 
flöden.  Hänsyn måste även tas till att vattennivåerna 
i recipienter kan vara höga samtidigt som händelse av 
extrem nederbörd, och då måste det finnas möjlig-
het att fördröja vattnet i ett utjämningsmagasin eller 
liknande innan det släpps vidare till recipient.

Ett annat alternativ är att underlätta för regnvattnets 
genomträngning genom att hårdgöra mindre ytor. 
Detta är även en möjlighet att skapa en grönare 
stad genom tekniska lösningar som har en grön och 
attraktiv design. Multifunktionella ytor som kan 
användas för infiltration av vatten samtidigt som de 
är attraktiva grönytor i staden. Gröna tak är ett annat 
alternativ för att minska påfrestningarna på dagvat-
tensystemet. 

Tillfälliga skydd 

Vid oförutsedda översvämningar kan man minska 
skadeverkningarna genom tillfälliga vallar. Dessa kan 
även vara ett komplement till permanenta vallar om 
det blir nödvändigt. Fördelen med temporära skydd 
är att de enbart används vid behov och därmed inte 
påverkar stadsbilden permanent. 

Sandsäcksinvallning
Ett vanligt tillfälligt skydd är en vall av sandfyllda 
säckar i olika storlekar. Skyddsvallen kan byggas upp 
till ett par meter vid behov. 

Jordvall
En tillfällig vall av jord är passande om man har 
lämpligt fyllnadsmaterial inom rimligt avstånd. Vallen 
kan exempelvis bestå av morän och täckt av presen-
ning eller sten som erosionskydd. 

Pallbarriär
En pallbarriär är en vall som byggs upp av lastpallar 
som lutas mot stöd av galvaniserad stålplåt. Ett tätt 
membran, till exempel en presenning, läggs ovanpå 
lastpallen. Stöden förankras genom friktion och tryck 
mot marken när pallen lutas och när vattennivån 
ökar på utsidan.
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Tubvall
Tubvallen består av luftfyllda tuber av förstärkt PVC. 
På yttersidan tuben finns en plastkappa som tätar 
mot marken och förankrar konstruktionen genom 
att översvämningsvattnets tryck mot kappan hål-
ler tuben på plats. Tubvallen lämpar sig både för 
hårda jämna underlag men även för mjuka ojämna 
underlag. Det är en snabb invallningsmetod som kan 
genomföras av endast två personer. 
 
Boxvall
Boxvallen är en vidareutveckling av tubvallen. 
Liksom tubvallen förankras boxvallen av översväm-
ningsvattnets egen tyngd, och är därför mycket lätt. 
En boxvall väger mindre än en halv procent av en 
motsvarande vall av sandsäckar, och kan därför byg-
gas upp mycket snabbt med en minimal arbetsinsats. 
Boxvallen passar bäst får hårda jämna ytor, exempel-
vis asfalt. 

Erosionsskydd

Det finns olika åtgärder som kan vidtas för att be-
gränsa och förhindra erosion. Skyddet kan bestå av 
en barriär som skyddar det erosionsbenägna materia-
let från vågornas krafter. Det kan också vara skydd 
som är utformade för att dämpa energin i de vågor 
och strömmar som eroderar stranden. Skyddet kan 

också utformas för att styra strömmarna så att det 
eroderade materialet styrs dit det är önskvärt. För att 
uppnå så god effekt som möjligt kombineras ofta 
olika typer av erosionsskydd med varandra.

Strandfodring
Strandfodring innebär att eroderad sand återförs till 
stränderna. Sand hämtas på havsbotten eller på land. 
Metoden innebär att man kontinuerligt måste fylla på 
med sand efter ett visst antal år. Strandfodring är in-
ternationellt sett den vanligaste kustskyddsmetoden. 

Stranddränering
Stranddränering är en metod för att på artificiell väg 
torka stranden mellan hög och lågvatten och på så 
vis stabilisera den. Ett rörsystem placeras parallellt 
med stranden på cirka två meters djup mellan hög- 
och lågvattennivån. Överflödigt vatten leds bort till 
en uppsamlingsbassäng där det sedan pumpas ut 
i havet igen. Stranddränering är effektivt på platta 
stränder där vattnet har svårt att rinna undan natur-
ligt. Blöt sand tar mer skada av erosion jämfört med 
torr. 

Strandskoning
Olika typer av konstruktioner som anläggs längs 
med kuststräckor som är erosionsutsatta. De består 
oftast av hårda material som block, sprängsten eller 



54

betongplattor. De anläggs antigen parallellt med 
stranden direkt på slänten eller vertikalt i förhållande 
till kusten i form av en stödmur. Strandskoningens 
primära funktion är att skilja land och vatten och 
därigenom begränsa vågors och strömmars möj-
ligheter att erodera stränder och dynbildningar. 
Strandskoning bevarar strandlinjen, men om syftet 
med skyddet är att bevara sandstranden är denna 
metod inte aktuell. 

Vågbrytare
Vågbrytare anläggs för att minska vågornas kraft och 
för att fånga upp den sand som transporteras längs 
med stranden. Vågbrytare består ofta av sprängsten 
som placeras parallellt med kustlinjen och en bit ut. 
Genom att vågbrytarna anläggs utanför stranden 
skyddar de en längre kuststräcka än vad motsvarande 
konstruktion placerad i strandlinjen skulle ha gjort. 
Vågbrytare kan med fördel kombineras med andra 
typer av kustskydd, exempelvis strandskoning eller 
strandfodring.

Hövder
En hövd är en konstruktion som utbyggs från stran-
den och vinkelrätt ut i vattnet. På uppströmssidan av 
hövden kommer material att ansamlas, medan mate-
rial kommer att eroderas på nedströmssidan. Stran-
den kommer att byggas upp successivt och strand-

linjen flyttas ut mot hövdens ytterände. En mindre 
mängd material än tidigare kommer att passera förbi 
hövdens ytterände, vilket medför att det uppkommer 
erosion på nedströmssidan.

Uppbyggnad av armering och klitter
Strandvallar och klitter utgör ett viktigt skydd mot 
erosion. Genom att på konstgjord väg bygga upp 
strandvallar och armera dessa hjälper man naturen 
som sedan fortsätter att på naturlig väg bygga upp 
dessa. Om strandvallarna planteras hjälper växterna 
till att fånga in luftburen sand.

Mattor
På samma sätt kan man använda olika typer av mat-
tor för att hjälpa naturen på vägen att starta en upp-
byggnadsprocess. Texilmattor som är förpreparerade 
med frön och gödsel är vanliga. 

Släntskydd
Släntskydd är en av de vanligaste skydden mot ero-
sion. Det vanligaste förkommande är det så kallade 
omvända filtret. På en inte allt för brant slänt lägger 
man först en matta. På denna placeras sedan ett lager 
av grus och stenmaterial. Det grövsta materialet 
placeras överst då det är mest motståndskraftigt mot 
vågkrafterna. 
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