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Sammanfattning 
Varmare världshav leder till ett högre vattenstånd genom vattnets utvidgning vid 
uppvärmning och avsmältning av glaciärer. Globalt beräknas den genomsnittliga 
havsnivån enligt IPCC höjas med ca 18-59 cm till år 2100 jämfört med 1990. 
 
Utredningen syftar till att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands  
län vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat  
klimat i ett 100-årsperspektiv. 
 
Metodiken har varit att överlagra modellerade havsnivåer utmed kusten med rikets 
nya höjddatabas och på så sätt se de översvämmade ytorna. En analys av konse-
kvenser inklusive viss kvantifiering har därefter skett. 
 
Viktiga slutsatser i rapporten är att beräkning av framtida havsnivåer bygger på poli-
tiska mål om utsläpp av växthusgaser. Uppnås inte målen kan eventuella tröskelef-
fekter uppnås och ytterligare förhöjda nivåer i haven kan förväntas. 
 
I Halland är det främst Halmstad och Kungsbacka som är utsatta för höga havsni-
våer genom främst vind. Idag bör man planera efter havsnivåer på ca +2,5 meter och 
med en klimateffekt år 2100 på ca +3,5 meter. 
 
Anläggningar och viktiga samhällsfunktioner bör detaljstuderas liksom samhälls-
planering som bör ha tydliga strategier för att hantera framtida klimatförändringar 
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Förord 
Varmare världshav leder till ett högre vattenstånd genom vattnets utvidgning vid 
uppvärmning och avsmältning av glaciärer. Globalt beräknas den genomsnittliga 
havsnivån enligt IPCC höjas med ca 18-59 cm till år 2100 jämfört med 1990. En 
möjlig ökad isavsmältning på Grönland och i Antarktis skulle kunna ge en ytterli-
gare höjning med 10 - 20 cm under samma period. Vissa resultat pekar även på en 
10-20 cm högre regional nivå än det globala genomsnittet för den norska atlantkus-
ten och Nordsjön. SMHI har numera även i flera studier förutsatt en global havsni-
våhöjning på 1 meter från år 1990 till år 2100. 
  
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att samordna länens klimatanpassningsarbete  
och att stödja aktörer i länet genom att sammanställa och sprida kunskap om  
klimatförändringarnas påverkan. Länsstyrelsen i Halland län har i samband med 
detta för avsikt att utreda klimatförändringarnas påverkan på länet gällande stigande 
hav och dess påverkan på åmynningarna i länet.   
  
Syftet med utredningen är att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands  
län vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat  
klimat i ett 100-årsperspektiv.  
  
Målsättningen är att få fram ett material som kan utgöra ett underlag för fysisk  
planering och riskbedömning till nytta för länsstyrelsen, kommuner, räddningstjänst 
och andra berörda aktörer i länet. Generella slutsatser i utredningen kan vara till 
nytta för projekt i andra delar av länet eller landet med liknande förutsättningar.  
  
Omfattningen av uppdraget är att utifrån den senast tillgängliga forskningen,  
underlag från den nya nationella höjdmodellen, relevanta scenarier för länet  
m.m. göra en analys av den stigande havsnivåns påverkan på Hallands kust och  
vattendrag. 
 
Metodiken i uppdraget har varit att överlagra modellerade havsnivåer utmed kusten 
med rikets nya höjddatabas och på så sätt se de översvämmade ytorna. En analys av 
konsekvenser inklusive viss kvantifiering har därefter skett. 
 
Vid möten med Länsstyrelsen och Varbergs, Falkenbergs respektive Halmstads 
kommuner har resultaten och redovisningen stämts av. Vid platsbesök och genom 
telefonintervjuer har lokala förhållanden kartlagts. 
 
En presentation för ett 80-tal representanter för kommuner, länsstyrelsen och andra 
intressenter gjordes 2012-04-13 med efterföljande diskussion.  
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1 Inledning  
WSP fick under hösten 2011 i uppdrag av Länsstyrelsen i Halland att genomföra 
denna utredning.  
Syftet med utredningen är att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands län 
vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat kli-
mat i ett 100-årsperspektiv. 
Målsättningen är att få fram ett material som kan utgöra ett underlag för fysisk pla-
nering och riskbedömning till nytta för länsstyrelsen, kommuner, räddningstjänst 
och andra aktörer i länet. 
 
Från Länsstyrelsen har Klimatsamordnare Anna Modigh och Länsarkitekt Cecilia 
Engström medverkat samt medarbetare från Varbergs, Falkenbergs och Halmstads 
kommun. Från WSP har utöver Bo Nilsson och Mattias Svensson, Jenny Sigvards-
dotter Jensen, Anna Risberg och Patrik Lissel medverkat.  
 

1.1 Genomförande och omfattning 
Rapporten har delats in i följande områden vilka har tagits fram av Länsstyrelsen i 
samråd med berörda kommuner 

 Förändrad vattenföring 
 Analys av stigande havsnivå 
 Detaljerade studier för 

o Viskans mynning, särskilt Södra Cell, Värö bruk 
o Ätrans mynning 
o Nissans mynning, särskilt Västra Strandens avloppsreningsverk 

 Sammanvägd analys 
 
Analyserna har inriktats på de två specifika tidpunkterna 2030 och 2100.  
 
Följande frågeställningar belyses i rapporten: 

 Analys av stigande havsnivå  
 Förhållandet mellan stigande havsnivå och landhöjning  
 Vinduppstuvningseffekt: vindens påverkan för medel- och högvattennivåer 

samt extremnivåer.   
 Tänkbara effekter av stigande havsnivå: erosion, stigande grundvatten, salt-

vatteninträngning, dämning av mynningar, ras och skred mm   
 Kustens topografiska betydelse för den stigande havsnivån och dess effek-

ter: klippig kust, sandstränder, större vikar och bukter. 
 Laholmsbuktens betydelse för havsnivån jämfört med kuststräckan utanför 

bukten ska särskilt studeras. 
 
För VA-objekten har konsekvenser beskrivits utifrån generella aspekter vad gäller 
översvämningar av vatten- och avloppsanläggningar. Djupare analyser av vilka fas-
tigheter som kan komma att drabbas, med avseende på exempelvis källargolvsnivåer 
och därigenom uppträngande avloppsvatten, har inte genomförts.  
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1.2 Underlag 
Underlagsmaterialet som ligger till grund för rapporten har varit 

 Fastighetskartan, Lantmäteriet 
 Nationella höjddatabasen, 2 meters upplösning 
 Jordartskartan, SGU 
 Översvämningskartering, MSB  
 Erosionsbenägna jordarter, pågående erosion, SGI 
 VA-ledningsnät från respektive kommun 
 Rapporter enligt litteraturförteckning 
 Nivåstatistik för vattennivåer i havet, SMHI  
 Relationshandlingar Värö bruk och V. Strandens avloppsreningsverk 

 
Under våren 2011höll Länsstyrelsen ett antal möten tillsammans med tjänstemän 
från länets kommuner, vilka kan sammanfattas: 

 Problem med högt grundvatten genom att tidigare jordbruksmark bebyggts 
och befintliga dräneringssystem upphört att fungera. 

 Oro för lågt liggande bebyggelse utmed kusten, som lägst golvhöjd +2 m. 
 Oro för hur viktig infrastruktur och kommunikationerna påverkas av klimat-

förändringarna. 
 Frågor om rimliga krav i detaljplan vad gäller höjdsättning mark och byggna-

der. 
 Problem med dagvatten. 
 ”-Havet är ett hot mot staden” 
 Översvämning i vattendrag. 

1.3 Översvämningsrisker och återkomsttider 
Som mått på översvämningsrisk används ofta begreppet återkomsttid, vilket beteck-
nar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. 
Översvämningskartering för vattendrag och sjöar görs ofta för två nivåer: 

 100-års vattennivå - har en statistisk återkomsttid på 100 år. Sannolikheten 
att den inträffar under en 100-årsperiod är 63 %. 

 Beräknad högsta vattennivå har en återkomsttid på cirka 10 000 år. Sanno-
likheten att den inträffar under en 100-årsperiod är 1 %. Denna nivå brukar 
anges som högsta dimensionerande flöde i översvämningskarteringar.  

Beräkning av 100-års vattennivå görs normalt genom en statistisk analys av obser-
verade vattenståndsserier. Vid längre återkomsttider blir den statistiska beräkningen 
alltför osäker. Istället görs en beräkning utifrån en kombination av alla kritiska fak-
torer (vind, nederbörd, grundvattennivå mm) som bidrar till ett flöde eller nivå.  
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Tabell Återkomsttider: Tabellen ska läsas som att sannolikheten för att en 10-
årsnivå skall inträffa under 10 år är 65 %, och under en 100-årsperiod är 100 %  

1.4 Utredningens osäkerheter 
Antaganden gällande framtida klimat har utgått från de senaste resultaten inom om-
rådet vid den tidpunkt som analysen genomfördes. Trots detta innehåller beräkning-
arna ett visst mått av osäkerhet. Storleken på osäkerheten är svår att uppskatta, till 
exempel vet vi med dagens kunskap att den ökande globala temperaturen kommer 
att leda till att haven stiger, men inte hur mycket och hur snabbt det kommer att gå. 
Detta gör att den långsiktiga planeringen måste kunna hantera den osäkerheten. Ne-
dan listas ett antal punkter som bör tas med i bedömning av framtida klimatpåver-
kan och hur informationen ska hanteras. 
 

Politik: 

 Klimatmålet det s.k. ”2-gradersmålet” ser i nuläget inte ut att kunna uppnås 
eftersom utsläppen fortsätter stiga och det internationella politiska samar-
betet går trögt. Därför är scenarierna svårbedömda och innebär därför osä-
kerheter i modellernas resultat.  

Scenarier: 

 Klimatförändringar beror på CO2-utsläppen globalt som påverkar tempera-
tur och extrema vädersituationer.  

 Tröskeleffekter, enligt MSB kan havsytans nivå öka till ca 2 m år 2100 om 
en så kallad tröskeleffekt passeras för Grönlandsisen 

Klimat- och nivåmodeller 

 Översvämningskartor som redovisas i rapporten ska ses som vägledande, 
speciellt i flacka områden där en liten vattennivåskillnad får stor areell på-
verkan. Kartorna skall användas ”områdesvis” och inte för enskillda bygg-
nader och fastigheter 

 Översvämningsanalysen baseras på uppmättanivåer, beräkningar och be-
dömningar av vind, nederbörd, vattenflöden och vattennivåer.  

 Modelleringar av t.ex. flöden i vattendrag och vinduppstuvning, bygger på 
kraftigt förenklade modeller av verkligheten, d.v.s. resultatet av en modelle-
ring beror direkt på vilken data/information, noggrannhet och upplösning 
som läggs in i modellen. Samt vilka generella antagande som görs vid be-
räkning av ett resultat. 
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 Beräkningarna har gjorts baserade på bästa tillgängliga höjddata, vilket idag 
är rikets höjddatabas med 2 meters upplösning.  

 Eventuella osäkerheter i höjdmodellen 

2 Analys av stigande havsnivå  

2.1 Höjddatamodell 
Sedan 2011 finns en detaljerad höjdmodell över Halland vilket har medfört att 
denna utredning kan göras med betydligt högre noggrannhet jämfört med analyser 
baserade på tidigare höjdmodell. 
 

 
Figur Höjdmodell över Falkenberg, färgskalan illustrerar relativ höjdskillnad. 

2.2 Landhöjning 
Den postglaciala landhöjningen beror på att den inlandsis som under senaste istiden 
täckte det norra halvklotet och som genom sin tyngd pressat ner jordskorpan. Efter 
istiden vill jordskorpan återgå till sin naturliga form. I Sverige är landhöjningen idag 
mellan 0-9 mm/år. Landhöjningen är 0,5-1,5 mm/år i Halland, vilket innebär en 
marginell betydelse i denna studie jämfört andra faktorer som påverkar, värt att no-
tera är att södra Skåne har en landsänkning på ca 3 mm/år. 
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Figur Figuren visar den globala landhöjning/sänkningen. 

2.2.1 Historisk förändring 
En analys från SMHI visar att havsnivåökningen har ökat under 1900-talet och mel-
lan åren 1978-2007 har ökningen varit knappt 3 mm per år, vilket innebär knappt 
0.1 m.  
 
Vidare har SMHI presenterat statistik som visar att Sverige har blivit både varmare 
och blötare mellan åren 1991-2011, jämfört med statistik för referensperioden 1961-
1990. Störst temperaturökning märks under vintern, särskilt i norra Sverige, medan 
störst ökning i nederbörd syns under sommaren.  

2.2.2 Klimatscenarier 
I utredningen har inte något specifikt scenario använts, utan istället har SMHIs be-
dömning på ca 1m använts.  I tabell nedan redovisas en sammanställning av förelig-
gande klimatscenarier. 
 
Klimatscenarierna beror på politiska utsläppsmål och är därför under återkommande 
förhandling på nationell och internationell nivå. SMHIs regionala klimatscenarier 
för Sverige bygger på globala klimatscenarier där jorden värms upp 2.5-3.6 grader 
globalt till år 2100. 
 
Enligt nyhetsrapporteringen går för närvarande de internationella förhandlingarna 
trögt och de samlade utsläppen fortsätter att öka. Därför är SMHIs bedömning att 
målsättningen på maximalt två graders global uppvärmning till 2100, det s.k. 2-
gradersmålet, blir svårt att hålla. 
 
Om världens länder lyckas genomföra utsläppsbegränsningar så minskar stignings-
takten för havsnivåerna, men den upphör inte helt pga. klimatsystemets stora trög-
het. 
 
Lokala förhållanden har stor betydelse för de extrema vattenstånden. Lokala variat-
ioner i Nordsjön kan innebära 0,1-0,2 m höjning ytterligare i Kattegatt. 
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Figur Sammanställning scenarier (SMHI) 
 

2.3 Lokala förhållanden 
Lokalt styrs vattenståndet i Kattegatt av lufttryck, vindar och vattenpendling. Höga 
vattenstånd uppkommer främst vid kraftiga vindar, som trycker upp vattnet mot kus-
ten. Varaktigheten för höga vattenstånd är dagar upp till veckor. De riktigt höga ni-
våerna i havet uppträder dock under en kort tidsperiod upp till några timmar. 
 
Den förväntade klimatförändringen bedöms kunna medföra en höjning av medelvat-
tenståndet i havet beroende på temperaturutvidgning av vattnet och avsmältning av 
isar. 
  

Datum Källa Referensperiod Höjning till 
år 2100 (m) Anm. 

Jan 2007 IPCC 1980-1999 0.18-0.59 Exkl. isdy-
namik (0.1-
0.2 m) 

Hösten 
2008  Holländska Del-

takommittén 1990 0.55-1.20  
April 2009 Rummukainen 

och Källén 2009 Ca 1.0 ”det kan röra 
sig om en 
meter under 
de närmaste 
100 åren” 

Juni 2009 Ministry of Nat-
ural Resources 
and Environ-
ment, Vietnam 

1980-1999 0.75 (0.65-
1.00)  

Nov 2009 Copenhagen 
diagnosis 1980-1999 > 1.0 ”it may well 

exceed 1 m” 
Nov 2009 NOAA ”by the end of 

this century” 0.90-1.20   
Nov 2009 Netherlands 

Environmental 
Assessment 
Agency PBL 
mfl 

1990 0.40-1.05 Lokalt för 
Holland 

2010 SMHI m fl 1990 Ca 1 m Sverige 
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I Halmstad har följande nivåer uppmätts. 
 

 
Figur Högsta uppmätta nivåer i Halmstads Hamn (Halmstads kommun) 
 
För att jämföra inbördes nivåer och bedöma statistisk återkomsttid enligt normalför-
delningskurva kan följande kurva ritas. I kurvan har även stormen Gudrun från 2005 
markerats.  
 

 
                +1.78 Adventsstormen 2011                                      +2.37 Gudrun 2005 
 
Figur Högsta uppmätta nivåer i Halmstads Hamn jämfört mot normalfördelning (WSP) 
 
En analys av mätdata från Ringhals 2001-01-01 till 2010-12-31 visar högsta havsni-
våer vid olika datum enligt tabell nedan. Det visar att nivån vid Gudrun 2005 var 
lägre vid Ringhals än i Halmstad, jämfört med uppgifterna i figur ovan. 
 

2009-10-04 
 

 

+0,99 

  2002-01-29 +1,12 

  2007-01-12 +1,16 

  2008-03-02 +1,22 

  2005-01-08 +1,63 

Tabell Uppmätta högsta havsnivåer vid Ringhals 2001-2010 
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2.4 Havsnivåns komponenter 
Havsytans nivå bestäms vid varje tidpunkt av ett antal komponenter. Dessa är: 

 HHV – Högsta högvatten, dvs historiskt högsta registrerade havsnivån 
 Klimat – klimatförändringens ökade nivå från nutid till 1 m år 2100 
 Is – bidrag från avsmält inlandsis/polaris 0.2 m 

Bilden nedan visar en sammanslagning av komponenterna med hänsyn till förvän-
tad förändring från idag och till 2100. 

 

 
 
Figur Havsnivåns komponenters storlek fram till år 2100, högsta högvatten med 50 
års återkomstid. Min och max avser effekt av klimatförändringmed 0.6 resp. 1.0 m. 
 
Havsnivån påverkas även av lågtryck eftersom luftens mothållande kraft på vatteny-
tan minskar vid lägre lufttryck.  Ju högre lufttrycket är på en plats desto lägre är vat-
tenståndet. Beräkningar visar att en lufttrycksökning på 1 millibar sänker vatten-
ståndet med 1 cm. Medelvattenståndet under ett år är 0 cm och lufttrycksmedelvär-
det 1013 millibar. Eftersom lufttrycket varierar mellan 980 millibar och 1030 milli-
bar varierar vattenståndet på grund av detta mellan +33 cm och -17 cm. Eftersom 
vattenståndet på en plats inte bara bestäms av det lokala lufttrycket utan av flera 
andra faktorer kan detta enkla samband sällan direkt observeras. 

2.5 Extrema vindar 
Under kommande 100 år kommer både frekvensen och omfattningen av extrema 
vädersituationer att förändras. Beräkningar visar på en oförändrad frekvens av stor-
mar, samtidigt som de allvarligaste stormarna kan komma att öka något i styrka. 
Beräkningar gjorda av SMHI visar att den maximala byvinden kommer att öka med 
ca 1-2 m/s, se figur nedan. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

 År 2030 År 2100 - Min År 2100 - Max

Polarisarnas isavsmältning

Klimat

Bedömda högsta havsnivå
2012,  50-års återkomsttid
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Figur: Byvindar för västkusten. Beräknad förändring av maximal byvind (m/s) 
2011-2100 jämfört med det beräknade medelvärdet för 1961-1990. Kurvan visar 
löpande 30-årsmedelvärde för klimatscenarierna A2 (cerise) och B2 (turkos), Källa 
SMHI. 

2.6 Vinduppstuvningseffekt 
Vinduppstuvning är den effekt som uppstår när vinden blåser över en vattenyta. Ef-
fekten visar sig som att havs/vattenytan lutar jämfört en situation med lugna förhål-
landen, havsytan blir högre i den riktning dit vinden blåser, och lägre vid läkusten 
på den motsatta sidan. För Hallandskusten, vid förhärskande vindriktning från syd-
väst får det till effekt att havsnivån blir högre längs Hallandskusten respektive lägre 
vid danska kusten.  
 
Hur stor vinduppstuvningseffekten bli beror på följande faktorer: 

 Stryklängd, d.v.s. den sträcka vinden blåser över fritt vatten, längre sträcka 
ger en högre effekt 

 Vindstyrka, högre vind ger en högre effekt 
 Vindens varaktighet, längre varaktighet ger en högre effekt 
 Batymetriska förhållanden, en grundare kust ger högre effekt 
 Kuststräckans utformning, vikar/bukter får högre nivåer jämfört med uddar. 

 
Vid en sammanvägning av ovanstående faktorer så framkommer det ett antal 
områden längs Hallandskusten som är mer utsatta för vinduppstuvningseffekt. 
Laholmsbukten är särskilt utsatt då samtliga ovanstående faktorer samverkar. 

2.7 Modellering av vinduppstuvningseffekt 
För beräkning av den maximala vinduppstuvningen längs Hallands kust har den 
hydrauliska modellen MIKE 21 använts. I modellen har tre randvillkor ansatts. Mo-
dellen avgränsas i norr mellan Göteborg och Skagen och i söder dels mellan Viken 
och Hornbaek och dels mellan Själland och Fyn.  
 
Simuleringar, två olika scenarier har studerats, båda med vindriktningen sydväst 
vilket ger den längsta stryklängden för Halland. De vindscenarier som studerats är:  
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Fall 1: Konstant vind på 10 m/s med en topp på 30 m/s som varar i 6 h 
Fall 2: Konstant vind på 10 m/s med en topp på 20 m/s som varar i 1 dygn  

 
Jämförs scenariot med 30 m/s under 6 h och 20 m/s under 1 dygn syns tydliga skill-
nader i snedställning av vattenytan. 
 
Som jämförelse var medelvinden vid Hanö under Gudrun 2005 33 m/s och i byarna 
42 m/s. Adventsstormen 2011 hade i Halmstad motsvarande värden 29 m/s respek-
tive 38 m/s. 
 

 
Figur Tabellen visar modellerade värden utan klimatpåverkan för vinduppstuvning med 
ansatta värden för tidvatten och lågtryck 
 

 
Figur Snedställning till följd av vinduppstuvning för 30 m/s (till vänster) och för 20 m/s (till 
höger). 
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2.8 Våguppspolning 
För våguppspolningen är det mycket svårt att beräkna ett generellt värde eftersom 
den beror på de lokala förhållandena. Hur stor effekten blir beror på bland annat på 
följande faktorer: 

 Vattendjup och strandens/kajens/pirens utformning vilken vågen står emot 
 Kuststräckans utformning, där vikar och bukter får högre nivåer jämfört 

med uddar, eftersom vatten ansamlas inne i den avsmalnande viken/bukten. 
 
En betydande effekt när vågor slår in mot en anläggning/kust är effekten av 
vågskum/vatten som blåser in över land. Effekterna kan vara exempelvis att vatten-
ansamlingar vilket kan leda till en försaltning av området 
  
För skydd av anläggningar, t.ex. vattenkraft,  rekommenderas generellt att höjden på 
dammkrönet dimensioneras för en uppspolningshöjd motsvarande H0,05%-vågen. 
Vågen slår då mot en slänt och uppspolningshöjden beräknas enligt följande: 

HRH upp 05,1  
där Hupp  =  aktuell uppspolningshöjd, m 
 R = uppspolningsfaktor 

H = dimensionerande våg för uppspolningen, m (väljs till H0,05%) 
H0,05%= Våghöjden som överskrids av 1 av 2000 vågor 

Uppspolningshöjden kan enl. RIDAS tillämpningsvägledning reduceras om det 
finns grunt vatten framför slänten eller om vågorna inte faller vinkelrätt mot slänten. 
Om HS är känt kan H0,05% bestämmas som: 

H0,05%= 1,95 HS 
 
För hamnar/utfyllnadsområden med en djup kust bedöms våguppspolningen således 
beräknas till: 

 ca 7,0 (1,95*3,6) vid en vindhastighet på 20 m/s 
 ca 11,5 (1,95*5,9) vid en vindhastighet på 30 m/s 

 
Motsvarande höjder beräknade med Savilles metod (maximal våghöjd stryklängds-
begränsad) blir: 

 ca 8,2 m (1,95*4,2) vid en vindhastighet på 20 m/s  
 ca 12,7 m (1,95*6,5) vid en vindhastighet på 30 m/s 

 
Utmed en långgrund kust är effekten av våguppspolningen avsevärt lägre, vil-
ket kan antas för större delen av Hallandskusten. 
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2.9 Kusterosion 
Kusterosion är en naturlig process som ständigt pågår och formar om landskapet 
med hjälp av vatten, vind och is. Kustlinjens utformning är under ständig förändring 
och det kan innebära att stranden blir större och växer till, men även att havet bryter 
ner och transporterar bort sanden vid kusten så att stranden förskjuts inåt land. Mot-
satsen till kusterosion är när material transporteras till stranden vilket kallas acku-
mulation. 
 
De faktorer som påverkar kusterosionen är naturliga processer och kan sammanfat-
tas enligt följande:  

 Strandprofilen – topografi/batymetri  
 Vågförhållanden 
 Jordartssammansättning 
 Processer när vågorna bryter 
 Våggenererade strömmar parallellt med kusten 
 Morfologi, landformer som tex dyner 
 Kustlinjen 

 
Det finns emellertid ytterligare ett antal faktorer som kan påverka såsom: 

 Hamnar/pirar/bryggor, kan förändra de lokala våg- och strömningsmönstren 
 Exploatering av kustzonen, vegetationsförändringar kan utsätta dynorna för 

vinderosion och minskade ackumulation 
 
En tumregel är att en meters höjning av vattenytan kan innebära att kustlinjen 
förflyttas 100 meter från strandlinjen. Detta trots att höjdmodellen visar att 
marken är säker ur ett höjdperspektiv. 
 
I Halland finns förutsättningar för kusterosion enligt analys av jordartskartan från 
SGU längs hela kusten. Huruvida dessa utpekade områden är utsatta för erosion 
saknas det, eller finns det mycket begränsad information om, se karta nedan.  
 
För att man med säkerhet ska kunna göra en kvalificerad bedömning om en strand är 
utsatt för erosion eller inte måste det finns någon form av mätningar under ett antal 
år. Gärna flera mätningar under samma år då strandens profil kan variera mycket 
beroende på vädret vid mättillfället. 
 
Under höststormarna uppkommer ofta stormskador på dyner vilka inte är lika med 
kust/stranderosion. Dessa skador repareras ofta naturligt genom vindackumulation 
av sand, och med de mera långvariga effekterna av förhärskande vindar och ström-
mar. 
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Figur, Områden med erosionsförutsättningar samt dokumenterad erosion. (SGI) 

2.10 Ras-, skred- och erosionsrisker i vattendrag 
Skred sker vanligen i sluttningar och slänter med lera och silt, i synnerhet om mar-
ken sluttar mot ett vattendrag. Ras sker i branta bergsslänter samt i grus- och sand-
branter, huvudsakligen längs vattendrag. Vid översvämningar stiger vattnet över sin 
normala nivå och kanalslänter som vanligtvis är torra ställs under vatten. Detta i 
kombination med ökad vattenhastighet innebär att erosionen på utsatta ställen kan 
öka och påverka kanalsläntens stabilitet negativt. Långvarig eller kraftig erosion kan 
till sist orsaka skred i en slänt som tidigare varit stabil. 
 
Risken för skred och ras i vattendrag är som störst när nivåerna sjunkit undan i vat-
tendraget och grundvattennivån fortfarande står högt i strandbrinken/strandslänten, 
d.v.s. när det är ett högt portryck i jordlagren.  
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Figur Den geohydrologiska situationen före, under och efter en översvämning (SGI)  
 
Många hamnar står i dag under ett starkt exploateringstryck för bostäder. Under en 
kajs eller hamns aktiva tid följs normalt dess skick upp tillsammans med bottenför-
hållandena utanför. Detta för att klargöra hur konstruktionen åldras och därigenom 
bedöma vad den kan belastas och användas till. Det är mycket viktigt fortsätta med 
dessa kontroller även i framtiden då användningen av hamnområdet eller kajen änd-
ras. Detta sker ofta i kombination med att den teoretiska livslängden överskrids 
mångfalt och att förändrade användningen av hamnytorna medför att lasterna mins-
kas avsevärt.  

2.11 Stigande grundvatten och saltvatteninträngning 
En höjning av havsnivån medför att yt- grundvattengradienten ut mot havet minskar. 
Den dämningseffekt som en stigande havsnivå därmed medför på kustnära vattensy-
stem kan därför leda till en höjning av yt- och grundvattennivåer. Naturliga och an-
lagda dikningssystem, öppna eller täckta, kan påverkas så att den avvattnande för-
mågan försämras. Effekten torde bli märkbar inom områden där höjdskillnaden mel-
lan avvattnande stråk och nuvarande havsnivå understiger ca 2-3 m. För vattensy-
stem med flack gradient ut mot havet kan dämningseffekten nå betydande sträckor 
inåt land. Låglänta strandnära områden kan drabbas mer och oftare av översköljning 
med salt havsvatten. 
 
Om insatser görs för att motverka dämningseffekten, genom t ex aktiv pumpning för 
att hålla nere nivåerna, kan detta leda till en ökad saltvatteninträngning i den kust-
nära zonen. Sådan aktiv bortledning kan även medföra att vattenföring i recipienter 
som annars skulle mottagit vattnet minskar. Urbana områden i omedelbar anslutning 
till havsbandet, t ex hamnar, skulle kunna ”dra på sig” mer salt vatten om man aktivt 
arbetar med att hålla grundvattennivåerna nere på dagens nivå samtidigt som havsy-
tan höjs. Detta skulle kunna medföra ökade kloridhalter i det ytliga grundvattnet 
med förhöjd korrosionsrisk för undermarkskonstruktioner i järn som följd. 
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Saltvatteninträngning som påverkar grundvattensystem torde annars i huvudsak 
kunna hänföras till kustnära områden med grundvattenuttag. Enskild vattenförsörj-
ning kan drabbas medan kommunal försörjning normalt är förlagd till områden där 
risk för saltvatteninträngning kan anses vara försumbar.  
 
Särskilt känsliga områden kan t ex vara kustområden som domineras av tunna jord-
lager och stor andel berg i dagen, där enskild vattenförsörjning är hänvisad till djup-
borrade brunnar i berg. Om sådan typgeologi kombineras med stor exploatering kan 
det sammantagna grundvattenuttaget redan idag vara nära den hållbara gränsen. En 
höjd havsnivå kombinerad med bibehållen grundvattennivå (t ex styrd av befintliga 
dräneringssystem) kan leda till att vattenförsörjningen i sådana områden hotas. 
 
Försaltning av låglänta områden på grund av återkommande översvämningar är ett 
problem i t.ex. Haverdal norr om Halmstad. 
 
En högre grundvattennivå påverkar även grundläggningsdjupet för byggnader och 
ledningar samt lämpligheten att anlägga källare. Grundvattennivå måste också beak-
tas vid dimensionering av dräneringssystem, och anläggande av vägar och annan 
infrastruktur. 

3 Konsekvenser 
Riskområden kan delas in i befintliga områden och planerade områden. 
MSB använder fyra fokusområden vid identifiering av översvämningsrisk: 

 Människors hälsa 
 Ekonomisk verksamhet 
 Miljö (Obs. översvämning är en förutsättning för vissa naturtyper) 
 Kulturarv 

 
Denna utredning har valt de två översta fokusområdena genom att i första hand stu-
dera bebyggelse och vattenrelaterade anläggningar. En kvantifiering av konsekven-
serna har gjorts genom dels ytor som påverkas och dels objekt som påverkas. 
 
Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, 
vattendrag eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt 
inte gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftigt regn. 
I detta kapitel presenteras de delmoment som ingått i översvämningsanalysen i syfte 
att skapa ett användbart underlag för att analysera konsekvenserna av översväm-
ningar och utifrån dessa ge förslag på lämpliga åtgärder.  
Karterade översvämningsområden presenteras i bilaga 2. I bilaga 3 listas de GIS-
filer som framtagits. Samtliga underlag har tagits fram utifrån PilotGIS planerings-
standard. 

3.1 Områden som påverkas 
Tabellen nedan visar den areella fördelningen mellan markanvändningen som på-
verkas vid olika havsnivåer. Vid analysen har Lantmäteriets fastighetskarta använts. 
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Figur Områden som påverkas i Halland utifrån genomförd analys. 

3.2 Objekt som påverkas 

3.2.1 Dricksvattenförsörjning 
Vattenverken i kommunerna använder råvatten från borrade brunnar eller sjöar som 
ligger flera kilometer innanför kusten. Ledningsnät finns utmed kusterna för för-
sörjning av bebyggelsen. Numera är kommunernas ledningsnät sammankopplade 
(eller håller på att bli) för att kunna försörja varandra vid driftsproblem. För vissa 
områden krävs tryckstegring varför ett antal tryckstegringsstationer (pumpstationer) 
finns. 
En översvämmad enskild brunn kan inte nyttjas under tiden då översvämningen va-
rar eftersom vattnet riskerar att vara otjänligt. Fastighetsägarna måste koka vatten 
eller hämta vatten vid tillfälligt uppställda tankar. Om dricksvattnet från de enskilda 
vattentäkterna kan ersättas med andra källor, bedöms inte risken för människors 
hälsa vara så stor om en förorening av brunnsvattnet upptäcks. För att få tillbaka 
god vattenkvalitet i en brunn som förorenats av översvämning kan åtgärder krävas. 

3.2.2 Ledningsnät för dagvatten och spillvatten 
I ledningsnäten finns bräddavlopp där spillvatten i nödfall ska kunna rinna ut till 
närliggande vattendrag. De ligger på olika nivåer i systemet. Vid höga vattennivåer i 
Kattegatt och i åarna kommer de lägst belägna bräddavloppen att hamna under vat-
tenytan. Ytvatten kommer då att rinna in i spillvattennätet som så småningom kom-
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mer att stå dämt upp till omgivande vattenyta. Dagvattenledningar som står i direkt-
kontakt med Kattegatt och åarna däms upp till motsvarande ytvattennivåer. Det är 
denna situation som beskrivs i utredningen. 
Ytvatten kommer in i ledningsnätet via bräddledningar vid pumpstationerna där 
bräddnivån ligger under översvämningsnivån. Överkopplingar till uppdämt dagvat-
tenledningsnät skapar också uppdämda spillvattenledningar. Pumpstationer måste då 
troligen stängas av eftersom kapaciteten på pumparna inte klarar att pumpa bort allt 
vatten. I de fall där den elektriska utrustningen i pumpstationer hamnar under vat-
tenytan slås pumpen ur drift. Avloppsreningsverken får högre belastning vilket leder 
till ökade driftskostnader och försämrat reningsresultat. 
Konsekvenser av överbelastning i avloppsledningar är bland annat uppträngning av 
avloppsvatten genom golvbrunnar eller begränsad kapacitet i lågt belägna fastig-
hetsanslutningar. En översvämning innebär stort obehag och ibland även stora kost-
nader för fastighetsägaren.  
En annan konsekvens är en ökad bräddning, det vill säga orenat avloppsvatten som 
rinner ut via bräddpunkter i ledningar till närliggande vattendrag eller lågt liggande 
områden. Detta innebär obehaglig lukt och åsyn för närboende och även risk för 
smittospridning. Orenat avloppsvatten innehåller kväve och fosfor, något som kan 
leda till övergödning av recipienter och kan i höga halter vara giftigt för vattenle-
vande organismer. Orenat avloppsvatten kan även leda till att dricksvattenbrunnar 
och badvatten blir förorenade. 
 
Utredningens GIS-analys av antalet översvämmade avloppspumpstationer vid olika 
havsnivåer visas i tabell nedan. De allra flesta försörjer bebyggelse utmed kusten, 
men även verksamhetsområden, t ex hamnar förekommer. Utredningen har ej haft 
tillgång till uppgifter på avloppspumpstationernas flödesbelastning eller antalet an-
slutna abonnenter. 
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Tabell Antal översvämmade pumpstationer vid olika nivåer kommunvis  
 
Dagvattenledningar som står i direktkontakt med Kattegatt eller åarna däms upp till 
motsvarande ytvattennivåer. Det gör att kapaciteten vid utloppen minskar vilket kan 
påverka uppströms belägna områden. 
Konsekvenser av översvämmade dagvattenledningar och dagvattenanläggningar är 
bland annat marköversvämning. Vägar och järnvägar kan svämmas över och 
komma att stängas av. Fordon kan inte ta sig fram och samhällsfunktioner kan stö-
ras. Fastigheter kan drabbas av ytvatten som forsar in i lågt belägna byggnader eller 
i källare.  
Fastigheter som har spillvatten felaktigt kopplat till dagvattenledningen kan drabbas 
av översvämning genom golvbrunnar. Att koppla spillvatten på dagvattenledning är 
otillåtet och fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda detta.  
 
När Kattegatts eller åarnas vattennivå stiger kommer ett stort antal enskilda avlopp 
att beröras. Om exempelvis infiltrationsanläggningar eller markbäddar översväm-
mas på grund av extremt höga vattennivåer fungerar inte reningen i anläggningarna. 
Höjda nivåer kan även få konsekvenser för andra enskilda avloppslösningar såsom 
slutna tankar och minireningsverk. Tankar kan flyta upp eller rubbas om de inte är 
ordentligt förankrade och minireningsverk kan slås ur funktion vid översvämning.  
Konsekvensen blir att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten kan rinna ut i om-
givningen. Detta kan bland annat leda till smittorisk för dricksvattentäkter och even-
tuellt på sikt övergödning. Dessutom kan avloppsanläggningarna förstöras och kan 
behöva byggas om. Avloppsvattnet som rinner ut i havet kan även leda till konse-
kvenser för badplatser.  

3.2.3 Bebyggelse 
Översvämningar, orsakade av antingen extrem nederbörd eller höga nivåer i åar el-
ler havet, kan innebära ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och uppkomna 

 Havsnivå Varberg Falkenberg Halmstad 

Tryckstegringsstationer +2.0 m 
+2.5 m 
+3.0 m 
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0 
0 
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Spillvattenpumpstationer +2.0 m 
+2.5 m 
+3.0 m 

22 
33 
44 

 

3 
7 
14 

3 
13 
22 
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+2.5 m 
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0 
0 
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1 
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7 
7 



 
Uppdragsnr: 10159510 Klimatanalys stigande hav och åar Halland  
Daterad: 2012-05-24  

 
 

 

 25 (44) 
 

skador kan ta lång tid att återställa. Dock bedöms inte översvämningar medföra nå-
gon överhängande fara för människors liv.  
Det är viktigt att ha i åtanke att vid höga nivåer i åar eller havet stiger vattnet lång-
samt medan extrem nederbörd kan medföra att översvämningskänsliga områden kan 
översvämmas snabbt. Där av kan åtgärder för att förhindra översvämningar orsa-
kade av extrem nederbörd behöva vidtas hastigt. 

3.2.4 Vägar och järnvägar 
Översvämningar orsakade av höga flöden eller nivåer, långvarig nederbörd och in-
tensiva skyfall kan innebära bortspolning av vägbankar och järnvägsbankar, skadade 
broar samt ökade risker för ras, skred och erosion. I många av översvämningsområ-
dena för lokal extrem nederbörd utgör vägar en lågpunkt.  
 
Många delar av samhällets verksamhet är beroende av att väg- och järnvägsnätet 
fungerar. Detta gäller t ex hemtjänst, räddningstjänst, skolskjutsar, tillsyn och sköt-
sel av VA-verksamhet och avfallshantering. Minskad framkomlighet kan även leda 
till att personal får problem att ta sig till arbetet. 
 
I analysen för Halland är det främst Västkustbanan vid Viskan norr om Varberg och 
vid Fylleån söder om Halmstad som riskerar översvämning. E6 söder om Halmstad 
är också i riskzonen. En detaljerad studie bör göras i samverkan med Trafikverket. 

3.2.5  El-, fjärrvärme- och fjärrkylanät  
Delar av kommunernas elnät påverkas av översvämningsrisker. Detta gäller ett antal 
fristående nätstationer, några nätstationer i källarutrymmen och ett antal kabelskåp 
som kan komma att vattenfyllas. De fristående nätstationerna klarar att vattenfullas 
upp till cirka en halvmeter. Elserviser med elcentraler i källarplan kan få problem 
med vatteninträngning i samband med vattenfyllda källare.  
För övriga objekt inom fjärrkyla- och fjärrvärmenätet som riskerar att drabbas av 
direkt översvämning eller källaröversvämning från uppdämda dagvattenledningar 
finns risk att isolermaterial skadas, vilket kan leda till korrosion, ökat läckage och 
ökade värmeförluster. Detta kan innebära ekonomiska konsekvenser, men driften 
kan vara igång. 
Fjärrvärme- och fjärrkylanätet är känsligt mot kraftiga nederbördsmängder, över-
svämningar samt höga grundvattennivåer. Markförskjutning till följd av höjd grund-
vattennivå eller dålig dränering, kan leda till att fjärrvärmerörens naturliga fixering 
försvinner med allvarliga mekaniska påfrestningar som följd.  

3.3 Övriga objekt 
 Objekt med samhällsfunktion ex sjukhus, äldreboenden, förskolor och sko-

lor 
 Miljöobjekt, t ex avfallsdeponier, bränslecisterner, oljeavskiljare, kemikalier 

och förorenad jord  
 
Dessa objekt har ej specifikt analyserats i denna studie. 
  



 
Uppdragsnr: 10159510 Klimatanalys stigande hav och åar Halland  
Daterad: 2012-05-24  

 
 

 

 26 (44) 
 

4 Detaljerade studier 

4.1 Viskans mynning 
Området i anslutning till Viskas mynning kännetecknas av en flack ådal med lite 
högre omgivande höjdryggar.  
 

 
Figur Viskans mynning vid Väröbruk, norr om Varberg med högsta högvatten dags-
läget inkl. vinduppstuvning, lågtryck och tidvatten samt respektive med 1 m klimat-
effekt. 

4.1.1 Områden som riskerar att översvämmas inom olika 
tidsperspektiv 

Områden som översvämmas vid olika nivåer framgår av figur ovan. Det är förutom 
strandängar och åkermark, främst vägar och järnvägar samt ett 50-tal fastigheter 
intill Åsklostervägen (väg 845) söder om mynningen som påverkas. Infrastrukturen 
i det här området behöver särskilt studeras med hänsyn till E6, väg 845 och Väst-
kustbanan vid passagen av Viskan nära havet. 

4.1.2 Konsekvenser för dagvattenhanteringen 
För bebyggelsen intill Åsklostervägen (väg 845) söder om mynningen finns ett 
mindre dagvattennät som påverkas.  Här riskerar fastigheter och vägområden att 
översvämmas om dagvattenutloppen däms av hög havsnivå eller höga nivåer i Vis-
kan. 

4.1.3 Konsekvenser för dricksvatten- och avloppsförsörjning i 
området  

Utredningens GIS-analys visar att det inom områden som översvämmas vid 
havsnivå +3.0 finns en tryckstegringsstation vid Höga/Väröbacka som påverkas. 
Här riskerar installationer t ex el- och styrutrustning att skadas. 

4.1.4 Konsekvenser för grundvattnet i området 
Se kapitel 2.11 
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4.1.5 Konsekvenser för Värö bruk med tillhörande vattenintag och 
reglering av Viskans mynning. 

Pumpstationen för pappersbrukets intag av råvatten är beläget vid Viskans mynning, 
se bild nedan. Markhöjden kring pumpstationen är ca +2.0. På marken utanför 
pumpstationen är transformatorer för elförsörjningen placerade.  
Salthalten i råvattnet får ej vara för hög, varför två (Viskan har två fåror här) upp-
sättningar slussluckor, med övre kant på ca +2.0, är placerade strax nedströms 
pumpstationen för att stoppa det salthaltiga havsvattnet vid hög nivå i havet.  
Har slussluckorna stängts dämmer de förutom havsvattnet även Viskans flöde, med 
risk för förhöjda ånivåer uppströms. 
Strax uppströms pumpstationen passerar Västkustbanan, Åsklostervägen (väg 845) 
och Ginstleden Viskan med sina respektive broar. 
 

 
   Slussluckor                     Pumpstation 
Figur Värö bruks pumpstation för råvatten vid Viskans mynning 

4.1.6 Förslag på åtgärder 
Invallning med permanent eller tillfällig vall föreslås för trycktegringsstationen vid 
Höga Väröbacka liksom vid avloppspumpstationerna. Vid alla utlopp i Viskan, till 
dess biflöden eller till havet från bebyggda områden föreslås någon form av bakvat-
tenstopp. Pumpbrunnar för bortpumpning av dagvatten från invallade områden för-
bereds, liksom pumputrustning. 
 
För Värö bruks råvattenpumpstation bör en permanent invallning och ett effektivt 
larmsystem för nivå och salthalt beaktas. För slussluckorna bör en nivåstudie av 
konstruktionen genomföras. Eventuella åtgärder bör även studeras med hänsyn till 
påverkan på närliggande infrastruktur och bebyggelse. 

4.2 Ätrans mynning 
Ätran i Falkenberg kan delas upp i två olika områden, sträckan mellan hamnen och 
Tullbron(nedre sträckan), och sträckan mellan Tullbron och kraftverket (övre 
sträckan). De olika sträckorna skiljer sig markant då nivåerna i den övre sträckan till 
största delen påverkas av flödet i Ätran, tillskillnad från den nedre delen som påver-
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kas av nivåerna i havet. Vattennivån uppströms Tullbron är vid normala förhållan-
den ca 1 m högre än nedströms. 
 

 
Figur Ätrans mynning i Falkenberg 

4.2.1 Områden som riskerar att översvämmas inom olika 
tidsperspektiv 

Områden som översvämmas vid olika nivåer framgår av figur ovan. Det är förutom 
hamnområdet och kusten främst uppströms Tullbron vid Ågatan. 

4.2.2 Konsekvenser för dagvattenhanteringen 
Ett antal dagvattenledningar med utlopp i Ätran, i dagvattendammar eller till havet 
kommer att dämmas och avrinningen därmed upphöra. Det finns även risk för att 
lägre liggande områden utan kontakt med Ätran eller havet får in vatten bakvägen. 

4.2.3 Konsekvenser för dricksvatten- och avloppsförsörjning 
Inga omedelbara konsekvenser har identifierats, förutom att erosionsskador eller 
försvagningar kan uppstå där ledningar ligger ytligt eller nära vatten. 

4.2.4 Konsekvenser för grundvatten  
Se kapitel 2.11 

4.2.5 Förslag på åtgärder 
För alla dagvattenutlopp i Ätran eller till havet föreslås någon form av bakvatten-
stopp. 
För områdena intill havet föreslås invallning med permanenta vallar. Pumpbrunnar 
för bortpumpning av dagvatten från invallade områden förbereds liksom pumput-
rustning. 
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4.3 Nissans mynning 
 

 
Figur Nissans mynning i Halmstad 

4.3.1 Laholmsbuktens betydelse för vattenståndet i Halmstad  
De lokala förhållandena i Laholmsbukten påverkas i hög grad av ett antal faktorer 
som sammanfaller enligt nedan: 

 Halmstad läge medför en nästan maximal stryklängd i den förhärskande 
vindriktningen. 

 De batymetriska förhållandena, havsdjupen i Laholmsbukten är relativt 
måttliga. 

 Kuststräckans utformning, Halmstads tätort ligger längs in i Laholmsbuk-
ten. 

 
Detta ger att Halmstad är särskilt utsatt för höga vattennivåer i extrema väder- 
och vindsituationer. 

4.3.2 Områden som riskerar att översvämmas inom olika 
tidsperspektiv  

Vid en jämförelse mellan olika scenarior av återkomsttider mellan nivåer i Nissan 
relaterat till flöde och nivå i Nissan samt till höga havsnivåer kan följande konstate-
ras. 

 Ett modellerat 100-årsflöde i Nissan motsvarar en 10-års nivå i havet 
 Ett modellerat Högsta dimensinerande-flöde i Nissan motsvarar en 50-års 

nivå i havet 
 
Således kommer översvämningar orsakade av höga havsnivåer vara mycket vanli-
gare än översvämningar relaterade till höga flöden i Nissan. 
 
Stadsdelen Söder med bebyggelse (förnyelse pågår) och viss verksamhet kommer 
att påverkas och har studerats i detalj i tidigare rapporter. Hela hamnutfyllnaden är 
ett annat område med både verksamhet (t ex hamn, lager och bilimport) och elpro-
duktion. Östra Stranden är ett annat område med fritidsbebyggelse, camping och 
golfbana. Alla dessa områden kommer att påverkas eftersom de ligger på ca +2-3 m. 



 
Uppdragsnr: 10159510 Klimatanalys stigande hav och åar Halland  
Daterad: 2012-05-24  

 
 

 

 30 (44) 
 

Utöver områden närmast Nissan är det inga områden som påverkas, t ex de västra 
eller östra delarna av centrum 

4.3.3 Konsekvenser för dagvattenhantering 
Dämda utlopp och mättade markytor gör att avrinningen hindras med översvämning 
som följd.  

4.3.4 Konsekvenser för dricksvatten- och avloppsförsörjning 
Västra Strandens avloppsreningsverk som försörjer merparten av Halmstad, är belä-
get vid Nissans mynning, småbåtshamnen och Västra stranden i Halmstad, se bild 
nedan. Stadsdelen kallas Söder och består förutom av naturområden av äldre bebyg-
gelse i anslutning till avloppsreningsverket. Reningsdammar och tillhörande an-
läggningar är placerade på marknivån ca +3.0 m.  
Runt verket finns dammar för efterpolering av suspenderat material i det renade av-
loppsvattnet. Utloppsledningen till Nissan är känslig för hög nivå, det finns därför 
ett ”katastrofsystem” som kopplar bort flotationssteget i reningsprocessen och på så 
sätt skapar en bättre höjdskillnad för utgående renat avloppsvatten. Vid alltför hög 
nivå i Nissan eller i havet skulle förutom förhöjda bassängkanter o dyl. även pump-
ning behövas för att få ut det renade avloppsvattnet genom utloppsledningen. 
 
Vid småbåtshamnen i Halmstad tas vatten för fjärrkyla in till en nyanlagd kylan-
läggning vid Västra Strandens avloppsreningsverk. Om Kattegatts nivå skulle stiga 
över markytan kan det få konsekvenser för systemets funktion och göra att fjärrkyla 
leveransen till centrala Halmstad hotas. 
 
 

 
Avloppsreningsverket                          Kylanläggning                         Utloppsledning 
Figur Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad 

4.3.5 Konsekvenser för grundvatten  
Se kapitel 2.11 
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4.3.6 Förslag på åtgärder 
Tillfälliga eller permanenta invallningar av befintliga verksamhetsområden och be-
byggelse föreslås för områdena på Söder, i hamnen och på Östra stranden. Pump-
brunnar för bortpumpning av dagvatten från invallade områdena förbereds liksom 
pumputrustning. 
 
För V. Strandens avloppsreningsverk föreslås att reningsbassängernas överkant höjs 
genom pågjutning och att permanenta pumpar installeras för att kunna öka tryckni-
vån på utgående ledning för det renade avloppsvattnet. 

5 Övergripande åtgärder och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras förslag till möjliga åtgärder för att skydda objekt från 
översvämning eller minimera konsekvenserna om objekt eller tillgångar översväm-
mas.  
 
Ett synsätt enligt SGI är att gruppera åtgärder inom tre strategier: 

 Resistance - ett systems/områdes förmåga att undvika störningen (åtgärd t 
ex vall, barriär, damm) 

 Resilience – ett systems/områdes förmåga att klara konsekvenserna av en 
störning (åtgärd t ex anpassade byggnader, dagvattensystem) 

 Retreat – man drar undan en stad/stadsdel från riskområde (åtgärd t ex flytta 
verksamheter, översikts- och detaljplanering, våtmark som barriär). 

 
Den sistnämnda innehåller ”mjuka” åtgärder, d.v.s. planer och bestämmelser, medan 
övriga ”hårda”, d.v.s. konkreta förebyggande konstruktioner. I bilder nedan visas ex-
empel på de tre strategierna. 
 

 
Bild Jordvall i Getinge vid Suseån (resistance) 
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Bild Restaurang i Tylösand (resilience) 
 

 
Bild Översvämmad åkermark i Getinge vid Suseån (retreat) 

5.1 Säkerhetsmarginaler 
 
En säkerhetsmarginal vid höjdsättning av lägsta golvhöjd i planarbetet föreslås sät-
tas till 0.5 m. Göteborgs stad har använt detta i sin handbok ”Dagvatten, så här gör 
vi!” för kommunal planering och förvaltning.  
 
I Länsstyrelsens sammanställning av kommunbesök i Halland från 2011 framgår att, 
för Halmstad, parametrarna livslängd, byggnadsvärde och samhällsfunktion för 
byggnaden har använts när man bestämt rekommenderad nivå på färdigt golv i de-
taljplan. 
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Figur Extremnivåer med säkerhetsfaktor 

5.2 Exempel på åtgärder 
 
Exempel på översvämningsskydd i befintliga byggnader (resistance) 

 Toalettstolar och brunnar i källare kan förses med tillfälliga stopp 
 Källarfönster kan säkras eller sättas igen 
 Tillfälliga översvämningsskydd vid ytterdörrar 
 Avlopp i nedre plan i byggnader bör ha inspekterbara backventiler eller en 

pump. 
 
Exempel på klimatanpassningsåtgärder i detaljplan (resistance) 

 Disposition av planområdet (även retreat) 
 Bassäng, kassun, invallning (även retreat) 
 Förbud mot källare 
 Föreslagna marknivåer 
 Stödfyllning mot ras och skred 
 Erosionsskydd 

 
 
Exempel på översvämningsskydd i ny bebyggelse (resilience) 

 Källare kan byggas med vattentät betong och utan fönster 
 Öppen plintgrund eller uteluftventilerad grund vid risk för tillfällig över-

svämning 
 Genomsläppliga material i marken runt huset 
 Fasadmaterial  
 Lokalt omhändertagande av dagvatten vid nederbörd 
 Bräddavlopp på taket och rutiner för rensning av brunnar på tak och gårdar. 
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Exempel på anpassningsåtgärder vid stigande havsnivåer: 

 Anpassning av byggnader och konstruktioner 
 Anpassning av nyttjandet av fastigheter 
 Ökade säkerhetsmarginaler vid planläggning av ny bebyggelse 
 Höjd marknivå 
 Höjda kajkanter  
 Murar 
 Vallar av jord eller sand 
 Bakvattenstopp/backventiler åar och havet på utgående avlopps- och dag-

vattenledningar 
 Temporära skydd t.ex. vattenfyllda slangar eller tillfälliga metallprofiler 

som monteras upp 
 Sandrevlar och invallning ute till havs 
 Rörliga barriärer i vattnet 
 Permanent invallning  

 
Exempel på anpassningsåtgärder mot erosion, ras och skred: 

 Ökade säkerhetsmarginaler vid planläggning av ny bebyggelse 
 Mjuka erosionsskydd t.ex. sandutfyllnad 
 Hårda erosionsskydd t.ex. sprängsten för strandfodring 
 Avschaktning/avlastning 
 Utflackning av slänter 
 Tekniska förstärkningsåtgärder 

5.3 Bebyggelse och fysisk planering 
 
Resultatet av denna utredning kan vid planering användas för en första kartläggning 
av översvämningsrisken längs kusten och kring några av länets åmynningar. Utifrån 
materialet kan en identifiering, värdering och analys genomföras av översvämnings-
risken. Analysen kan sedan i nästa skede ligga till grund för ställningstaganden om 
lämplig markanvändning, höjdsättning av ny bebyggelse, strategier för skydd av 
befintlig bebyggelse m.m.  
 
För att på ett effektivt sätt studera konsekvenser av och åtgärder för stigande 
havsnivå bör resultatet från utredningen lyftas in i det övergripande planarbetet, t.ex. 
i arbetet med översiktsplanen för att behandla frågan på en strategisk och övergri-
pande nivå. Översiktsplanen ska enligt 3 kap PBL ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Kommunen ska därmed ta ställning till hur bebyggelse som 
ligger inom områden som riskerar att översvämmas avses hanteras.  
 
Även i detaljplaneringen samt vid lovgivning ska resultatet vägas in och ligga till 
grund för bedömningen av markens lämplighet samt som stöd för eventuella åtgär-
der. Det kan dock vara svårt att studera konsekvenserna av en åtgärd på detaljnivå. 
En fråga som kan bli aktuell är t.ex. hur intilliggande områden påverkas av anläg-
gandet av en vall inom ett särskilt område. 
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Vid planering och byggande är det rimligt att tillämpa ett värsta scenario som ut-
gångspunkt för hur befintlig och nytillkommande bebyggelse ska hanteras samt som 
stöd för val av åtgärder. Särskilt viktigt är det i områden med samhällsviktiga verk-
samheter och anläggningar med grundläggande funktion för samhället. Det kan vara 
relevant att utifrån denna utredning studera vilka områden som kan komma att kräva 
permanenta åtgärder och vilka områden som omfattas av mer sällsynta extrema ni-
våer där tillfälliga åtgärder kan bli aktuella.  
 
Det bör beaktas att havsytans nivå sannolikt kommer att fortsätta stiga efter år 2100 
och i vissa större bebyggelseområden och för tätorter kan det därmed bli en fråga 
om bebyggelsen vara eller icke vara. I vissa områden kan det till exempel krävas 
strategier lik de som studerats i Mistra Urban Futures pilotprojekt i Frihamnen i Gö-
teborg, Frihamnen i ett förändrat klimat. Projektet pågick under 2010-2011 och tre 
alternativa klimatanpassningsstrategier för ny bebyggelse studerades för området: 
attack, reträtt och försvar. Strategierna är utarbetade av brittiska Building Futures 
och ICE, Institution of Civil Engineers, och är tidigare tillämpade i två brittiska 
kuststäder. Även SGI tar i sin rapport Åtgärdsförslag vid ett förändrat klimat i Sve-
rige, upp tre strategier för arbetet med klimatanpassning: resistance, recilience och 
retreat. Se vidare i avsnitt 5. 
 
En bedömning av stabilitet och grundförhållanden med hänsyn till risken för ras-, 
skred- och erosionsrisker intill vattendrag och kust ska utföras för all exploatering 
som grund för bedömningen av markens lämplighet. Stabilitetsförutsättningar ska då 
även bedömmas med hänsyn till ett förändrat klimat. I områden närmast kusten kan 
även fördjupade studier gällande förändrade grundvattennivåer krävas som grund 
för bedömningen av lämplig markanvändning. Möjligheten till infiltration av dag-
vatten, anordningar för vatten- och avlopp och eventuell påverkan på markens stabi-
litet och grundläggningsförhållanden är frågor som särskilt bör uppmärksammas. Se 
vidare i avsnitt 2.11 gällande grundvattenförhållanden. 
 
Vid planering av bebyggelse, vägar och avvattning bör även risken för ökad avrin-
ning vid extrem nederbörd beaktas och alternativa vägar för stora ytvattenflöden 
bedömas. En aspekt vid höjdsättning av ny bebyggelse intill befintlig bebyggelse är 
bevarandet av sekundära vattenvägar. Gatuutrymmet kan fungera som ett sekundärt 
avrinningssystem vid extrem nederbörd. Gatumarken ska för att uppnå önskad ef-
fekt ligga lägre än den omgivande tomtmarken. Det finns risk för att en förhöjd ny 
markyta gör att en tidigare sekundär vattenväg försvinner och att problem flyttas till 
intilliggande områden.  
 
Vid extrema regn eller höga ytvattennivåer kan mindre översvämningskänslig mark 
användas som tillfälliga fördröjningsmagasin eller sekundära vattenvägar. Genom 
att i det förebyggande skedet studera karterade problemområden vid extrem neder-
börd kan naturliga lågpunkter identifieras som kan tillåtas översvämmas temporärt 
under en extremsituation.  
 
I planarbetet är det även viktigt att beakta placering och lämplig teknik för avlopps-
anläggningar i områden som riskerar att översvämmas. Objekt som kan skada mil-
jön bör placeras på nivåer över de framtagna översvämningsnivåerna.  
Vid användning av resultaten av denna klimatanalys bör även graden av osäkerhet 
som finns i resultatet beaktas. Klimatforskingen och de scenarier som ligger till 
grund för utredningen är, liksom all annan forskning, förenad med en viss grad av 
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osäkerhet. Ett sätt att förhålla sig till de karterade vattennivåerna i planeringen är att 
utöver redovisade nivåer arbeta med ytterligare säkerhetsmaterginaler som en plane-
ringsförutsättning. Genom att arbeta med en säkerhetsnivå, på t.ex.1 meter utöver 
karterade vattennivåer, skapas en säkerhetsmarginal som ger utrymme för osäker-
heter i klimatunderlaget samt eventuella brister i höjddata. 
 
I rapporten Klimatanpassning i fysisk planering (Länsstyrelserna 2012) finns de 
olika planverktygen i planprocessen beskrivna i detalj samt vilket handlingsut-
rymme de ger kommunerna. I rapporten finns även förslag på åtgärder samt tema-
tiska beskrivningar presenterade, bland annat med fokus på stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län har tillsammans även tagit 
fram skriften Stigande vatten (2011) där bland annat en planeringsmodell för väg-
ledning och råd vid planering i översvämningshotade områden presenteras. 

5.4 Vägar och järnvägar 
Bedömningen är att det kan vara svårt att utöka dikeskapaciteten eller utföra andra 
fysiska åtgärder på plats för att förhindra eller förebygga att ett vägområde över-
svämmas. Fördröjning av flöden högre upp i systemet kan avhjälpa problemen, men 
det krävs utjämningsmagasin med stora volymer, som man normalt inte dimension-
erar för. 
Väghållaren bör ha beredskap för avstängning av låglänta vägsträckor där förslag på 
omledningsvägnät finns beskrivet. Detta kan medföra att kommunen behöver se 
över om det är nödvändigt med upprustning av omledningsvägar. Räddningstjänsten 
bör få tillgång till förslag på omledningsvägnät vid en översvämning. Där stora vat-
tenmängder förväntas passera ett vägavsnitt kan erosionsskydd anläggas på vägban-
kar. 

5.5 Allmänna och enskilda vattentäkter 
För att klara översvämning av råvattenpumpstationer/tryckstegringsstationer krävs 
att byggnaden inte har dörrar, luckor mm, under aktuella översvämningsnivåer, som 
kan släppa igenom vatten utifrån in i pumpstationen. Alternativt kan en invallning 
av anläggningen byggas eller också kan pumpstationen flyttas till ett högre läge.  
Möjligheten att hantera en situation med förorenat råvatten, styrs av möjligheten att 
identifiera föroreningen. Därför finns kontinuerlig mätning på turbiditet och kon-
duktivitet som larmar vid onormala nivåer och stoppar pumparna vid satta gränsvär-
den. När pumpningen stoppats har man ett antal dygn på sig att hantera problemet, 
detta sker efter vattenverkens krishanteringsplan och vilka åtgärder som vidtas beror 
på vilken typ av förorening det handlar om. 
Enskilda vattentäkter som ligger inom riskområden för förhöjda nivåer vid havet 
eller åarna kommer inte att kunna nyttjas om en översvämning inträffar. Åtgärden 
vid en kontaminering blir att fastighetsägarna måste koka vatten eller hämta vatten 
vid tillfälligt uppställda tankar. En utbyggnad av allmänt VA-nät kan vara en lös-
ning på problemet med förorenat dricksvatten, då dricksvattenledningar kan anses 
täta och klara av en översvämning förutsatt att ledningarna inte påverkas på annat 
sätt till exempel av försämrad markstabilitet, eras eller skred. Att ansluta sig till all-
män dricksvattenförsörjning i samband med utbyggnad av allmänt VA-nät är frivil-
ligt. Eventuellt kan kommunen argumentera för att de hushåll vars dricksvatten-
brunnar riskerar översvämmas bör ansluta sig. 
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5.6 Allmänna avloppsnät  
Att hindra ytvatten från att komma in i ledningsnätet via överkopplingar från upp-
dämda dagvattenledningar eller via bräddledningar vid avloppspumpstationer kan 
göras genom relativt enkelt utformade anordningar. Det finns till exempel ett flertal 
backventiler med olika funktion och utseende som är till för att hindra att vatten rin-
ner åt fel håll i ledningen. Dessa kan monteras på utlopp, i ledningar, i pumpstation-
er och på servisledningar in till fastigheter. Ett problem med att installera backventi-
ler på privata servisledningar är risken att fastighetsägaren inte har tillräcklig kun-
skap om funktion och nödvändig tillsyn. Det kan leda till stopp i ledningen med 
översvämning som drabbar den aktuella fastigheten och inte nätet som följd. 
I samtliga översvämningssituationer är driftpersonalens kännedom om VA-nätet 
viktig. Hur bräddavlopp är utformade, hur högt spillvattnet dämt i nätet tidigare osv. 
är kunskap och erfarenhet som kan underlätta och påskynda arbetet med åtgärder 
vid översvämningar. Beredskapen hos driftpersonal är en viktig faktor vid en över-
svämningssituation likaså att det finns portabla pumpstationer att tillgå.  
Påverkan på avloppsledningsnätet vid extrema regn har inte studerats i detalj. Åt-
gärder för att minska risken för översvämning i samband med dessa är separering av 
dag- och spillvatten. Detta kräver oftast omfattande utredningsarbete och i nästa 
skede ofta omläggning eller nyanläggning av ledningar. 
Om översvämningen leder till avbrott i elförsörjningen till avloppspumpstationerna 
är föreslagen åtgärd att installera ett tillfälligt reservkraftverk under tiden för över-
svämningen. Som alternativ kan invallning runt pumpstationen byggas som före-
byggande åtgärd. 

5.7 Dagvattensystem 
Tänkbara åtgärder för att minska konsekvenser av överfulla dagvattensystem är i 
första hand avledning på ytan via gator och vägar där detta inte skapar problem. På 
detta sätt styrs flödet till mindre känsliga områden. Kanaler kan anläggas för att av-
lasta instängda områden. Vid en översvämning kan det bli aktuellt att pumpa dag-
vatten med mobila pumpar.  
Backventiler går att installera vid utloppen i syfte att förhindra inflöde av ytvatten i 
ledningar och brunnar. Backventilerna bör inte påverka möjligheten för dagvattnet 
att obehindrat rinna ut i recipienten vid stora regn. Backventiler kräver dock regel-
bunden tillsyn. 
Åtgärder för fördröjning av dagvatten långt uppströms i systemet minskar belast-
ningen på ledningsnäten. Fördröjningsåtgärder kommer dock inte ha någon effekt 
om de dimensioneras enligt gällande normer som sällan ger kapacitet för situationer 
utöver 10-årsregnet.  

5.8 Enskilda avloppsanläggningar och 
gemensamhetsanläggningar 

Att förhindra att en befintlig enskild avloppsanläggning översvämmas är inte enkelt. 
Det bästa är att förebygga risken för översvämning genom att inte tillåta anläggande 
av avloppsanläggningar på så låga nivåer att de riskerar att översvämmas. Detta stäl-
ler höga krav på utformningen, vilket kan regleras av tillsynsmyndigheten. Kommu-
nerna bör i sina föreskrifter för enskilda avlopp ta hänsyn till översvämningsana-
lysen och se till att avloppsanläggningar placeras på bästa möjliga sätt samt att 
lämplig teknik används i områden som riskerar att översvämmas. 
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5.9 El-, fjärrvärme- och fjärrkylanät 
Tekniska utrymmen för fjärrvärme och fjärrkyla skall framförallt i nybyggnation 
utformas så att en översvämning inte påverkar byggnadens värme-, kyla- och elsy-
stem. I samband med beställning av ny elservis i ett område med översvämnings-
risk, bör energibolaget kunna påtala denna risk för kunden, så att man väljer en 
lämplig plats för nytt elrum. 
Problem med inläckage i kammare och fjärrvärmebrunnar kan eventuellt åtgärdas 
genom att nedsänkta brunnar höjs. De flesta översvämningskänsliga punkterna går 
dock inte att åtgärda genom höjning av brunnen, då de ligger i gatumark. Modernare 
fjärrvärmeledningar klarar dränkning bättre vilket energibolagen kommer att beakta 
vid reinvesteringsplaneringen. För att uppehålla driften är det viktigt att kunna 
komma fram till dränkta ledningar med fordon. 
Energibolagen kan förse sjukhusen med elkraft från flera fördelningsstationer. Sjuk-
husen är en högspänningskund och äger sina egna transformatorstationer. Sjukhusen 
bör se över platsen för uppställning av reservaggregat. Om den ser ut att ligga i en 
lokal lågpunkt kan det bli nödvändigt att försöka hitta en alternativ uppställnings-
plats. Detta är viktigt att utreda eftersom följdeffekterna om sjukhuset inte kan re-
servmatas kan bli att sjukhusvård inte kan utföras efter behov. 

5.10 Förorenad mark 
När det gäller förorenad mark är den effektivaste metoden att minska eventuella 
konsekvenser att sanera marken innan översvämningen inträffar. Utöver det är det 
svårt att vidta några egentliga åtgärder för att minska utlakningen när marken väl 
står under vatten. På områden som hotas av översvämning på grund av nederbörd 
kan marken hårdgöras eller täckas med ett tätt jordmaterial för att minska infiltrat-
ionen. Om området får stå under vatten en längre tid kommer dock vattnet ändå att 
leta sig ner i marken. När översvämningen väl har inträffat kan det därför vara 
lämpligt att överväga att pumpa bort vattnet från sådana områden. 
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6 Beredskap 

6.1 Digitalt kartmaterial 
Det digitala GIS-underlag som tagits fram inom ramen för detta uppdrag är tänkt att 
användas som planeringsunderlag i den fysiska planer men skulle även kunna an-
vändas vid skarpt läge av kommunens räddningstjänst och krisorganisation. I det 
skarpa läget kan skiktet bland annat ge information om riskerna med objektet, om-
givande miljö, antal boende inom en viss radie etc. I planprocessen kan skiktet an-
vändas som beslutsunderlag gällande om marken är lämplig att bebygga.  
Uppgifterna bör ingå som skikt i kommunens GIS-baserade kartsystem för att vara 
lättillgängliga för alla berörda tjänstemän.  

6.2 Handlingsplaner 
Den här utredningen bör kopplas till kommunernas arbete med krisberedskapsplane-
ring. Förslagsvis kan en handlingsplan för höga vattenstånd och extrem nederbörd 
tas fram och läggas som bilaga tillkommunernas krisledningsplaner. Handlingspla-
nen bör tydliggöra: 

 Vilka objekt som kan beröras 
 Vilka effekter störningar av dessa objekt kan få 
 Ansvarsförhållanden 
 Kontaktpersoner  
 Resurser för att hantera händelser som påverkar objekt med samhällsfunktion 
 Förberedande åtgärder 
 Beroendeförhållanden 

 
Ansvarsförhållandena både inom kommunen och mellan kommunen och de kom-
munala bolagen, näringsidkare och övriga samhällsaktörer kan upplevas otydliga. 
Det är viktigt att utreda vem som gör vad, både i förebyggande syfte och i det akuta 
skedet. 
Vissa samhällsviktiga verksamheter kan behöva hjälp från annan kommunal för-
valtning, bolag eller extern aktör vid en översvämning. Genom att i ett förberedande 
skede informera dessa verksamheter om riskerna för översvämning, kontaktvägar 
vid en översvämning och lämpliga åtgärder som bör vidtas i förebyggande syfte kan 
konsekvenserna för kommunerna reduceras. Ansvarig förvaltning bör inarbeta ruti-
ner vid händelse av översvämning i sin krishanteringsplan för de objekt som ligger 
inom de identifierade översvämningsområdena. 
 
För att ha beredskap inför översvämningar bör man i förväg utreda behovet av till-
fälligt översvämningsskydd och eventuellt inrätta beredskapsförråd för att säker-
ställa att skyddskonstruktioner snabbt finns att tillgå. För att upprätthålla översväm-
ningsberedskapen bör kommunen även regelbundet öva att sätta upp konstruktion-
erna och gå igenom hithörande myndighetssamarbete. 
I händelse av översvämning bör kommunen ha beredskap för avstängning av låg-
länta vägsträckor och kännedom om alternativa vägar för omledning av trafik. Detta 
material skulle medföra att räddningstjänsten har en viss beredskap för vilka vägar 
som kan bli avskurna. 
 
Resultatet av denna utredning bör även kunna ligga till grund för beredskapsarbetet 
för hantering av dricksvatten samt vatten och avlopp. Dricksvatten är avgörande för 
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människors hälsa och åtgärder får att upprätthålla tillgången måste prioriteras. Fara 
för miljö och samhällsfunktioner får underordnas fara för människors hälsa. 
 
Resultatet kan även användas vid bedömningar i samband med extrema vädervar-
ningar för att bedöma eventuella konsekvenser av hård vind. 

6.3 Information till allmänhet och verksamhetsutövare 
Boende i översvämningskänsliga områden, de fastighetsägare som har enskilda av-
loppsanläggningar eller dricksvattenbrunnar som kan förstöras, samt de fastighetsä-
gare som riskerar översvämning i källaren eller inträngande av dagvatten, bör in-
formeras om översvämningsanalysen. En dialog i det förberedande skedet reducerar 
risken för att hamna i situationer där medborgarna upplever att kommunens ansvar 
är otydligt. Det är därför viktigt att tydliggöra den enskildes ansvar och kommunens 
ansvar. Om detta inte är klarlagt bör det utredas. Erfarenheter från andra kommuner 
bör kunna användas. 
 
Även de verksamheter som klassas som miljöobjekt bör informeras i det förbere-
dande skedet. De förvaltningar som utövar myndighetstillsyn, exempelvis miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen och räddningstjänsten, bör i samband med tillsyn 
upplysa verksamhetsutövare inom översvämningskänsliga områden om riskerna och 
vilka konsekvenser som kan uppstå. Även följande bör lyftas; verksamhetens egen-
ansvar för skydd mot olyckor, kommunens roll och mandat vid en översvämning 
samt förslag på åtgärder. 

7 Lagstiftning  
Då en mängd olika samhällsområden påverkas av effekterna av ett förändrat klimat 
och de åtgärder som krävs, påverkas även ett stort antal lagrum. I klimatanpass-
ningssammanhang berörs särskilt plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om 
skydd mot olyckor. Dessa tre lagstiftningar pekar på att kommunerna och länsstyrel-
sen har ett omfattande ansvar för människors hälsa, säkerhet och för miljön.. 

7.1 Plan- och bygglag (PBL) 
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Nu gällande plan- och bygglag, PBL 2010:900, trädde ikraft den 
2 maj 2011 och har till skillnad mot föregående lag, PBL 1987:10, en del nya for-
muleringar och bestämmelser kring klimatanpassning. Bland annat utgör klimat-
aspekten numera ett särskilt uttalat allmänt intresse enligt 2 kap PBL, tillsammans 
med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden. 
 
Redan den 1 januari 2008 ändrades innehållet i vissa delar av plan- och bygglagen 
(PBL 1987:10) med relevans för klimatanpassning. Ändringen innebar att risker 
kopplade till klimatförhållanden lades till som kriterier för kommunens lämplig-
hetsprövning vid planläggning och lovgivning. Länsstyrelsen fick även ett utökat 
ansvar att pröva planer gällande risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Bestämmelser som kan användas för att säkerställa markens lämplighet har även 
införts i plan- och bygglagens 4 kap. I 4 kap 12 § anges att kommunen i en detalj-
plan får bestämma skyddsåtgärder för att motverka olyckor, översvämning och eros-
ion. Enligt 4 kap 14 § finns det även möjlighet att tillföra ett villkor om att skydds-
åtgärder ska vara vidtagna innan bygglov kan ges. 



 
Uppdragsnr: 10159510 Klimatanalys stigande hav och åar Halland  
Daterad: 2012-05-24  

 
 

 

 41 (44) 
 

 
PBL är ett effektivt redskap vid klimatanpassning av ny bebyggelse. I redan be-
byggd miljö finns det dock relativt begränsade möjligheter att få till stånd en an-
passning med stöd av PBL.  

7.2 Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges vad som är räddningstjänst och 
kommunens skyldighet. Räddningstjänst är endast händelser som uppfyller samtliga 
rekvisit i 1 kap. 2§: behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 
kostnad för insats och omständigheterna i övrigt. Enligt prop. 2002/03:119: 
”Kravet på att det ska vara fråga om plötsligt inträffade händelser innebär att lång-
samma eller pågående skeenden inte räknas som olyckshändelser.” 
 
Erfarenhetsmässigt måste det hotade värdet stå i proportion till kostnaderna för in-
satsen, det vill säga de ekonomiska kostnaderna för kommunens insats. Plötsligt 
inträffade olyckor där liv står på spel bedöms därmed som räddningstjänst, exem-
pelvis ras och skred där en byggnad rasar ihop eller översvämning orsakad av 
dammbrott eller dylikt som försätter enskilda i en akut situation. Det är av stor bety-
delse, juridiskt sett, om det är räddningstjänst eller ej, till exempel ingrepp i annans 
rätt och tjänsteplikt. Då de flesta översvämningssituationer inträffar relativt lång-
samt betraktas de som ett pågående skeende. Slutsatsen är att översvämningar sällan 
är räddningstjänst, därmed har den enskildes ett eget ansvar att skydda sig och sin 
egendom mot översvämningars konsekvenser.  
 
I praktiken är det ofta räddningstjänsten som tar hand om den akuta insatsen medan 
kommunen sedan ansvarar för utredning och hantering av skadekrav. Det är viktigt 
att skilja på marköversvämningar översvämningar orsakade genom dämning i av-
loppsledningsnätet, då skador av olika orsak belastar genom VA-avgiften eller 
kommunalskatten. Om det inom ett område finns en sk öppen dagvattenhantering 
(dvs utan förbindelspunkt till kommunal dagvattenledning) kan VA-huvudmannen 
bli skadeståndsansvarig vid en översvämning. 

7.3 Miljöbalken (MB) 
Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) syftar till att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling. Lagen ska enligt 1 kap. 1§ tillämpas så att bland annat ”människors 
hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan” och ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt an-
vänds så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas”. 2 kap. 4 § anger att för all verksamhet och alla 
åtgärder ska en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. I tredje och fjärde kapitlet finns be-
stämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Den myndighet som ska 
tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende, ska i beslutet ange 
om anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en lämplig an-
vändning av mark- och vattenresurserna samt region- eller översiktsplanen. 3 kap. 1 
§ anger att ”mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt före-
liggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.”  
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8 Slutsatser  
Viktiga slutsatser i rapporten sammanfattas nedan: 
 

 Framtida beräknade nivåer bygger på politiska mål för klimatföränd-
ringar. 

  
 Osäkerheter och generaliseringar i modeller medför osäkerheter i att 

prognostisera och beräkna framtida havsnivåer och dess påverkan. 
  
 Klimatfaktorn är relativt begränsad i Halland i ett hundraårsperspektiv, 

redan i dag utan klimateffekt är extremnivåerna i havet ca + 2,5 m med 
50-års återkomsttid. Med en pålagd klimateffekt ca + 3,5 m år 2100. 

 Extremnivåer i åar har betydligt längre återkomsttid än extremnivåer i 
havet. 

  
 Halmstad och Kungsbacka är särskilt utsatta för höga havsnivåer i sam-

band med stormar pga. dess utsatta läge längst inne i en bukt. 
  
 Vid kusterosion är en tumregel att en meters höjning av vattenytan kan 

innebära att kustlinjen förflyttas 100 meter från nuvarande läge.  
  
 Utmed en långgrund kust är effekten av våguppspolningen avsevärt 

lägre än vid fasta anläggningar som t.ex. hamnar, vilket kan antas för 
större delen av Hallandskusten. 

  
 Särskilt känsliga områden för saltvatteninträngning kan t ex vara kust-

områden som domineras av tunna jordlager och stor andel berg i dagen, 
där enskild vattenförsörjning är hänvisad till djupborrade brunnar i 
berg. 

  
 En högre grundvattennivå påverkar grundläggningsdjupet för byggna-

der och ledningar samt lämpligheten att anlägga källare. Grundvatten-
nivå måste också beaktas vid dimensionering av dräneringssystem, och 
anläggande av vägar och annan infrastruktur.  

  
 Det är viktigt med en tydlig planeringsstrategi tex Resistance-

Resilience-Retreat. 
  
 Västkustbanan, större vägar samt anläggningar som är viktiga för sam-

hället bör detaljstuderas.  
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9 Begrepp 
I rapporten förekommer ett antal begrepp som är väsentliga vilka listas nedan:  
 
2-gradersmålet – politiskt mål för att begränsa klimateffekten till en ökning av jor-
dens medeltemperatur med 2 grader. 
 
Gradient – motsvarar lutning 
 
Höjdsystem RH70 och RH2000 – sedan 2010 används höjdsystemet RH2000 i hal-
landskommunerna. Skillnaden för en angiven höjd är RH2000 = RH70+0,1 m. 
 
Historiska nivåer – lokalt uppmätta nivåer i t ex en hamnanläggning 
 
Klimatanpassning - förändringar i processer, metoder och strukturer, antingen i 
syfte att mildra negativa förväntade effekter eller i syfte att utnyttja nya möjligheter 
som uppstår till följd av klimatförändringarna 
 
Återkomsttid - som mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomst-
tid, vilket betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma 
omfattning. 
 
Snedställning – när vinduppstuvningen trycker upp havsnivån mot en kust samtidigt 
som motstående kusts havsnivå sänks. 
 
Morfologi - landformer som tex dyner 
 
Randvillkor - en matematisk modells avgränsning 
 
RIDAS – Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet 
 
Säkerhetsmarginal - utöver extremnivåer beroende på klimatförändring och vädersi-
tuation använder t ex Göteborgs Stad i planeringssammanhang av lägsta tillåtna 
golvhöjd begreppet säkerhetsmarginal på 0.5 m för osäkerhet i förväntat havsvatten-
stånd. 
 
Savilles – beräkningsmetod för väguppspolning 
 
Tekniskt avstånd i höjd - t ex 0.7 m i höjdskillnad till förväntat havsvattenstånd, 
grundvattennivå eller dämningsnivå kan föreslås för hantering av drän- och dagvat-
ten på bebyggda fastigheter 
 
Tröskeleffekt – språngvis förändring orsakad av en långsam ökning av den faktor 
som påverkar 
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