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1 Inledning 

Höganäs kommun behöver som underlag för sin översiktsplan ÖP2014 utreda vilka 

översvämnings- och erosionsrisker som finns idag samt hur en framtida klimatföränd-

ring påverkar dessa risker. Föreliggande rapport utreder översiktligt erosionsrisker samt 

översvämningsriskerna avseende höga havsnivåer, grundvattennivåer och extrema regn 

med hänsyn till förväntade klimatförändringar. Arbetet utgör en fortsättning och för-

djupning på det klimatarbete kommunen startade i samband med framtagande av ”Kli-

mat-PM, Stigande havsnivåer och erosion”. 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Utredningen syftar till att i första hand besvara följande frågeställningar:  

 I vilka områden föreligger erosionsrisk idag och i framtiden?  

 Vilka extrema havsnivåer kan förväntas idag och i framtiden och vilka områden 

riskerar att översvämmas? 

 Vilka områden utgör potentiella riskområden vad gäller höga grundvattennivåer 

idag och i framtiden?  

 Vilka områden i Höganäs och Jonstorp tätort riskerar att översvämmas till följd 

av överbelastade ledningssystem i samband med extrem nederbörd idag och i 

framtiden? 

Resultaten från studien ger ett översiktligt underlag för vilka områden som bör undvikas 

vid nyexploatering och vilka som kräver en mer detaljerad studie av översvämningsris-

kerna. Resultaten ger även en bild av vilka områden i befintlig bebyggelse som löper 

risk att översvämmas idag och i framtiden. Detaljeringsgraden varierar något i de olika 

delmomenten. Vad gäller grundvattendelen är denna av översiktlig karaktär medan ana-

lysen av extrema regn är mer detaljerad. Använda modeller är uppsatta så att de på ett 

kostnadseffektivt sätt kan byggas ut och användas vid mer detaljerade studier.  

Alla nivåer i rapporten är angivna i höjdsystemet RH2000 och angivna koordinater i 

SWEREF99 13:30 om inget annat anges. 

1.2 Om sannolikhet 

I samband med att extrema händelser behandlas används ofta begreppet återkomsttid, 

likaså i den här rapporten. Med återkomsttid menas sannolikheten, uttryckt i procent, för 

att en händelse ska inträffa under ett enskilt år. Exempelvis är sannolikheten 1 på 100, 

dvs. 1%, för en händelse som inträffar i genomsnitt en gång på 100 år. Eftersom man 

exponerar sig under flera år blir den ackumulerade sannolikheten avsevärt större. Tabell 

1-1 visar den sammanlagda sannolikheten under längre tidsperioder för en händelse, 

t.ex. havsnivå eller regn, med en specifik återkomsttid. 

För exempelvis en händelse med en återkomsttid på 100 år är sannolikheten 63% att den 

inträffar under en 100-årsperiod. Sannolikheten att samma händelse inträffar under en 

femårsperiod är bara 5%, men risken finns alltså.  
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Tabell 1-1.  Sannolikheten (%) för att en särskild händelse med återkomsttid 5, 10, 20, 50 eller 100 år inträffar 

under samma period av år.   

Återkomst-

tid (år) 

Sannolikhet 

under 5 år 

Sannolikhet 

under 10 år 

Sannolikhet 

under 20 år 

Sannolikhet 

under 50 år 

Sannolikhet 

under 100 år 

5 67% 89% 99% 100% 100% 

10 41% 65% 88% 99% 100% 

20 23% 40% 64% 92% 99% 

50 10% 18% 33% 64% 87% 

100 5% 10% 18% 39% 63% 

1.3 Klimatmodeller och utsläppsscenarier 

För att studera hur klimatet kommer att förändras i framtiden används globala klimatmodeller 

(GCM) med en rumslig upplösning på i regel 100-300 km. Dessa beskriver översiktligt de stor-

skaliga processerna i atmosfären. För att driva modellerna används olika utsläppsscenarier, dvs. 

olika tänkbara scenarier för framtida utsläpp av växthusgaser och partiklar vilka baseras på 

antaganden om jordens folkmängd samt ekonomiska, sociala och tekniska utveckling.  

De utsläppsscenarier som oftast används är framtagna av IPCC, FN:s klimatpanel, och sträcker 

sig fram till år 2100. De mest kända av dessa är A2, B2 och A1B, se Figur 1-1. I A2-scenariot 

fortsätter koldioxidutsläppen att öka fram till slutet på seklet. Motsvarande utveckling, fast i en 

långsammare takt, antas i B2. I A1B antas koldioxidutsläppen minska från mitten av seklet. Till 

följd av trögheten i systemet innebär detta ändå att koldioxidkoncentrationen i atmosfären fort-

sätter att öka till år 2100.  

 

Figur 1-1 Utsläpp av koldioxid, CO2, till år 2100 enligt IPCCs olika utsläppsscenarier. 

Trots att upplösningen på de globala modellerna förbättrats avsevärt under senare år krävs det 

fortfarande en mer detaljerad beskrivning av de regionala förhållandena vid regionala klimat-

analyser. Därför används regionala klimatmodeller (RCM) för att dynamiskt skala ner resulta-

ten från de globala modellerna. Med dynamisk nedskalning menas att den regionala modellen 
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drivs av resultat från den globala modellen på modellränderna, dvs. modellens yttre gräns. 

Detta innebär att den globala modellen har stor betydelse för resultaten från den regionala mo-

dellen. Resultaten från en regional modellberäkning avser delarealer, vanligen med upplösning-

en 50 eller 25 km. 

Kombinationen av utsläppsscenario, global och regional modell benämns ofta klimatscenario, 

se Figur 1-2. Genom att byta utsläppsscenario men behålla samma globala och regionala mo-

dell kan således ett helt nytt klimatscenario skapas. 

 

Figur 1-2  Ett klimatscenario är en kombination av global (GCM) och regional (RCM) klimatmodell och 

utsläppsscenario. 

Klimatmodellernas syfte är att beräkna klimatets respons på förändringar i koncentrationen av 

växthusgaser i atmosfären. Denna respons varierar mellan olika klimatmodeller då de beskriver 

samma klimatologiska processer på olika sätt. Detta är den grundläggande orsaken till varför 

det finns en spridning i resultaten mellan olika modeller. Oftast analyseras ett flertal scenarier 

för vilka medel- och medianförändringar beräknas i syfte att göra resultaten mer robusta.  

1.4 Framtida klimat i Höganäs kommun 

Framtida förändringar brukar relateras till en referensperiod, vanligen 1961-1990. I följande 

avsnitt relateras angivna förändringar till denna period om inget annat anges. 

En pågående uppvärmning gör att jordens medeltemperatur successivt stiger. Enligt den senaste 

regionala analysen för Skåne (SMHI, 2012), som baseras på en analys av totalt 16 olika klimat-

scenarier, beräknas årsmedeltemperaturen öka med knappa 4°C till slutet på seklet vilket inne-

bär en årsmedeltemperatur för Höganäs del på närmare 12°C. Störst temperaturökning beräknas 

under vintermånaderna och minst under sommarmånaderna.  

Avseende års- och säsongsvolymer råder samstämmighet bland forskare att nederbördsmäng-

derna kommer att både öka och minska beroende på var man befinner sig och vilken tid på året 

man avser. För Skånes del beräknas nederbörden under höst- och vintermånaderna (september 

– februari) att öka med 25-35% till slutet på seklet. Under våren ses en svag ökning medan ne-

derbörden beräknas vara relativt oförändrad under sommarmånaderna (juni – augusti). Sett över 

hela året ökar årsnederbörden med ca 8% (SMHI, 2012), vilket för Höganäs del motsvarar 

dryga 50 mm/år.  

Till följd av förändringar i temperatur, nederbörd och avdunstning kommer flödenas årsdyna-

mik att förändras. Under vintertid beräknas flödena öka som en konsekvens av en ökad vinter-

nederbörd samt minskad snömagasinering till följd av högre temperaturer. En följd av den 

minskade snömagasineringen är att snösmältningen, vilken orsakar dagens vårflod, minskar 

GCM RCM Utsläppsscenario 

Klimatscenario 



 

DHI Sverige AB / EMN/ 
C:\Projekt\12802304_Höganäs - klimatanalys\6_Leverans\DHI Slutrapport - Klimatanalys Höganäs kommun.docx 
Uppdragnsnr: 12802304 
Utskriftdatum: 2013-11-06 

4 

eller uteblir. En följd av högre temperaturer är en ökad avdunstning vilket innebär att en mindre 

andel av nederbörden når vattendragen vilket gör att flödena minskar under sommarmånaderna. 

För Råån beräknas medelvattenföringen på årsbasis minska med 6-7% till slutet på seklet me-

dan ökningen under vintertid beräknas bli ca 25% och minskningen under sommartid ca 30% 

(SMHI, 2012). För vattendragen i Höganäs kommun kan en liknande förändring förväntas. 
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2 Framtida havsnivåer och erosion 

I följande avsnitt beskrivs både hur framtida havsnivåer kommer påverka kuststräckan samt en 

beskrivning av det platsbesök som gjordes den 26 juni 2013. 

2.1 Vind, vattenstånd och vågor 

 Vind 2.1.1

Vindklimatet utanför Höganäs kust är starkt dominerade av, de på våra breddgrader vanligt 

förekommande, västliga vindarna. De närmaste stationerna där data har insamlats över vindför-

hållanden är Barkåkra, i kommunens norra ände, och Helsingborg, strax söder om kommun-

gränsen. Data över vindklimatet har sammanställts i Figur 2-1och Figur 2-2. Från dessa båda 

stationer är det tydligt att den vanligaste vindriktningen är från väst och det är även här som de 

kraftigaste vindarna kommer från.  

 

Figur 2-1  Vindros för uppmätta vindhastigheter från SMHI station Barkåkra under perioden 1980-2011. 

 

Figur 2-2  Vindros för uppmätta vindhastigheter från SMHI stationerna Helsingborg och Helsingborg A 

under perioden 1980-2011. 

 Vattenståndsvariationer 2.1.2

Vattenståndet utanför kusten längs Höganäs kommun varierar till största del till följd av meteo-

rologiska faktorer så som vind och tryckvariationer. Även om tidvattenrörelsen är mätbar i 
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Kattegatt är den mycket liten och av mindre betydelse för planering och sjöfart. De högsta vat-

tenstånden längs kusten inträffar typiskt vid tillfällen med kraftiga stormar med nordvästliga 

vindar. Förutsättningarna för att ett vattenstånd skall bli långt över det normala är bäst på hös-

ten. Under hösten är oftast vattenståndet i havet som störst och då kan en situation med kraftigt 

lågtryck och vind mot kusten orsaka väldigt höga nivåer. 

Uppmätt vattenstånd finns att tillgå från stationen Viken för perioden från 1976 till dagens da-

tum. Baserat på dessa data har en extremvärdesanalys gjorts för att beräkna återkomsttider av 

extrema vattenstånd. Extremnivåerna för återkomsttiderna 10, 20, 50 och 100 år har räknats ut 

genom att extrahera de högsta nivåerna från ett medelvärde om tre händelser varje år. En 2-

parameter Weibull distribution anpassades därefter till dessa nivåer, vilket visas i Figur 2-3. 

Värdet för de olika återkomsttiderna är listade i och är givna i relation till dagens medelvatteny-

tan i RH2000. Enligt SMHI (2012) är medelvattenytan i Viken 7 cm i RH2000. 

Tabell 2-1  Beräknade extrema vattennivåer för Viken i RH2000. 

Återkomsttid 10 år 20 år 50 år 100 år 

Nivå  152 cm 162 cm 176 cm 186 cm 

 

 

Figur 2-3 Plot av extremvärdesanalysen från vattenståndsdata i Viken 1976-2013. 

De presenterade extremvattensnivåerna representerar vattennivån på djupt vatten inne i Vikens 

hamn, vilket motsvarar vattennivån i en position utanför Viken. Längs Höganäs kommuns kust 

kommer lokala effekter att kunna orsaka extremvattennivåer som avviker från de som listats i 

Viken. Lokala variationer orsakas främst av vinduppstuvning och vågor. Då inverkan av dessa 
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faktorer på extremnivåerna är en direkt konsekvens av de lokala djupförhållandena (batyme-

trin) är det inte möjligt att göra en exakt uppskattning av variationerna längs kommunens kust. 

De beräknade extremnivåerna inkluderar inte effekten av vågor, dessa effekter hanteras istället 

i en designfas där möjliga kustskydd kan utvärderas. 

 Framtida havsnivåer och landhöjning 2.1.3

Då en framtida ökning av havets medelnivå förväntas ske med stor sannolikhet är det relevant 

att göra en bedömning av hur stor den kommer att bli ur en planeringshorisont. För haven runt 

Sverige förväntas det ske en ökning av nivån med ca 1 m. Detta är en siffra som grundar sig i 

flera av de senaste rönen om världshavens respons i framtiden. Eftersom den fortsatta utveckl-

ingen av jordens växthusgasutsläpp är osäker är även denna siffra behäftad med osäkerhet. Rik-

tigt så mycket som 1 m stigning av medelhavsytan kommer det inte att bli längs Höganäs kust 

eftersom den pågående landhöjningen till viss del kommer att motverka effekten. Enligt SMHI 

2012 kommer den faktiska höjningen längs kusten att vara ca 85 cm.  

Landhöjningen i Sverige beskrivs med två termer i de flesta rapporter, absolut landhöjning och 

apparent landhöjning. Den absoluta landhöjningen bestäms med GPS-positionering och är 

inte relaterad till havsnivån utan enbart ett mått på hur fort landet stiger. I Sverige har vi en 

långsam landhöjning som är störst i den norra delen av Sverige och avtar söderut. Allra längst i 

söder sker ingen landhöjning eller landsänkning alls, där passerar den så kallade noll-linjen. 

Höganäs kommun ligger dock norr om denna noll-linje och har en landhöjning om ca 0,13 

cm/år, uppmätt vid stationen Viken. 

 

Figur 2-4 Figuren visar apparent landhöjning enligt landhöjningsmodellen NKG2005LU (RH 2000 LU) 

(Lantmäteriet 2013) 
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Den apparenta landhöjningen avser däremot landhöjningen i förhållande till havets medelnivå. 

Vilket är den landhöjning som fås ur vattenståndsobservationer under tiden 1892-1991 om inga 

korrektioner görs för andra faktorer som påverkar vattenståndet. Under senare tid (efter 1991) 

har havsnivån troligen börjat stiga snabbare på grund av klimatrelaterade effekter. Detta åter-

speglas inte av den apparenta landhöjningen i Figur 2-4 (Källa: Lantmäteriet). I dagsläget sker 

det därför en skenbar landsänkning i södra Skåne eftersom den pågående havsnivåhöjningen är 

något snabbare än den pågående landhöjningen i denna region. Den skenbara noll-linjen går 

rakt genom Höganäs kommun.  

För att beräkna var medelvattennivåerna kommer att hamna i framtiden jämförs den landhöj-

ning som kommer att ske fram till år 2100 med den förväntade havsnivåhöjningen om 1 meter. 

Denna beräkning resulterar i den förväntade nettoeffekten av medelvattenytan (SMHI, 2012a). 

I denna figur framgår det att det endast är de allra sydligaste delarna av Skåne som får en ökad 

medelvattennivå om 1 meter. Övriga Sverige får på grund av landhöjningen inte lika stor för-

ändring, vilket också är sant för Höganäs. 

 

Figur 2-5 Nettoeffekten av havsnivåhöjningminus landhöjningi Sverige under förutsättning av en global 

havsnivåhöjning på 1 meter under 100 år. (Från SMHI 2012a) 
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Förutom en generell ökning av medelvattenytan i havet kommer det sannolikt att ske en föränd-

ring i stormfrekvensen, vilket kommer att påverka återkomsttiden för höga vattenstånd i fram-

tiden. Denna effekt är väldigt svår att kvantifiera och eftersom den ändå antas vara mycket 

mindre än effekten av en ökad medelvattenyta vid detta århundradets slut har vi valt att inte ta 

med den. Framtidens återkomsttider för de givna intervallen, 10, 20, 50 och 100 år, kommer att 

innebära högre vattennivåer än idag på grund av den höjda medelvattenytan. 

Tabell 2-2 Beräknade extrema vattennivåer idag och år 2100 för Viken år 2100 i RH2000. 

Återkomsttid 10 år 20 år 50 år 100 år 

Idag 152 cm 162 cm 176 cm 186 cm 

Framtid – år 2100 237 cm 247 cm 261 cm 271 cm 

I Figur 2-6 till Figur 2-16 redovisas hur högt upp vattnet beräknas nå vid ett framtida medelvat-

tenstånd och extremt vattenstånd med återkomsttid på 100 år. Inlandsområden som ligger under 

100-årsnivån (271 cm) men som inte står i förbindelse med havet har inte inkluderats.  

Alla hamnområden och en del låglänta kustområden längs västkusten blir översvämmade 

(Figur 2-6 - Figur 2-11). Befintlig bebyggelse i anslutning till hamnen i Viken och Höganäs 

samt vid Larsa damm i Lerhamn ligger under beräknad 100-årsnivå.  

Längs Skäldervikskusten drabbas Jonstorp värst där bostadsområdet norr om Revavägen och 

längs Lindesvägen översvämmas (Figur 2-14). Även det låglänta kustområdet utanför Farhult 

inklusive ett antal fastigheter översvämmas vid ett extremvattenstånd om 271 cm (Figur 2-15). 

För Görslövsån är situationen speciell (Figur 2-16). Här fungerar väg 112 (Ängelholmsvägen) 

som en barriär då nivån på vägen är ca 3,30 m. Görslövsån möjliggör dock att vatten kan trans-

porteras och översvämma områden (streckade områden i Figur 2-16) väster om väg 112. Det är 

viktigt att ha i åtanke hur länge nivån förekommer. Ofta är extrema nivåer så kortvariga (tim-

mar) att de inte ”hinner” översvämma alla områden. I det här fallet kommer sträckan mellan 

väg 112 och Nygårdavägen (markerade med gröna ringar i Figur 2-16) att påverkas, dock är det 

högst osannolikt att hela det streckade området hinner översvämmas. Det är även osannlikt att 

det dubbelstreckade området uppströms Nygårdavägen kommer att påverkas vid ett kortvarigt 

extremvattenstånd.  

För att göra en bedömning av översvämningens utbredning har en dynamisk beräkning av ett 

framtida 100-årsvattenstånd gjorts med programvaran MIKE 21. Utifrån uppmätta nivåer i Vi-

ken i samband med adventsstormen 2011 har en framtida ”adventsstorm” skapats med en max-

imal nivå på 271 cm (uppmätta nivåer har skalats upp med ett max på 271 cm). I Figur 2-17 

visas den maximala översvämningsutbredningen uppströms väg 112 i samband med detta sce-

nario. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till eventuella dämmande effekter från Görslövsån. 
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Figur 2-6 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Viken.  
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Figur 2-7 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Lerberget. 
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Figur 2-8 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Höganäs. 
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Figur 2-9 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Nyhamnsläge. 
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Figur 2-10 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Lerhamn. 
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Figur 2-11 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Mölle. 
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Figur 2-12 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Arild.
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Figur 2-13 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Svanshall. 
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Figur 2-14  Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Jonstorp. 
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Figur 2-15 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Farhult. 
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Figur 2-16 Beräknat framtida medel och 100-års vattenstånd vid Görslövsån. Sträckade områden markerar områden som riskerar att översvämmas, dvs. områden som ligger 

under framtida 100-års nivå men som sannolikt inte hinner översvämmas till följd av situationen korta varkatighet i kombination med begränsande sektioner (gröna 

ringar). Se ytterligare förklaring till figuren på sidan 7. 
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Figur 2-17  Maximal översvämningsutbredning uppströms väg 112 längs Görslövsån i samband med ett framtida 100-års vattenstånd med varaktighet motsvarande 

adventsstormen den 27 november 2011. Observera att den maximala utbredningen och vattnedjupet nedströms väg 112 inträffar vid en tidigare tidpunkt. 
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 Vågförhållanden längs Höganäs kust 2.1.4

Vågförhållanden längs Höganäs kust har utretts baserat på modellerade data för perioden 1994 

till 2011. Vågförhållandena modellerades (beräknades) med modellverktyget MIKE 21 SW 

vilket beräknar uppkomsten av vågor orsakade av vind, såväl som deras utbredning och föränd-

ring orsakat av samspelet med havsbottnen. Modellen som använts för att beräkna vågförhål-

landen a under denna långa tidsrymd är av beräkningstekniska skäl uppsatt på ett relativt grovt 

beräkningsnät. Det grova beräkningsnätet innebär att de allra mest kustnära processerna, som 

detaljerad vågtransformering, inte finns med. De siffror som presenteras bör därför betraktas 

som representativa för de förhållanden som råder strax utanför kusten, och kan därför i vissa 

fall skilja sig från de upplevda förhållandena närmast kusten. Begränsningarna till trots är dessa 

data av stor betydelse då de bidrar med värdefull information om hur det generella vågklimatet 

såväl som variationen av detta längs Höganäs kuststräcka. Vågdata extraherades från ovan be-

skrivna modell som tidsserier i de sex punkterna som visas i Figur 2-18.  

Höganäs befinner sig i det sydöstra hörnet av Kattegatt, vilket får som konsekvens att det blir 

relativt långa stryklängder från väst och nordväst vilket tillåter en uppbyggnad av vågor, se 

Figur 2-19. Då vindklimatet i Kattegatt främst domineras av starka västliga vindar betyder det 

att Kullaberg är utsatt för relativt rått vågklimat där de största vågorna kommer från de västliga 

riktningarna. När man flyttar sig bort från Kullaberg mildras vågklimatet allt eftersom Kulla-

berg självt och den norra spetsen på Själland ger visst lä för de västliga vågorna. 

 

Figur 2-18  Satellitbild som visar de olika positionerna för de sex olika punkter från vilka data har extraherats.  
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Figur 2-19 Vågrosor som visar modellerade vågförhållanden utanför Höganäs kust. Data är för perioden 

1994-2011. 

Extrema vattenstånd för de sex olika positionerna längs Höganäs kust har bestämts enligt 

samma metodik som för vattenståndet i tidigare stycke. Som nämnt tidigare är Mölle den mest 

utsatta av de undersökta platserna och har en signifikant våghöjd motsvarande en 100-

årshändelse om 5,5m. I denna sammanställning framträder Farhult som den minst utsatta plat-

sen med en motsvarande våghöjd om bara 3,2m. 

Tabell 2-3 Extrema våghöjder baserade på modellerad data från1994 till 2012. Det utskrivna vattendjupet är 

djupet i modellen i den punkt från vilken data är extraherat. 

Plats Vattendjup Återkomsttid för signifikant våghöjd 

10 år 20 år 50 år 100 år 

Viken 23 m 3,3 m 3,6 m 4,0 m 4,3 m 

Höganäs 17 m 4,0 m 4,4 m 4,9 m 5,2 m 

Mölle 16 m 4,4 m 4,7 m 5,2 m  5,5 m 

Arild 22 m 4,2 m 4,5 m 5,0 m 5,3 m 

Svanshall 13 m 3,5 m 3,8 m 4,2 m 4,5 m 

Farhult 10 m 2,5 m 2,7 m 3,0 m 3,2 m 

 Framtida vågförhållanden 2.1.5

Klimatmodellerna indikerar att den pågående klimatförändringen kommer att orsaka starkare 

och mer frekventa stormar. Detta kommer att få en motsvarande effekt på vågklimatet längs 

kusten i Höganäs kommun vilket kommer att bli mer ansträngt. I allmänhet, orsakar ett krafti-

gare vågklimat en accelererad erosion längs de delar av kusten vilka eroderar i dagsläget. Åter-

igen ses dock effekterna av ett förstärkt vågklimat som ett mindre problem i jämförelse med 

den stigande medelvattenytan. 
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 Längsgående sedimenttransport och erosion 2.1.6

Vågförhållandena utanför Höganäs kust indikerar att den längsgående sedimenttransporten i 

allmänhet är orienterad bort från spetsen vid Kullaberg. Detta betyder att sedimenttransporten 

längs den västvända kusten i allmänhet är riktad mot syd medan den längs den nordvända kus-

ten är riktad österut. Djupförhållandena (batymetrin) längs den västvända kusten är väldigt ore-

gelbundna och flertalet små revformationer och uddar påverkar utbredningen av inkommande 

vågor. Denna lokala transformering av vågorna som kommer in mot land får viktiga konse-

kvenser för de lokala mönstren i sedimenttransporten. Vidare är kusten till stor del stenig och 

endast delvis täckt av sand. Detta ger upphov till komplexa mönster i sedimenttransportspro-

cessen. På grund av lokalt skyddande rev och hamnar är det relativt korta sträckor längs kusten 

som är utsatta för erosion. I anslutning till dessa sträckor är det stabila och ibland tillväxande 

partier längs kusten.  

I de följande avsnitten beskrivs den historiska såväl som den framtida erosionen för varje 

kustavsnitt enligt uppdelningen i sektion 2.5.    

2.2 Kustlinjereträtt och erosion till följd av stigande medelvattenyta i ha-
vet 

Kustlinjen i Höganäs kommun ganska varierande och består i allmänhet av berg, sandstränder, 

strandängar och några sträckor som idag är skyddade av stenkastningar. Dessa olika typer av 

kust kommer att reagera olika på den framtida havsnivåhöjningen och beskrivs därför separat. 

 Bergskust 2.2.1

På de tidsskalor som diskuteras i denna rapport kommer inte de bergiga delarna av kusten att 

påverkas nämnvärt av erosion. Den enda effekten av havsnivåhöjningen kommer därför vara att 

strandlinjen flyttas bakåt/uppåt i enlighet med nivån på inlandet.  

 Sandkust 2.2.2

Längs de sträckor där inlandet består av rörliga sediment kommer ytterligare reträtt av kustlin-

jen att ske till följd av den kustnära sandtransporten orsakad av vågornas inverkan på kustprofi-

len till följd av den stigande vattennivån. För att förstå denna process är det nödvändigt att för-

stå vad som bestämmer formen på stränderna idag.  

I allmänhet är en strands morfologi väldigt komplex. Dock kan de viktigaste karakteristika för 

en strand beskrivas i termer av strandens planform och profil. Strandens planform beskriver 

utseendet på stranden sett från ovan (som i ett flygfoto) och visar således strandlinjekurvorna. 

Strandprofilen å andra sidan beskriver hur höjden på stranden samt djupet varierar med avstån-

det till strandkanten.  

Utseendet på strandprofilen bestäms av det lokala vågklimatet. När vågor bryter på stranden 

flyttas sedimentet på stranden till dess att ett jämviktstillstånd uppstår utifrån vågklimatet och 

havsvattenståndet. Formen på denna balanserade strandprofil, utifrån en bestämd nivå, beror till 

huvudsak på sedimentens kornstorlek, medan utbredningen av den aktiva kustprofilen beror i 

första hand på det lokala vågklimatet. 

När havsnivån stiger kommer inverkan av vågor att kännas högre upp på strandprofilen. Om 

dessa högre liggande delar av strandprofilen är rörliga sediment kommer vågorna att flytta om 

sedimenten till dess att ett nytt jämviktstillstånd har uppnåtts. I de allra flesta fall kommer 

denna nya jämviktsprofil att ha en mer mjuk sluttning än vad dagens strand har och stranden 

kommer därför att förändras och bli flackare. Höjningen av havsnivån kommer därför att orsaka 
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en större reträtt av kustlinjen än vad som kan förväntas genom att bara titta på den nuvarande 

höjden och lutningen på de områden som ligger närmast stranden.  

En enkel tumregel som kallas Bruuns regel ger en grov uppskattning av den kustlinjereträtt som 

kan förväntas på grund av höjda havsnivåer. Givet lutningen hos den aktiva delen av strandpro-

filen, (s=tan()), och höjden av den stigande havsnivån, (h*), kommer reträtten av kustlinjen att 

beskrivas med uttrycket L = h*/s. Tyvärr har det inte funnits någon information om den exakta 

lutningen på kustprofilen, men baserat på observationer har det därför antagits att lutningen på 

sandstränderna i Höganäs kommun motsvarar s=1/100. En havsnivåhöjning på 85 cm år 2100 

kan därför förväntas ge en reträtt av kustlinjen av upp till 85 meter. Denna reträtt kommer att 

utvecklas gradvis allt eftersom havet stiger.  

Som en enkel approximation kan det antas att erosion på grund av höjda havsnivåer kommer att 

agera i tillägg till de befintliga erosionsmönster som beskrevs ovan. Längs de stränder som idag 

är under uppbyggnad kommer erosionen som orsakas av den stigande havsnivån att motverkas 

av de processer som idag bygger upp stranden. Omvänt gäller för de kuster som idag eroderar, 

här kommer havsnivåhöjningen leda till en acceleration av den för närvarande pågående eros-

ionen. 

Nästan alla av de eroderande kuststräckorna i Höganäs kommun har skyddats av kustskydd och 

är därför inte känsliga för erosion på samma sätt som en oskyddad kust är. Av denna anledning 

är de kuststräckor som förväntas påverkas mest av erosion till följd av stigande havsnivåer de 

som inte historiskt sett har upplevt erosion. Dessa kuststräckor kommer gradvis börja uppleva 

erosion allt eftersom nivåerna i havet stiger. Förebyggande åtgärder kan implementeras stegvis 

allt eftersom nivåerna stiger i havet. 

 Strandängskust 2.2.3

Strandängar kan definieras som låglänta, platta, saltvattenspåverkade, vegetationsbeklädda om-

råden främst längs skyddade havskuster. Strandängens vegetation består av salt och fukttole-

ranta gräsaktiga arter (gräs, halvgräs och säv) och andra örter. Tillsammans bildar dessa ett mer 

eller mindre sammanhängande växttäcke av varierande höjd och inkluderar både lågväxande, 

ängsaktig vegetation (saltängar) som vass. Strandängarna förekommer därför på skyddade om-

råden typiskt mellan medelvattenståndslinjen och nivån för högsta ”normala” högvatten. Denna 

nivå uppskattas till att vara ca 1m i Höganäs kommun. 

Områden som är lägre än +1m, och som dessutom är skyddade från vågpåverkan av en eller 

annan anledning kommer typiskt att framstå som strandängar. Det framgår att strandängar i 

Höganäs kommun speciellt förekommer i området omkring Jonstorp och Häljaröd, men det är 

också mindre områden med strandängar längs västkusten, speciellt söder om Lerhamn. 

När havsnivån stiger kommer strandängarna bli översvämmade och dessa strandängar kommer 

därmed försvinna. Det kommer emellertid i viss utsträckning att bildas nya strandängar på de 

bakomliggande markerna under förutsättning att dessa områden, precis som de nu översväm-

made, är flacka och skyddade mot vågpåverkan.  

 Kust som skyddas av strandskoningar 2.2.4

När havsnivån stiger kommer den relativa höjden på de existerande stenskoningarna att reduce-

ras. Detta kommer att öka risken för vågöversköljning såväl som risken för att höga vattenstånd 

överstiger kröningen på skydden.  

I vissa fall kan det därför vara nödvändigt att förstärka kustskydden genom att öka höjden på de 

befintliga stenskoningarna.  
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De framtida kraven på höjderna av stenskoningen kan bestämmas utifrån de lokala vågförhål-

landen och accepterad risk för översköljning. 

I de fall där inlandet är lägre än designhöjden för vattennivåer i havet är skyddsvallar relevanta 

att använda som skydd, då de skyddar såväl mot erosion som mot översvämning.  

En mer detaljerad analys av förhållandena vid varje skyddat kustavsnitt är nödvändig för att 

designa individuellt utformade kustskydd för att möta framtida förhållanden.  

2.3 Övergripande beskrivning av geologi, topografi och djupförhållanden 
längs kusten 

Höganäs kommun har utarbetat ett Klimat-PM som beskriver stigande havsnivåer och erosion 

(Höganäs, 2012). Denna rapport innehåller flera ämnen av intresse för analysen av kusterosion 

längs kommunens kuster, jordartskarta och utpekning av områden som är under pågående eros-

ion.  

 Djupförhållanden 2.3.1

Utseendet på djupkurvorna längs kusten säger något om de morfologiska processerna längs 

kusten. Ojämnheter i djupkurvornas utsträckning visar således att botten är delvis hård och att 

de morfologiska processerna är dominerade av dessa hårda formationer medan en jämn utbred-

ning med nästan parallella djupkurvor visar att kusten består av lösa sediment och att kustprofi-

lens form har skapats under påverkan från vågor och varierande vattenstånd. I områden med 

ojämna djupkurvor är kusten typiskt förhållandevis motståndskraftig mot erosion och det är 

sannolikt bara en mindre transport av sand längs kusten. I områden med jämnt utsträckta djup-

kurvor består kusten av lösa sediment och den är därför mer utsatt för erosion och deposition, 

och det pågår sannolikt transport av sand längs kusten. 

Ett utdrag från sjökortet för kuststräckan i Höganäs kommun är presenterat i Figur 2-20 med 

detaljerad vy i Figur 2-21 till Figur 2-25. Följande karaktäristiska djupförhållanden framgår av 

sjökortet: 

 Från Viken till Höganäs på västkusten är djupkurvorna mycket ojämna, det är sten längs 

kusten och många grunda områden, kustprofilen är förhållandevis flack 

 Från Höganäs till Nyhamnsläge på västkusten är djupkurvorna mycket ojämna och det 

är många grunda områden (skär), kustprofilen är förhållandevis flack. 

 Från Nyhamnsläge till Mölle på västkusten är djupkurvorna mycket ojämna, kustprofi-

len är förhållandevis flack vid Nyhamnsläge men det blir brantare närmare Mölle. Vid 

Mölle börjar berggrunden. 

 Från Mölle och förbi Kullen vidare till Svanshall består kusten av klippformationer och 

kustprofilen är mycket brant. 

 Från Svanshall över Jonstorp och Farhult till Häljaröd är djupkurvorna jämna och kust-

profilen är flack, det är sten längs kusten mellan Svanshall och Halsarevet och omkring 

Häljaröd, vid Farhult består kusten av sand. 
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Figur 2-20  Sjökort som täcker kuststräckan längs Höganäs kommun, från C-map. 
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Figur 2-21  Sjökortsutsnitt, Viken över Lerberget till Höganäs, från C-map. 
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Figur 2-22  Sjökortsutsnitt, från Höganäs till Nyhamnsläge, från C-map. 
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Figur 2-23  Sjökortsutsnitt, Nyhamnsläge till Mölle, från C-map. 
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Figur 2-24 Sjökortsutsnitt från Mölle över Kullen till Svanshall, från C-map. 

 

Figur 2-25  Sjökortsutsnitt från Svanshall över Jonstorp och Frahult till Häljaröd, från C-map. 

 Geologi och jordartsförhållanden 2.3.2

Jordartsförhållandena i Höganäs kommun är presenterat i Figur 2-26. Det framgår att den nord-

liga delen av området domineras av berg, delvis täckt av morän, medan resterande del av områ-

det består av sedimentära jordlager, så som sand, silt och lera, samt organiska jordarter längs 

låglinjer. 
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Figur 2-26  Jordartsförhållanden i Höganäs kommun, från (Höganäs, 2012) 

 Höjdförhållanden 2.3.3

Höjdförhållandena i kommunen avspeglar geologin och jordartsförhållandena, där bergiga om-

råden ligger högt jämfört med omgivningen, se Figur 2-27. 

 



 

DHI Sverige AB / EMN/ 
C:\Projekt\12802304_Höganäs - klimatanalys\6_Leverans\DHI Slutrapport - Klimatanalys Höganäs kommun.docx 
Uppdragnsnr: 12802304 
Utskriftdatum: 2013-11-06 

33 

 

Figur 2-27  Topografiskt karta över Höganäs kommun. 

 Kustlinjens processer och kusttyper 2.3.4

Kustlinjens utseende säger något om de geologiska förutsättningarna och om kustmaterialens 

motståndskraft mot vågpåverkan, dvs. mot erosion. Om kustmaterialet är motståndskraftigt mot 

erosion kommer kustlinjen bevara det ursprungliga ojämna utseendet, som är bestämt av ytgeo-

login. Däremot, om kustmaterialet är förhållandevis mjuka och erosionsbenägna, kommer kust-

linjen få ett mera jämnt utseende när erosionen utjämnat framskjutna punkter och det eroderade 

sedimenten blivit borttransporterade längs kusten. Resultatet blir en så kallad kompensations-

kust (en. simplificated coast), som består av områden som skiftar mellan klinter, som är under 

erosion och deponeringsområden, där stranden består av sand och grus med bakomliggande 

sanddyner.  

Viken till Mölle 

Västkusten i Höganäs kommun mellan Viken och Mölle är dominerad av förhållandevis mot-

ståndskraftiga partier med många rev och skär, det är därför många utstickande kustpartier med 

sten på stranden. Men det sker även en blygsam sedimenttransport i sydlig riktning, vilken har 

gett upphov till sandavlagringar norr om hamnarna, sandavlagringar i skyddade vikar söder om 

hamnarna och enstaka bukter med sand mellan utstickande kustpartier. Denna kuststräckning 

präglas således av både geologi och kusterosion, men den är ännu inte så jämn att den kan be-

tecknas som en kompensationskust.  
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Mölle till Svanshall 

Kusten mellan Mölle förbi Kullaberg till Svanshall är en stabil klippkust, med högt liggande 

land. 

Kusten längs Jonstorp 

Kusten längs Jonstorp domineras av motståndskraftiga material, det finns en del sten på stran-

den, men det finns också en liten tillsandning på västsidan om Jonstorps hamn och väster om 

Halsarevet. Den östliga delen av Jonstorp ligger lågt. 

Kusten längs Farhult 

Kusten längs Farhult består av sandstrand med bakomliggande sanddyner, det låglänta kust-

landskapet bakom dynerna hotas av översvämning. Dessutom är hela området längs Görslövsån 

mycket låglänt. 

2.4 Registrering av historisk erosion 

I (Höganäs, 2012) är den historiska erosionen analyserad mha flygfoton från 1940 och 2010, 

georefererade strandlinjer från den ekonomiska kartan år 1917, jordartskartan samt olika obser-

vationer 20 – 50 år bakåt i tiden. Resultatet från de analyserna återges i Figur 2-28. 

Det framgår att det finns observerad erosion längs en del sträckor på västkusten, samt kring 

Jonstorp och Farhult. De flesta områden blev besökta vid en fältundersökning den 26 juni 2013. 

Observationerna från fältundersökningen är beskrivna i kommande avsnitt. 

 

Figur 2-28  Karta över erosionsområden i kommunen 
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2.5 Fältbesök med kustinspektion 26 juni 2013 

Den 26 juni 2013 gjordes ett fältbesök med inspektion av erosionsutsatta områden längs kusten. 

Inledningsvis hölls ett möte med kommunen, där områden utsatta för erosion gicks igenom. 

Jacob von Post från Höganäs kommun deltog i inspektionen i området kring Viken och Höga-

näs. 

 Viken och söderut 2.5.1

Området söder om Viken består av ett relativt höglänt område med en kustväg (Niagaravägen) 

som befinner sig ca 40 m från kusten. Längs Niagaravägen består kusten av en blandad strand 

med sand, grus och sten och en bevuxen kustslänt, se foton i Figur 2-29. Denna del av kusten 

visar inga tecken på långsamtgående erosion vilket bekräftas av kustlinjeanalysen som visar att 

det inte har skett någon förändring i positionen av kustlinjen. Den erosion som sker uppstår 

framför allt vid höga vattenstånd och stormar och detta förändrar strandens karaktär men inte så 

mycket kustlinjen. Fortet i södra delen hänger fritt vilket tyder på att material eroderat bort se-

dan 1940-talet. 

Nära Viken, där Strandridarevägen går nära inpå kusten, är kusten skyddad med en 

stenskoning, vilket tyder på att det tidigare har varit erosion längs denna sträcka. Detta är san-

nolikt läsideserosion orsakat av Vikens hamn. Flygfotografier visar att det inte har skett någon 

tillbakadragning av kustlinjen och skyddet har därmed fyllt sin funktion genom att förebygga 

erosion. 

 

 

Figur 2-29  Kusten söder om Viken vid Niagaravägen. Till vänster: foto tagit mot norr. Till höger: foto taget 

mot syd.  

 Norr om Viken 2.5.2

Direkt norr om Vikens hamn är det en sandansamling, som är en läsidestillsandning norr om 

den norra piren. Det finns även en del tångansamlingar. Piren har någon gång blivit förlängd 

mot SSW för att minska igensandningen i hamninloppet. Igensandningen ses på foton i Figur 

2-30.  
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Figur 2-30 Läsidestillsandning norr om Vikens hamn. Till vänster: fotograferat mot syd-ost. Till höger: 

fotograferat mot nord-väst. 

Längre mot NV är det ett naturligt utstickande kustparti med en del sten på den långgrunda 

stranden. Här löper Strandlyckevägen helt nära inpå kusten och det är uppfört en stenkastning 

för att skydda mot erosion, se foto i Figur 2-31. 

 

Figur 2-31 Stenkastning längs Strandlyckevägen norr om Vikens hamn. 

 Viken havsbad 2.5.3

Utanför den nordliga delen av Viken är det en lokal bukt med ett allmänt havsbad, se Figur 

2-32. Det är en fin sandstrand och den ser ut att vara stabil. 
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Figur 2-32 Strandbad, i den nordliga delen av Viken. 

Längs den södra sträckningen(ca 400 m lång) har kusten utsatts för en svag tillbakadragning 

om ca 10 m. En kort badbrygga/vågbrytare har uppförts vid den södra änden av stranden, san-

nolikt för att förebygga denna erosion. Lokalbefolkningen rapporterar dock fortfarande att 

stranden förlorar de fina sandfraktionerna och efterlämnar grus och sten. Tidigare dyner har 

eroderat bort enligt kommunekolog Richard Åkesson. 

 Svanebäck, vid den södra delen av golfbanan 2.5.4

Bukten med Vikens havsbad avslutas i norr av ett kustutstick. Det är många stora stenar på 

stranden utanför kustutsticket, men själva kustutsprånget ser ut att vara stabilt. I övrigt är det 

utifrån sjökortet, se Figur 2-21, en del sten på stranden längs hela sträckningen mellan Viken 

och Höganäs och kustprofilen är mycket flack. Inlandet ligger lågt innanför kustutsprånget, 

vilket avslutas mot land i en hög slänt benämnd Litorinavallen. Vid foten av slänten är en räcka 

stora stenar placerade. Enligt kommunekolog Richard Åkesson markerar dessa stenar egen-

domsgränser, och det kan konstateras att de inte är verksamma mot erosion eller översvämning, 

se foto i Figur 2-33. 

Hela stranden mellan den lilla udden och den södra delen av Lerbergets by har vuxit till sedan 

1940. Påbyggnaden är mest synlig i den södra änden av stranden där strandlinjen har avancerat 

så mycket som 20 m på sina ställen. 
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Figur 2-33 Stengärde vid foten av en kustslänt. 

 Söder om Lerberget 2.5.5

Söder om Lerbergets hamn är kusten utsatt för erosion och det är uppfört en kraftig stenkast-

ning, se foto i Figur 2-34. Erosionen orsakas sannolikt av att hamnen i Lerberget förhindrar den 

sydgående kustparallella transporten att passera hamnen, varvid området syd om hamnen ut-

sätts för läsideserosion. 
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Figur 2-34  Stenkastning söder om hamnen i Lerberget. 

 Norr om Lerbergets hamn 2.5.6

Vid Lerbergets Camping är det en bukt med sandstrand och sanddyner, se foton i Figur 2-35. 

Stranden utanför Lerbergets Camping är stabil och på vissa platser även under uppbyggnad, 

men längre norröver vid övergången till bukten strax söder om Höganäs hamn, är det ett ut-

stickande kustparti som är under erosion. Stranden är stenig och det är en del tångavlagringar 

och sten på stranden. Sträckan söder om det utskjutande kustpartiet är skyddad med en sten-

kastning medan sträckningen norr om densamma inte är skyddad, se Figur 2-36. 

 

Figur 2-35  Strand utanför lerbergets camping, sandstrand med sanddyner och lågt liggande inland.  
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Figur 2-36  Norr om det utstickande kustpartiet söder om Höganäs hamn, stenig strand med tångavlagringar. 

 Bukten söder om Höganäs hamn 2.5.7

Bukten söder om Höganäs hamn är mycket långgrund, det är sandstrand men också ansamling-

ar av tång. Strandlinjen i bukten avancerar vilket kan skyllas på att hamnen ger lä för vågor 

norr om staden varvid det uteslutande pågår en transport av sand in i bukten. Förhållandena i 

bukten framgår av foton i Figur 2-37. 
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Figur 2-37  Bukten söder om Höganäs hamn, fotot är taget från nordsidan av det utstickande kustpartiet. Den 

sandiga bukten ses längst upp i bilden. 

 

Figur 2-38  Utsnitt av sjökort, vid Kullens havsbad och revet Skärsbådan. Från C-Map. 

 Strandbaden, från den norra delen av Höganäs till kustutsprånget vid Kul-2.5.8

lens havsbad 

Vid Kullens havsbad är det en revformation som sträcker sig långt ut i vattnet, jämför utsnittet 

av sjökort i Figur 2-38. Detta rev verkar som eget lä för vågorna så att det har byggts upp en 

udde av sand, en så kallad tombolaformation, i lä av revet. Strandbaden är bukten mellan den 

nordliga delen av Höganäs och revet vid Kullens havsbad, här ligger även den populära Mar-

gretebergs badplats. Stranden längs denna kuststräcka är en sandstrand med klapperstensåsar, 

se foton i Figur 2-39. Det är en tendens till uppbyggnad av sanddyner längs den södra sträckan 
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nära Margretebergsbadet, men dels finns det inte mycket sand att tillgå och dels är sanden för 

grov för att det ska kunna bildas egentliga dyner. Det är en del tångansamlingar. Utifrån kust-

linjeanalysen, se Figur 2-28, är den nordliga delen av denna sträckning utsatt för erosion medan 

det är ackumulation kring kustutsprånget. Detta visar också att kustutsprånget är en ackumulat-

ionsform i motsättning till en normal udde, som oftast är under erosion. 

 

 

Figur 2-39  Stranden vid Strandbaden, vid Bamsegatan. Överst: mot Norr. Nederst: mot syd. 
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 Norr om Kullens havsbad 2.5.9

Norr om tombolaformationen sträcker sig en lång vik upp mot Nyhamnsläge. Hela denna 

strandsträckning är under tillväxt och har ökat så mycket som 70 m på vissa platser. 

 Söder om Nyhamnsläge 2.5.10

Hamnen i Nyhamnsläge blockerar för den sydgående littoraltransporten på denna kuststräck-

ning, varvid det uppstår läsideserosion söder om hamnen. Direkt söder om hamnen, om en 

sträckning på ca 250 m, är det uppfört en solid stenkastning som skydd mot denna erosion, se 

foto i Figur 2-40. Strax söder om denna, i den sydligaste delen av Nyhamnsläge har det nyligen 

varit kraftig erosion som sedermera blivit uppfyllt, se Figur 2-41. Uppfyllnaden har gjorts för 

att bli kvitt sand och inte ur ett erosionsförebyggande perspektiv. Denna del behöver ett krafti-

gare skydd för att kunna motstå erosion i framtiden.  

 

Figur 2-40  Från Nyhamnsläge inseglingsränna, in mot kusten söder om hamnen, vilken är skyddad med en 

stenskoning. 
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Figur 2-41  Uppfyllt område, vid den sydliga delen av Nyhamnsläge, vid Stelegången. 

 Norr om Nyhamnsläge 2.5.11

Som nämnt har hamnen medfört ackumulation av sand och småsten norr om den nordliga våg-

brytaren, se Figur 2-42. Det har bildats flera små åsar av sten orsakat av våguppsköljning på 

stranden. Depositionen breder ut sig över en sträcka om ca 250 m. Längre norrut, utanför den 

nordliga delen av byn, är det en framskutande kuststräcka, som är skyddad med en kraftig 

stenskoning, se foto i Figur 2-43. Det är dock viss erosion skyddet till trots. Adventstormen 

medförde att hela stenbrinken, både norr och söder om hamnen, satte sig och drogs nedåt i ha-

vet varpå den fick byggas upp och förstärkas enligt kommunekolog Richard Åkesson. Utanför 

den nordligaste delen av byn, där det inte är några hus mellan vägen och kusten, saknas skydd 

och det är kraftig erosion i klinten, se foto i Figur 2-44. 



 

DHI Sverige AB / EMN/ 
C:\Projekt\12802304_Höganäs - klimatanalys\6_Leverans\DHI Slutrapport - Klimatanalys Höganäs kommun.docx 
Uppdragnsnr: 12802304 
Utskriftdatum: 2013-11-06 

45 

 

Figur 2-42 Ackumulation av sand och grus norr om hamnen i Nyhamnsläge. 

 

Figur 2-43  Stenkastning norr om Nyhamnsläge, tecken på erosion. 
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Figur 2-44  Utanför den nordliga delen av Nyhamnsläge, där det inte finns några hus mellan vägen och husen. 

 Lerhamn 2.5.12

Lerhamn är en mycket liten hamn, en slags naturhamn som befinner sig i en naturlig bukt i lä 

av ett stenrev på vilket den västliga vågbrytaren är byggd. Stenrevet fortsätter under vattnet 

vidare mot NNV, se Figur 2-23. Det är en ca 200 m lång ackumulationsbädd av sand norr om 

den nordliga vågbrytaren, men det verkar i övrigt inte att vara mycket sand längs denna kust-

sträcka. Det är rapporterat om erosion och översvämning av vägen längs denna strand (Före-

ningen Lerhamn, 2013). Stranden bakom är skyddad med en låg mur av sten. Erosionen under 

2011 framgår av fotot i Figur 2-45. 

Den sydliga avgränsningen av hamnen utgörs av en naturlig stenstrand, som absorberar de in-

kommande vågorna, se fotot i Figur 2-46. Söder om denna klapperstensvall är det ett låglänt 

område, den s.k. Larsa dammen, vilken är i den nordliga delen av naturreservatet Ny-

hamnsläge-Lerhamn. Detta område översköljs emellanåt vid tillfällen med höga vattenstånd 

och vågor varvid de bakomliggande husen är utsatta för översvämning. Det finns tecken på 

översköljning från den sydliga delen av hamnbassängen över klapperstensåsen och in i det låg-

länta området, se fotot i Figur 2-47. 

I (Föreningen Lerhamn, 2013) påtalas att vattnet år 1983 och 2011 översvämmade hela Larsa 

damm området, se Figur 2-48. 
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Figur 2-45 Erosion längs inre stranden norr om Lerhamn, från (Föreningen Lerhamn, 2013). 

 

Figur 2-46  Lerhamn, den södra delen av hamnbassängen med klapperstenstrand. 
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Figur 2-47  Lerhamn, översköljning från den sydöstliga delen av hamnbassängen till det låglänta området 

söder om hamnen, detta skedde i 2011. 

 

Figur 2-48  Översvämning i Larsa damm 1983 och 2011. 
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 Söder om Mölle hamn 2.5.13

Mölle hamn befinner sig i övergången mellan moränavlagringarna och berg, jämför Figur 2-26. 

Kuststräckan söder om byn är mycket stenig, men består ändå inte av berg på ytan, dock är det 

sannolikt berg strax under ytan. Det är rapporterat viss erosion i området direkt söder om ham-

nen utanför byn, jämför Figur 2-28. Det är i stort sett ingen sedimenttransport i detta område. 

Det antas därför att denna erosion sker i den övre delen av kustprofilen och att den bara före-

kommer under extremt högvatten.  

  Kusten från Mölle förbi Kullaberg till Svanshall 2.5.14

Denna kuststräcka består av berg och det är följaktligen ingen erosion längs denna kuststräck-

ning med den tidshorisont som avses i denna utredning, däremot kommer det naturligtvis att 

ske erosion och nedbrytning av denna kuststräcka på en geologisk tidsskala. 

 Jonstorp 2.5.15

Jonstorp är beläget strax sydöst om det bergiga området. Området består av förhållandevis låg-

länta avlagringar av huvudsakligen sand och klapper (singel), som troligtvis är deponerat från 

havet men kanske delvis kommer från Görslövsån. Avlagringarna i området är sannolikt av 

liknande typ som den nuvarande sandtungan Surkenabben, vilken sträcker sig från den östliga 

delen av Jonstorp emot SSÖ, jämför Figur 2-49. Vattendjupet utanför Jonstorp är litet, jämför 

Figur 2-25. I den östra änden av kuststräckan NÖ om Jonstorp er det ett naturligt stenrev, Hal-

sarevet. 

Det är sandackumulationer i havet väster om Jonstorps hamn och väst om Halsarevet som här-

rör från den långsamtgående sandtransporten som utgår från den västra spetsen på Kullaberg.  

Det är rapporterat om erosion längs hela kuststräckningen på NÖ sidan av Jonstorp, jämför 

Figur 2-28. Det antas att den kraftigaste erosionen förekommer i den nordvästligaste delen av 

orten samt längs sträckningen 300 m sydost om hamnen, foton av erosionen längs denna 

sträcka presenteras i Figur 2-50. 

 

 

Figur 2-49 Flygbilder 1940 och 2006 av området öst om Jonstorp och västliga delen av Farhult. Sandtungan 

Surkenabben växer mot SSÖ. (LST Skåne, 2013) 
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Figur 2-50 Sträckningen SÖ om Jonstorps hamn, det är en låg stenkastning men erosion i slänten på landsidan 

om stigen. 
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Det finns dessutom mindre erosion i strandkanten NV om Halsarevet, denna kommer sannolikt 

från påverkningar under extremt högvatten och stormar, se foto i Figur 2-51. 

 

Figur 2-51 Erosion längs strandkanten på sträckan NV om Halsarevet. 

 Farhult 2.5.16

Stranden utanför Farhult utgör en del av den innersta delen av Skälderviken, som utanför denna 

sträcka är mycket långgrund med rev och sandbankar på botten, se Figur 2-49. Det är sand-

strand längs hela sträckan med bakomliggande sanddyner, se foton i Figur 2-52. 

Stranden utanför Farhult utvecklas löpande, dels växer den till följd av transport av sand mot 

land från bukten orsakad av den flacka kustprofilen och dels transporteras sand mot väst, vilket 

får till följd att stranden byggs på i den västliga delen och eroderar i den östliga delen. Stranden 

kommer långsamt vridas medsols i en naturlig process där stranden vänder gradvist mot sin 

jämviktsorientering, som uppskattningsvis kommer vara ca 350º, liksom den västra delen av 

stranden. 

 



 

DHI Sverige AB / EMN/ 
C:\Projekt\12802304_Höganäs - klimatanalys\6_Leverans\DHI Slutrapport - Klimatanalys Höganäs kommun.docx 
Uppdragnsnr: 12802304 
Utskriftdatum: 2013-11-06 

52 

 

 

Figur 2-52 Strand och sanddyner utanför Farhult. 
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2.6 Summering av fältbesök 

De observationer som gjordes av stränderna längs Höganäs kust har sammanfattats i Figur 

2-53. Som tidigare påpekats pågår det en långsamtgående kustparallell transport av sand längs 

både den norra och den västra kusten i Höganäs som tar sin utgångspunkt i toppen på Kulla-

berg. Kusttransporten ger upphov till läsideserosion och tillsandning vid de flesta kustutstick 

längs Höganäs kust. Denna erosion är vad vi har valt att kalla pågående erosion. Längs Höga-

näs kust förekommer också erosionsskador till följd av tillfällen med höga vattenstånd och vå-

gor. De sträckor som är drabbade av detta påvisar ofta vallar med sand och grus som visar hur 

högt upp vågorna gick vid nyliga stormtillfällen. Det kan också manifesteras genom att en för-

ändring av förhållandet mellan olika sandfraktioner har skett. I Figur 2-53 har vi utifrån fältbe-

söket markerat de olika kusttyperna.  

 

 

Figur 2-53 Sammanfattande bild av det fältbesök som gjordes på utpekade ställen längs Höganäs kust.  
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3 Extrema regn 

När dagvattensystemets avbördningskapacitet överskrids sker ytlig avrinning och ansamling av 

vatten i lågpunkter vilket orsakar en översvämning. Hur mycket vatten som transporteras på 

ytan och blir stående är naturligtvis avhängigt av hur kraftigt regnet är. I syfte att utreda konse-

kvenserna vid ett skyfall över Höganäs och Jonstorp tätorter har översvämningsberäkningar 

genomförts för ett 100-årsregn idag och i framtiden. I följande avsnitt beskrivs beräkningsför-

utsättningar och resultat. 

3.1 Extrema regn idag och i framtiden 

Statistiken för korttidsnederbörd som är framtagen representerar en stationsplacering, en 

”punkt”. Statistiken är tillämplig för en begränsad areal, visserligen inte så liten som mätarens 

uppfångningsyta (vanligen ca 200 cm
2
) men ändå rimligtvis något 10-tal ha. Representativite-

ten har att göra med skalan på regnen, vilket för kortvariga extrema regn under sommartid kan 

innebära stora variationer inom exempelvis en stad.  

Tillvägagångssättet vid statistisk bearbetning av regndata finns beskrivet i Svenskt Vatten 

(2011). Resultatet av bearbetningen är s.k. intensitets-varaktighetssamband (engelska: IDF, 

Intensity-Duration-Frequency), d.v.s. regnintensitet som funktion av varaktighet med en viss 

sannolikhet, återkomsttid. Regnstatistiken används för dimensionering av exempelvis dagvat-

tensystem, som inte kan utformas att klara alla skyfall som kan tänkas förekomma. 

Både varaktighet och volym måste beaktas samtidigt. Om ett regn kommer att orsaka problem 

för ett dagvattensystem, beror på avrinningskapaciteten. Regnvolymen 20 mm behöver inte 

innebära något bekymmer jämnt fördelad under ett dygn, men kan bli katastrofal lokalt om den 

faller under en kort period, exempelvis under 10 minuter. 

För Höganäs del finns inga lokala mätningar av nederbörd med tillräckligt bra tidsupplösning 

för att statistiskt kunna analysera den lokala extremnederbörden. Närmaste station finns i 

Helsingborg.  

Frekvensen av regn med höga intensiteter väntas i allmänhet öka i Sverige, på grund av att ett 

varmare klimat innebär att luften kan innehålla mera vattenånga. Hur stor ökningen blir råder 

det dock stor osäkerhet kring. Ofta talas det om "klimatfaktorer" eller ”förändringsfaktorer”. 

Dessa faktorer (vanligen ett tal större än 1.0) multipliceras med dagens regnintensiteter för att 

ta höjd för klimateffekter.  

Ett flertal studier har genomförts som syftar till att beräkna storleken på ovan nämnda klimat-

faktorer utifrån resultat från olika klimatmodeller. De flesta studier för svenska förhållanden 

pekar på förändringsfaktorer på 1,1 – 1,3 (MSB, 2013). I föreliggande studie har en klimatfak-

tor på 1,25 valts. 

3.2 Modellbeskrivning 

För att dynamisk beskriva konsekvenserna av extrema regn inom tätorterna Höganäs och 

Jonstorp har två modeller upprättats för att sedan samköras. En hydraulisk modell över dagvat-

tennäten i tätorterna har tagits fram för att beskriva nätens kapacitet. Utöver den hydrauliska 

modellen har även en höjdmodell upprättats som beskriver avrinningen ovan mark. Då de båda 

modellerna samkörs kan konsekvenserna, i form av marköversvämningar, då ledningsnätet är 

fullt beskrivas. 

 Dagvattenmodell 3.2.1

En hydraulisk modell över dagvattennäten i Jonstorp och Höganäs tätorter upprättades i mo-

dellverktyget MIKE Urban. Modellen inkluderar ledningsnätet med brunnar och ledningar och 
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tar hänsyn till dagvattenmagasin och pumpar. Figur 3-1och Figur 3-2 visar de uppbyggda dag-

vattenmodellerna över Höganäs respektive Jonstorp. 

 

 

Figur 3-1 Dagvattenmodell över Höganäs tätort. 
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Figur 3-2 Dagvattenmodell över Jonstorp tätort. 

Den hydrauliska modellen belastas med avrinning från hårdgjorda ytor inom avrinningsområ-

det. Avrinningsområdet har beskrivits utifrån ledningsnätet, markanvändningslager och höjd-

data och har tagits fram med hjälp av modellverktyget MIKE Basin, se Figur 3-3. 
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Figur 3-3 Avrinningsområden kopplade till ledningsnäten i Höganäs och Jonstorp. 

Området har delats in i delavrinningsområden med utgångspunkt i ledningsnätets utformning 

och höjdsättningen i området. Storlek på dagvattenflödet från varje delavrinningsområde beror 

på storleken på den bidragande ytan. Markanvändningslagren användes för att beräkna graden 

hårdgjord yta för varje delavrinningsområde. 

Huvudsaklig indata som krävts vid skapandet av en hydraulisk modell har tillhandahållits av 

Höganäs kommun: 

 Utdrag ur ledningsdatabasen över tätorterna Höganäs och Jonstorp 

 Markanvändningslager 

 Laserscannad höjddata (NNH) med horisontell upplösning på 2 m. 

Information kring specifika delar av ledningsnätet så som pumpstationer och dagvattenmagasin 

har också tillhandahållits via muntlig kommunikation med Anders I. Johansson. 

Då ledningsdatabasen ej var fullständig krävdes vissa uppskattningar och antaganden för att ta 

fram en fungerande modell. Framförallt krävdes bearbetning kring vattengångar och dimens-

ioner. Där vattengångar saknades togs dessa fram med hjälp av interpolation mellan närlig-

gande definierade vattengångar. För att bygga ett sammanhängande och informativt nät krävdes 
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också rensning av data där all onödig information togs bort. För vidare detaljstudier kan det 

vara aktuellt med inmätning och verifiering av vissa delar av ledningsnätet. 

Följande förutsättningar och antaganden gäller för modellen: 

 Modellen är upprättad i koordinatsystem SWEREFF99 13:30 och höjdsystem RH2000. 

 Kommunens ledningsdatabas importerades. Där vattengångar saknades har dessa tagits 

fram med hjälp av interpolation mellan närliggande definierade vattengångar. I områden 

där interpolering inte varit möjlig har vattengångar antagits utefter höjddata. 

 Ledningsmaterial, ledningsdimensioner samt dimensioner på brunnar har tagits från 

ledningsdatabasen.  

 Rörmagasinet i Prins-Carls gata har beskrivits i den hydrauliska modellen, övriga öppna 

dagvattenmagasin tas hänsyn till i höjdmodellen och är därför inte beskrivna i lednings-

nätsmodellen. 

 Pumpstation DP1, som pumpar från Storgatan till utlopp vid reningsverket samt Pump-

station DP4, som pumpar vatten från magasinet vid Prins-Carls gata har tagits med i 

modellen. Övriga pumpar har bortsetts från då det saknats information kring dessa.  

 Industriområdet i nordvästra Höganäs har inte tagits med i ledningsnätsmodellen då in-

formation saknats. 

 I Jonstorp saknas ledningsnätsbeskrivning i modellen för villaområdet norr om Revavä-

gen på grund av bristfällig information. 

 Alla ytvattenmagasin har hanterats i höjdmodellen. Marknivåerna för dessa är inte veri-

fierade utan är tagna direkt ur NNH-data vilket kan innebära att kapaciteterna i dessa 

magasin kan skilja sig från verkligheten. Framförallt gäller det magasinen vid Rubb och 

stubbs väg samt Revavägen. 

 Höjdmodell 3.2.2

Utifrån NNH har en tvådimensionell hydraulisk modell etablerats i programvaran MIKE 21. 

Terrängmodellen har modifierats så till vida att nivån för alla hus och byggnader höjts för att 

möjliggöra transport av vatten runt husen. Höjdmodellen har också justerats så att t.ex. viaduk-

ter, viktiga vägtrummor och andra transportvägar som ej innefattas av NNH beaktas i beräk-

ningen. Den horisontella upplösningen på beräkningsnätet har satts till 4x4 m. 

För att ta hänsyn till havsnivåernas inverkan på marköversvämningar har randvillkor i form av 

havsnivåer ansatts i höjdmodellen. Dagens medelvattenyta har satts till 7 cm i RH2000. En nivå 

på 91 cm har ansatts som framtida medelvattenyta vilken baseras på en havsnivåhöjning på 100 

cm till år 2100 med hänsyn tagen till den pågående landhöjningen (SMHI, 2012). 

  Översvämningsmodell 3.2.3

För att hantera både kapaciteterna i ledningsnätet samt beskriva avrinning ovan mark har alltså 

dagvattenmodellen och höjdmodellen kombinerats i en så kallad MIKE FLOOD modell. Vatten 

kan under beräkningen rinna mellan de två modellerna genom kopplingar som sitter i brunnar-

na. Här finns det alltså möjlighet för vatten att tränga upp på ytan då ledningsnätet är fullt och 

vatten kan rinna från markytan in i ledningsnätet då det finns plats i ledningsnätet. Vatten som 

tränger upp ur en brunn kan därmed också rinna på ytan och ner i en annan brunn. 

Enligt Svenskt Vatten P90 ska våra VA-system grovt sett vara dimensionerade för att klara ett 

regn med 10-års återkomsttid. I verkligheten varierar kapaciteten i systemet och kan vara både 

högre och lägre, dock oftast lägre. Vid skyfall, dvs. regn med hög återkomsttid, är ledningssy-

stemets kapacitet liten i förhållande till regnvolymen.  
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I syfte att studera konsekvenserna av ett extremt regn har den kopplade översvämningsmo-

dellen belastats med ett dimensionerande 100-årsregn med en varaktighet på regntoppen på 30 

minuter (total varaktighet 6 timmar) som antas inträffa under en sommarperiod. Detta regn har 

fördelats så att volymen motsvarande ett 5-årsregn har belastat dagvattensystemet direkt medan 

resterande volymen lagts på markytan. För att ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet har 

en volym motsvarande ett 10-årsregn dragits bort från alla gröna ytor. Dagvattensystemet antas 

vara tomt vid regnets start. 

I det framtida belastningsfallet har nederbördsintensiteten för dagens 100-årsregn multiplicerats 

med en faktor på 1,25 enligt beskrivning i avsnitt 3.1. Även randvillkor har för havet har änd-

rats till beräknat medelvattenstånd år 2100, se avsnitt 3.2.1.  

Notera att den klimatkompenserade regnvolymen, efter avdragen volym för ledningsnätets ka-

pacitet, är ca 45% större än för dagens 100-årsregn. Detta beroende på att ledningsnätets kapa-

citet antas oförändrad. 

3.3 Användning och tolkning av resultat 

Översvämningskartorna som redovisas i avsnitt 3.4 visar områden där vatten kommer att bli 

stående och orsaka en översvämning på ytan i samband med ett skyfall. Tidpunkten som kar-

torna illustrerar är då ledningssystemet är fullt och vattendjupen maximala.  

De beräknade vattendjupen har delats in i tre kategorier efter graden av olägenhet: 

- 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

- 0,3 – 0,6 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

- > 0,6 m, stor materiella skador, risk för hälsa och liv  

Viktigt att ha i åtanke är att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte nöd-

vändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust eller risk för 

hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas medan stora 

värden kan gå förlorade då t.ex. ett villaområde drabbas.  

Resultaten kan användas för insatsplanering av räddningstjänstens arbete samt som underlag 

vid kommunens detaljplanering. 

3.4 Översvämningsutbredning och djup 

I Figur 3-4 och Figur 3-5 visas översvämningsutbredningen och maximala vattendjup i Höga-

näs vid ett skyfall med 100-års återkomsttid i dagens respektive framtida klimat. Inzoomade 

bilder för utvalda delar av Höganäs visas i Figur 3-6 till Figur 3-12. 

I Höganäs har en ökning av medelvattenytan till 0.91 m liten betydelse då inga dagvattenutlopp 

är i kommunikation med havet vid någon av nivåerna. Däremot kan dämning ske vid mer ex-

trema havsnivåer. De utlopp som ligger i riskzonen är utlopp från ledning D4155 och D2904. 

Anledningen till att inte en mer extrem havsnivå valts som randvillkor är att kraftiga regn 

mycket sällan sammanfaller med extrema nivåer i havet. Skyfall inträffar huvudsakligen under 

sommarmånaderna och extrema havsnivåer i samband med lågtryck och kraftiga västvindar 

under hösten/vintern. 

Tittar man istället på skyfallspåverkan på översvämningarna i staden ses att mycket av vattnet 

kommer att samlas i små lokala sänkor i markytan. Då majoriteten av tätorten består av villom-

råden kommer mängden befintliga källare och spygatter vara avgörande för hur stora skador 

dessa utspridda översvämningar kommer att få. En sammanräkning visar att vid ca 1500 bygg-



 

DHI Sverige AB / EMN/ 
C:\Projekt\12802304_Höganäs - klimatanalys\6_Leverans\DHI Slutrapport - Klimatanalys Höganäs kommun.docx 
Uppdragnsnr: 12802304 
Utskriftdatum: 2013-11-06 

60 

nader står över 0,1 m vatten i samband med ett 100-årsregn. Motsvarande antal påverkade 

byggnader vid ett framtida skyfall är ca 2400.  

Några större problemområden har identifierats: 

Vid dagens klimat: 

 Delar av väg 111 ligger i farosonen för översvämning. Framförallt på sträckan mellan 

Kullagatan och Storgatan. Här finns det i dagsläget redan dräneringsledningar och en 

pumpstation något som inte tagits med i modellen då det saknats fullständig information 

(Figur 3-6). Här ansamlas ca 1220 m
3
 vatten vid dagens klimat och 3585 m

3
 vid fram-

tida klimat under 3 timmar. Detta motsvarar ett tillflöde på 113 l/s respektive 332 l/s. 

Denna information kan sättas i relation till pumpkapaciteten. 

 Väg 112, Kullagatan är till viss del översvämmad och har stora vattenansamlingar vid 

sidan om vägen i närheten av Prins Carls gata. Framförallt beroende på naturmarksav-

rinningen norr ifrån (Figur 3-6). Vägen fungerar som en barriär mot att vatten transport-

eras in i bebyggelse söder om vägen.  

 En lagerlokal vid Gärdesgatan är påverkad av höga översvämningsnivåer (Figur 3-7). 

 Tjädergatan och Långgatan har minskad framkomlighet då det står vatten på vägarna 

(Figur 3-8 och Figur 3-9). 

 Fastigheter vid Pål Andersväg och Steglingevägen är i risk för stora materiella skador. 

Även fastigheter mellan Centralgatan och Torggatan är kraftigt utsatta. 

Vid framtida klimat utökas de översvämningsytor som uppstår vid dagens klimat med större 

ytor och större djup men även ytterligare kritiska områden uppstår: 

 Området kring Liljegatan har begränsad framkomlighet då stora delar av gatan och 

kringliggande områden står under vatten (Figur 3-10). 

 På samma sätt syns översvämningar vid Olympiagatan (Figur 3-10). 

 Översvämningarna vid väg 111 blir värre och framkomligheten vid rondellen vid Stor-

gatan minskar (Figur 3-11). 

 Översvämningarna vid Plöningegatan blir värre, magasinet i Prins-Carls gata räcker inte 

till (Figur 3-12). 
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Figur 3-4  Övervsämningsutbredning i Höganäs vid skyfall med 100-års återkomsttid och i dagens klimat. 

Områden inom röda fyrkanter finns förstorade i efterföljande bilder. 
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Figur 3-5  Övervsämningsutbredning i Höganäs vid skyfall med 100-års återkomsttid och i framtida klimat. 

Områden inom röda fyrkanter finns förstorade i efterföljande bilder. 
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Figur 3-6  Övervsämningsutbredning i Höganäs, längs väg 111 vid skyfall med 100-års återkomsttid och i 

dagens klimat. 
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Figur 3-7  Övervsämningsutbredning i Höganäs, lagerlokal vid Gärdesgatan, vid skyfall med 100-års 

återkomsttid och i dagens klimat. 
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Figur 3-8  Övervsämningsutbredning i Höganäs, Väsby, vid skyfall med 100-års återkomsttid och i dagens 

klimat. 
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Figur 3-9  Övervsämningsutbredning i Höganäs, Tjädergatan vid skyfall med 100-års återkomsttid och i 

dagens klimat. 
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Figur 3-10  Övervsämningsutbredning i Höganäs, Liljegatan och Olympiagatan, vid skyfall med 100-års 

återkomsttid och i framtida klimat. 
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Figur 3-11  Övervsämningsutbredning i Höganäs, väg 111, vid skyfall med 100-års återkomsttid och i framtida 

klimat. 
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Figur 3-12  Övervsämningsutbredning i Höganäs, Plöningegatan, vid skyfall med 100-års återkomsttid och i framtida klimat.
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Resultaten för Jonstorp illusteras översiktligt i Figur 3-13 och Figur 3-14 samt i inzoomade 

bilder för utvalda delar i Figur 3-15 till Figur 3-18. 

De översvämningsytor som uppstår vid skyfall i Jonstorp, är något mer samlat i större lågpunk-

ter än i Höganäs. En sammanräkning visar att vid ca 400 byggnader står över 0,1 m vatten i 

samband med ett 100-årsregn. Motsvarande antal påverkade byggnader vid ett framtida skyfall 

är ca 700.  

Följande problemområden har identifierats: 

 Vattnet har ingenstans att ta vägen från utloppet i Fläderbärsvägen och rinner därför 

över markytan vidare och ner in i ledningsnätet längre söderut (Figur 3-15). 

 Väster om Norra Kustvägen ansamlas stora mängder vatten. Dessa är viktigt att de fort-

satt förhindras att rinna in i tätorten (Figur 3-15). 

 De två ledningar som går längs Revavägen ner mot havet leds till ett ytvattenmagasin 

för att sedan rinna vidare i ledningarna. Här visar det sig att så som höjdmodellen är be-

skriven rinner vattnet ut från ledningarna och ut över åkrarna söder om tätorten istället 

för att rinna vidare i ledningarna (Figur 3-16). Detta beror på att marknivåerna ändrats 

efter att höjddata scannats. I ortofotot ses ytvattenmagasinet vilket inte avspeglas i 

höjddata.  

 Översvämningar påverkar framkomligheten vid Lindesvägen och Kungsljusvägen. Över 

0,3 m står intill ett flertal bostäder (Figur 3-17). 

 Vid Karindahls väg uppstår kraftiga översvämningar i anslutning till byggnader (Figur 

3-18). 

Vid framtida klimat uppstår inga direkta nya översvämningsområden däremot utökas de befint-

liga med både area och djup. 
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Figur 3-13  Övervsämningsutbredning i Jonstorp vid skyfall med 100-års återkomsttid och i dagens klimat. 

Områden inom de röda fyrkanterna finns förstorade i efterföljande bilder. 
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Figur 3-14  Övervsämningsutbredning i Jonstorp vid skyfall med 100-års återkomsttid och i framtida klimat. 
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Figur 3-15  Övervsämningsutbredning i Jonstorp, Fläderbärsvägen, vid skyfall med 100-års återkomsttid och i 

dagens klimat. Se även väster om Norra Kustvägen. 
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Figur 3-16 Övervsämningsutbredning i Jonstorp, Revavägen och Rubb och Stubbsväg, vid skyfall med 100-års 

återkomsttid och i dagens klimat. 
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Figur 3-17  Övervsämningsutbredning i Jonstorp, Lindesvägen och Kungsljusvägen, vid skyfall med 100-års 

återkomsttid och i dagens klimat. 
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Figur 3-18  Övervsämningsutbredning i Jonstorp, Karindahlsväg, vid skyfall med 100-års återkomsttid och i 

dagens klimat. 
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4 Grundvatten 

För Höganäs kommun har en översiktlig riskklassificering avseende höga grundvattennivåer 

genomförts med modellverktyget MIKE SHE för dagens och framtida klimat. I följande avsnitt 

redovisas beräkningsförutsättningar och resultat.  

4.1 Modellbeskrivning 

En hydrologisk modell för Höganäs kommun har etablerats i MIKE SHE. MIKE SHE är ett 

numeriskt modellverktyg med vilket man kan simulera de landbaserade huvudprocesserna i det 

hydrologiska kretsloppet, det vill säga nederbörd, infiltration, avdunstning, samt vattenflöden 

på markytan och i den omättade respektive mättade zonen.  

Indata till modellen består huvudsakligen av följande information: 

- Höjdmodell – NNH med horisontell upplösning på 2x2 m 

- Jordartskarta (se Figur 2-26) 

- Markanvändningskarta 

- Berggrundskarta 

- Meteorologisk data i form av temperatur och nederbörd med dygnsupplösning samt 

månadsvärden för potentiell avdunstning.  

Modellprinciper avseende jordlagerföljd samt parametervärden (t.ex. hydraulisk konduktivitet) 

för olika geologiska lager är baserade på erfarenhetsvärden från tidigare genomförda projekt i 

närområdet, däribland Helsingborg och Hallandås. 

I samtliga områden där det idag finns bebyggelse har en dränering 1,2 m under markytan 

(m.u.m.y.) byggts in i modellen. På samma sätt, dvs. med en dräneringsfunktion, har vattendrag 

och större diken beskrivits. Däremot antas all åkermark vara odränerad. Detta för att beskriva 

de naturliga förhållanden som skulle råda vid en framtida exploateringssituation.  

Modellen är definierad med en horisontell upplösning på 40x40 m. 

4.2 Beräkningsfall 

Nederbördsdata från SMHI:s mätstation i Nyhamnsläge (1998-2013) och griddad data (1961-

2011) med upplösning 25 km har analyserats för att bestämma normal- respektive blötår. Base-

rat på årsnederbörden har normalåret definierats som ett medelår och blötåret som den 95:e 

percentilen. Årsnederbörden under det valda normalåret, 2009, är 673 mm och under blötåret, 

2007, 879 mm. Temperaturdata för motsvarande år har hämtats från SMHI:s station i Helsing-

borg. 

För att skapa ett framtida klimat har årstidsvisa förändringsfaktorer, enligt Tabell 4-1, multipli-

cerats med värden för nederbörd och potentiell avdunstning samt adderats till temperaturer för 

dagens normal- och blötår. Faktorerna har beräknats utifrån resultaten från den regionala kli-

matanalysen för Skåne län (SMHI, 2012). 

Totalt har fyra beräkningsfall simulerats; normal- och blötår i dagens klimat samt normal- och 

blötår i ett framtida klimat. För framtida beräkningsfall har nivån i havet har satts lika med ett 

framtida medelvattenstånd på 91 cm enligt avsnitt 3.2.1. 
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Tabell 4-1  Årstidsvisa förändringsfaktorer för nederbörd, temperatur och potentiell avdunstning (PET).  

Årstid Nederbörd Temperatur (°C) PET 

Vinter (DJF) 1,30 5,0 1,75 

Vår (MAM) 1,10 4,0 1,35 

Sommar (JJA) 1,00 3,5 1,15 

Höst (SON) 1,25 4,0 1,30 

4.3 Användning och tolkning av resultat 

Utifrån modellberäkningar för dagens och framtida normal- och blötår har en klassificering 

utifrån medeldjupet till grundvattenytan och styrkan på in- respektive utströmningen gjorts. 

Kommunen har delats in i tre riskklasser, där Klass 1 utgör den högsta riskklassen: 

Klass 1: Ytlig grundvattenyta och stark utströmning 

Klass 2: Grundvattenyta högre än 1 m.u.m.y 

Klass 3: Grundvattenyta lägre än 1 m.u.m.y 

Det bör påpekas att syftet inte har varit att beräkna exakta grundvattendjup utan översiktligt 

klassificera områden efter riskerna för höga grundvattennivåer utifrån de generella geologiska 

och topografiska förhållandena. Resultaten som redovisas i avsnitt 4.4 visar känsliga områden 

med potentiell risk för höga grundvattennivåer. Kartorna bör kombineras med kunskap om de 

lokala grundvattenförhållandena. Exploatering inom Klass 1 och 2 områden bör föregås av de-

taljerade studier av de lokala grundvatten- och dräneringsförhållandena. För dessa kan upprät-

tad modell användas som utgångspunkt.  

4.4 Riskklassificering 

Riskklassificering utifrån beräknade årsmedel för grundvattendjupet redovisas för dagens och 

framtida normalår i Figur 4-1 och Figur 4-2 samt för dagens och framtida blötår i Figur 4-3 och 

Figur 4-4. En sammanställning över den procentuella fördelningen mellan de olika riskklasser-

na för respektive beräkningsfall presenteras i Tabell 4-2. 

För normalåret klassas ca 80% av arealen som Klass 1 eller Klass 2 (se Tabell 4-2 och Figur 

4-1). Detta kan förklaras av den höga andelen åkermark med lera, silt eller lerig morän som de 

dominerande jordarterna (se Figur 2-26). Dessa jordarter kännetecknas av låg genomsläpplighet 

och god vattenhållande förmåga. Som tidigare nämnts är åkermarksdränering inte inkluderad 

varför resultaten beskriver de naturliga förhållandena i dessa områden vilket skulle vara de för-

hållanden som råder vid exploatering. Längs Görslövsån är den dominerande jordarten sand 

vilken har en god dränerande förmåga. Området ligger dock väldigt lågt varför området hamnar 

inom Klass 1 och 2. Större delen av Kullen med stora områden berg i dagen har en djupare be-

räknad grundvattenyta och hamnar i den lägsta klassen, Klass 3. Där hamnar även bebyggda 

områden till följd av den husgrundsdränering som lagts in i modellen.   

För framtida normalår ses att andelen Klass 1 områden minskar med 15% jämfört med dagens 

normalår (se Tabell 4-2). Detta är en följd av att andelen vatten som är tillgängligt för grund-

vattenbildning minskar vilket beror på att nettonederbörden (nederbörd – avdunstning) mins-

kar, dvs. avdunstningen ökar mer, till följd av högre temperturer, än nederbörden vilket resulte-

rar i en negativ nettoeffekt. 
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Under ett blötår ökar andelen Klass 1 områden samtidigt som Klass 2 och 3 minskar. Liknande 

framtida förändring som ses för normalåret ses även för framtida blötår, dock med en något 

lägre andel Klass 1 områden (se Tabell 4-2 och Figur 4-3 - Figur 4-4).  

Tabell 4-2 Procentuell fördelning mellan riskklasser för det beräkande djupet till grundvattenytan baserat på 

årsmedel.  

Beräkningsfall Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Normalår – idag 36% 45% 19% 

Normalår – framtid 21% 60% 19% 

Blötår – idag 61% 22% 17% 

Blötår – framtid 56% 27% 17% 

 

  



 

DHI Sverige AB / EMN/ 
C:\Projekt\12802304_Höganäs - klimatanalys\6_Leverans\DHI Slutrapport - Klimatanalys Höganäs kommun.docx 
Uppdragnsnr: 12802304 
Utskriftdatum: 2013-11-06 

80 

 

Figur 4-1 Riskklasser avseende beräknade grundvattennivåer – årsmedel för normalår. 

 

Figur 4-2 Riskklasser avseende beräknade grundvattennivåer – årsmedel för framtida normalår. 
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Figur 4-3 Riskklasser avseende beräknade grundvattennivåer – årsmedel för blötår. 

 

Figur 4-4 Riskklasser avseende beräknade grundvattennivåer – årsmedel för framtida blötår.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Nedan ges en sammanfattning av resultaten från den översiktliga klimatanalysens delmoment 

samt rekommendationer om fortsatt arbete. 

Framtida havsnivåer och erosion 

Baserat på den senaste forskningen förväntas det ske en ökning av havsnivån med ca 1 m till år 

2100. Med hänsyn till den motverkande landhöjningen innebär detta för Höganäs del en ökning 

av medelvattenståndet på 85 cm jämfört med dagens nivåer. Om denna ökning läggs till dagens 

extremnivåer fås att framtida vattenstånd med 10-100 års återkomsttid varierar mellan 237 och 

271 cm. Samtliga kommunens hamnområden och bebyggelse i Viken, Höganäs och Jonstorp 

ligger under framtida 100-årsnivå. 

I analysen av de rådande vågförhållandena utanför Höganäs kommuns kust konstateras det att 

de tuffaste vågförhållandena återfinns utanför spetsen vid Kullaberg, där kan vågorna vid en 

100 års situation bli så höga som 5.5 m (Hs). Den rådande sedimenttransporten är riktad från 

denna position vilket innebär en generell sydgående sedimenttransport längs den västra kusten 

och en ostgående transport längs den norra delen. 

Av de undersökta sträckorna längs kommunkusten är det de sandiga partierna som är mest ut-

satta för framtida förändringar. Längs dessa avsnitt kommer en erosion av kustens profil att ske 

till följd av havsnivåhöjning. Uppskattningsvis kan strandlinjen förflyttas så mycket som 85 m 

inåt vid dessa sandiga kuststräckor som en följd av en havsnivåhöjning på 85 cm till år 2100. 

Eftersom de allra mest erosionsutsatta sträckorna längs Höganäs kust redan idag är försedda 

med kustskydd kommer det i första hand att vara nya områden som drabbas hårdast i framtiden. 

Den extra erosion som förväntas ske till följd av en havsnivåhöjning kommer att vara en grad-

vis process som kommer att ske i takt med att haven stiger. Dock kommer erosionen före-

komma stötvis vid kraftiga stormar.  

De idag existerande strandskydden kommer att behöva förstärkas då det sannolikt inte kommer 

att klara framtidens påfrestningar. Det rekommenderas att mer detaljerade analyser görs av 

förhållandena vid varje prioriterat kustavsnitt för att dimensionera rätt skydd för framtiden. 

Särskilt kan nämnas de östra delarna av kommunens norra kust, i området kring Jonstorp, där 

det idag syns tydliga erosionsspår som ser ut att komma från perioder med högt vattenstånd 

och vågor. Även området södra Nyhamnsläge har haft liknande problem och kommer inte att 

klara en kommande extremhändelse. Dessa partier ser även ut att ha för dåligt skydd för att 

kunna motstå erosion i framtiden. 

Sammanfattningsvis är det värt att påpeka att de platser som idag har problem med erosion 

kommer att få mer problem i framtiden om det inte byggs nya skydd och gamla skydd komplett-

eras. Hur en sådan utformning bör ske vid känsliga platser kräver en mer detaljerad analys 

där den befintliga kusten beskrivs noggrant för att kunna fånga upp alla lokala sedimenttrans-

portmönster som kan få stor betydelse för hus och anläggningar längs kusten.  

Extrema regn 

Konsekvenserna av extrema regn över Höganäs och Jonstorp tätorter har visat på relativt be-

gränsad översvämningsutbredning där de största vattenansamlingarna sker på ytor där konse-

kvenserna är begränsade. Med det sagt visar beräkningar att totalt närmare 2000 byggnader 

riskerar översvämning i samband med ett 100-års regn. En del områden är mer utsatta än andra, 

ett flertal vägar får begränsad framkomlighet och riskerar att behöva stängas av. Däribland 

större vägar som väg 111 och 112. Ett antal bostadsområden har pekats ut som extra utsatta.  
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I framtiden väntas situationen att förvärras till följd av att regn med höga intensiteter beräknas 

öka med upp till 30 % till år 2100. Beräkningar för framtida 100-årsregn visar på en större 

översvämningsutbredning och djup, dock uppstår få nya kritiska områden jämfört med resulta-

ten för dagens extrema regn. 

Det rekommenderas att resultaten studeras i detalj för att sedan analyseras och prioriteras 

utifrån de konsekvenser översvämningarna medför. Därefter bör specifika lösningar undersö-

kas för de mest utsatta områdena. En detaljstudie bör innefatta en verifiering av ledningsnäts-

beskrivningen samt eventuellt flödesmätningar för att verifiera avrinning från hårdgjorda ytor. 

I föreliggande studie har enbart mycket extrema regn studerats. Det rekommenderas att även 

regn med lägre återkomsttid (t.ex. 10, 20 och 50 år) analyseras för att identifiera de områden 

som riskerar översvämning även vid mer moderata regn. Detta kan göras enkelt med befintlig 

översvämningsmodell. 

Höga grundvattennivåer 

En översiktlig riskklassificering avseende höga grundvattennivåer visar att risk för ytliga 

grundvattennivåer är hög i stora delar av kommunen. Detta gäller framförallt områden med silt, 

lera och moränlera som idag är åkermark. Områden med hög riskklassificering beräknas 

minska i framtiden då andelen vatten som är tillgängligt för grundvattenbildning minskar till 

följd av att nettonederbörden minskar. 

Om kommunen avser att detaljplanera områden inom riskklass 1 eller 2 rekommenderas detal-

jerade studier av de lokala grundvatten- och dräneringsförhållandena. Upprättad hydrogeolo-

gisk modell kan användas som utgångspunkt vid mer detaljerade studier. 
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