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Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) 
Underlag till rapporten Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områ-
den. Gäller för Västra Götalands län. 
 

Handboken Stigande vatten utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i 

översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap 

och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram, därför presenteras de 

aktuella planeringsnivåerna i detta faktablad och kan komma att uppdateras. 

 

Havsvattenståndets variation beror av många faktorer. Globalt sett är de viktigaste faktorerna den 

termiska expansionen (havets utvidgning vid uppvärmning) samt bidrag från smältande glaciärer 

och de stora landisarna på Grönland och Antarktis. Det finns också stora lokala skillnader, som 

beror på ändrade salthaltsförhållanden, samt ändringar i det lokala vindklimatet. Landhöjningen 

motverkar till viss del havsnivåhöjningen, framförallt under senare hälften av decenniet. Eftersom 

de mest extrema vattennivåerna oftast är mest intressanta lokalt så betyder ändrad frekvens, intensi-

tet och riktning hos stormar mycket. 

 

Översvämningszoner och planeringsnivåer 
Översvämningszonerna för kusten är indelade i fyra zoner, se illustration på nästa sida. Zonindel-

ningen är kopplad till riskgrad. I zon 4 (röd) är sannolikheten för att en översvämning inträffar 

högst och i zon 1 (grön) är den lägst. 

 

Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta högvatten i kombination med säker-

hetsmarginaler. Långa tidsserier med observationer från ett antal mätstationer längs kusten utgör 

underlag för beräkningar av de högsta havsnivåerna som kan uppstå i dagens klimat. Till dessa ni-

våer läggs den prognostiserade globala havsnivåhöjningen som underlag för beräkning av de fram-

tida högsta högvattennivåerna. För att kunna hantera dels skillnader i markanvändningens och be-

byggelsens betydelse och vikt för samhället, dels osäkerheter i klimatprognoserna, har olika säker-

hetsmarginaler lagts på för att räkna fram nivåerna.  

 

En översvämningszon definieras av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt i markens 

nivå. Det innebär att zon 4 (röd) utgörs av intervallet mellan medelvattennivån och nivån för högsta 

högvatten, zon 3 (orange) av intervallet mellan högsta högvatten och säkerhetsnivå 1, och zon 2 

(gul) mellan säkerhetsnivå 1 och säkerhetsnivå 2. Zon 1 (grön) utgörs av all mark över nivån för 

säkerhetsnivå 2. Dock kan andra typer av översvämningar som till exempel skyfall, inträffa i denna 

zon.  

 

Vilka funktioner som är lämpliga att placera i de olika zonerna framgår av markanvändnings-

diagrammet i handboken. För en funktion som enligt rekommendationerna anses lämplig att placera 

i zon 2 (gul) betyder det att funktionen (byggnaden) som lägst kan placeras på säkerhetsnivå 1. 

Funktionskrav är alltid kopplade till funktioner som placeras i zon 2 (gul), zon 3 (orange) och zon 4 

(röd). 

 

Aktuella planeringsnivåer finns presenterade på nästa sida, samt kompletterande uträkningar. Nivå-

erna är framräknade med utgångspunkt i följande underlag: Uppdaterad klimatanalys av havsvat-

tenstånd i Västra Götalands Län (SMHI rapport Nr 2011-45). 
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KUSTEN - Översvämningszoner enligt Stigande vatten: 
 

 

 

  

 

Effekterna av vinduppstuvning och vågor varierar längs 
kusten genom att öar och fjordar påverkar vattnets rörel-
ser. Källa: Uppdaterad klimatanalys av havsvatten-stånd i 
Västra Götalands Län. 

Global havsnivåhöjning för IPCC AR5 utsläppscenarier. I 
beräkningarna har den globala havsnivåhöjningen satts 
till 0,98 m, d.v.s. i det högsta intervallet för RCP8.5. RCP 
(Representative Concentration Pathways) är namnet på 
den senaste typen av utsläppsscenarier. Källa: IPCC AR5, 
Summary for policy makers, figur 9. 

Mätstation 

©SMHI 
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KUSTEN – Framtida högvatten 

 

(RH2000, m.ö.h.) 
 
Mätstation 

100-årsnivå i 
dagens klimat 

Högsta högvat-
ten i dagens 

klimat 

Netto-
havshöjning 

fram till 2100 

Framtida 
högsta högvat-

ten 
2100 

Kungsvik 1,45 1,55 0,66 2,2 

Smögen 1,45 1,55 0,67 2,2 

Stenungsund 1,66 1,76 0,68 2,4 

Göteborg/Torshamn 1,61 1,71 0,68 2,4 

Varberg/Ringhals 1,55 1,65 0,78 2,4 

  Inklusive vindupp-
stuvning. 

Havsnivåhöjning 
minus landhöjning. 

Inklusive vindupp-
stuvning. 

 

100-års nivån är den nivån som beräknas uppstå en gång per 100 år, högsta högvatten är denna nivå 

plus ett tillägg för vindens påverkan. Denna effekt; vinduppstuvning, är inte en effekt som behöver 

beaktas överallt. Generellt används ett tillägg på 0,1 m. Effekter av vågor är mycket beroende på 

kortvariga episoder och land- och bottenstrukturer varför något allmänt påslag ej används här. 

Havsnivåhöjningen bedöms vara 0,98 meter vilket är den högsta nivån i uträkningarna enligt 

RCP8.5. Detta beskrivs utförligare i SMHI:s rapport.  

 

Mätstationen i Varberg/Ringhals har använts i beräkningarna då den har en lång mätserie. Då Läns-

styrelsen i Västra Götaland främst ska ge rekommendationer för verksamheter inom länet redovisas 

enbart beräkningarna för denna station och inte några säkerhetsnivåer, zoner eller planeringsnivåer. 

Dessa är dock samma som för Göteborg/Torshamn. 

 
KUSTEN - säkerhetsnivåer: 
 
(RH2000, m.ö.h.) 

 
Mätstation 

Framtida högsta hög-
vatten 

Säkerhetsnivå 1 Säkerhetsnivå 2 

0,5 m säkerhetsmarginal 1,0 m säkerhetsmarginal 

Kungsvik 2,2 2,7 3,2 

Smögen 2,2 2,7 3,2 

Stenungsund 2,4 2,9 3,4 

Göteborg/Torshamn 2,4 2,9 3,4 

 
 
KUSTEN - zoner och planeringsnivåer: 
 

(RH2000, m.ö.h.) 

 
Mätstation 

Zon 4 Zon 3 Zon 2 Zon 1  
Mellan medelvatten-
stånd och framtida 
högsta högvatten 

Mellan högsta högvat-
ten och säkerhetsnivå 1 

Mellan säkerhetsnivå 1 
och 2 

Över säkerhetsnivå 2 

Kungsvik <2,2 2,2 – 2,7 2,7 – 3,2 >3,2 

Smögen <2,2 2,2 – 2,7 2,7 – 3,2 >3,2 

Stenungsund <2,4 2,4 – 2,9 2,9 – 3,4 >3,4 

Göteborg/Torshamn <2,4 2,4 – 2,9 2,9 – 3,4 >3,4 

 


