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Sammanfattning
Jordens temperaturökning ökar genom utsläpp av växthusgaser. Ökningen smälter
inlandsisarna och Antarktis samt expanderar havet vilket höjer havsnivån och påverkar
erosion. Denna havsnivåhöjning med tilläggande stormar höjer havsnivån markant och
påverkar kustkommuner. Olika RCP scenarion är framtagna för att förutse hur
framtiden kommer att se ut år 2100. Vilken av RCP scenarion som kan inträffa beror på
hur klimatpolitiken och utsläppen fortskrider.
Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag för Halmstad kommun med föreslagna
naturbaserade klimatanpassningsåtgärder utmed kusten. Arbetet fokuseras på
omvärldsanalys, vilket genomförts i form av intervjuer från kustkommuner och
litteraturstudie från rapporter. Naturbaserade klimatanpassningsåtgärder har funktionen
att skydda mot havshöjning och erosion men ökar även biologisk mångfald samt skapar
rekreation. Redovisade åtgärder är sandstaket, ålgräs, vegetation på strandplanet,
klitterövergångar och kustnära våtmarker. Genom att introducera dessa åtgärder
skyddas kusten genom att de binder sand, skapar dynor, stärker dynor från
nedtrampning och minskar vågenergin. Åtgärdernas för- och nackdelar, kostnad,
underhåll, effekt och risker sammanfattas i en avslutande tabell. Genom att analysera
Halmstads kust i erosion och havshöjning grundas rekommendationer till föreslagna
åtgärder. Implementering av ätgärderna efterfrågar noga studier i lokala förutsättningar
för att åtgärden ska nå sin fulla funktion.
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Kommunens arbete med att genomföra klimatanpassningsåtgärder berör flera aktörer
vilket gemensamhetsanläggningar rekommenderas som en del i det strategiska arbetet.
Gemensamhetsanläggningar skapar finansieringslättnader genom att fler bekostar
åtgärden och ökar samverkan i kommunen, vilket gynnar kommunens framtidsvision
med att nå 150 000 invånare år 2050.

Ämnesord
Klimatanpassning, Havshöjning, Översvämning, Klimatanpassningsåtgärder, Kust,
Gemensamhetsanläggningar
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Abstract
The earth's temperature rise is increasing through greenhouse gas emissions. The
emission increase causes melting of the ice sheets and Antarctica that led to expanding
of the sea and raising of sea levels. The significant sea level rise, with additional storms
leading to erosion in coastal municipalities.
How the future will look like in 2100 is reported in different RCP scenarios that depend
on how climate policy and emissions progress. The aim of this work is to carry out ,
external analysis of nature-based measures for Halmstad Municipality. Nature-based
climate adaptation measures have the function of protecting against sea level rise and
erosion, but also increase biodiversity and create recreation. Reported measures are sand
fences, eelgrass, vegetation on the beach, dune crossings and coastal wetlands. By
introducing these measures, the coast is protected by tying sand, creating dunes,
strengthening the dunes from trampling and reduces the wave energy. The advantages
and disadvantages, cost, maintenance, effects and risks of these measures are evaluated
in a concluding table. The implementation of the measures carefully values studies in
local conditions for the measure to reach its full function. To investigate Halmstad’s
coast in erosion and sea level rise, does recommendations for proposed measures. The
municipality's work to implement climate adaptation measures concerns several actors,
which community facilities are recommended as part of the strategic work. Community
facilities create financial relief by more people paying for the measure and increasing
collaboration in the municipality, which benefits the municipality's future vision of
reaching 150,000 inhabitants by 2050.
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Förord
Jag vill tacka min handledare Hanna Billmayer- klimatanpassningsstrateg på Halmstad
kommun för stöd och hjälp med relevant information.
Pille Kängsepp ska ha ett stort tack för stöd i uppsatsskrivningen men även bollning av
idéer och problemlösning under arbetets gång.
Jag vill rikta ett tack till Mona Skoog, Stina Sandgren, Geraldine Thiere, Linn Carlsson
och Per Danielsson som ställt upp på intervju.
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1. Inledning
Klimatförändringar visar sig bland annat genom värmevågor, ökenspridning, skyfall,
översvämningar och kraftigare stormar över hela världen. I Sverige förutser data- och
klimatmodeller att värmen kommer öka, vilket gynnar växtsäsongen för lant-och
skogsbruk som vänds positivt mot den kommande befolkningsökningen. En av
nackdelarna är att förlängd säsong kan bidra med fler/invasiva skadeorganismer
(Rydberg & Niemi Hjulfors, 2020). Enligt SMHI (2020a) kommer dessutom
nederbörden sannolikt att öka under höst-, vinter- och vårsäsong vilket leder till skyfall
med risk för översvämningar. Värmeböljor kommer öka under sommaren och skapa
problem med minskad vattentillgång. Stadsmiljön med dess hårdbeläggning ökar
värmen under sommaren då urban värmeöeffekt sker och bidra till en större lokal
påverkan (SMHI, 2020a).
Trotts globala och internationella ansträngningar för minskade växthusgasutsläpp så
kommer klimatförändring att fortgå i årtionden, vilket kräver strategier för
klimatanpassning. Med en accelererande temperaturökning kommer isarna smälta
fortare men även vid stabil temperatur smälter isarna. Författaren Englander (2021)
menar att anpassningar för en ökad havsnivå måste påbörjas, då inga grundläggande
orsaker kommer stoppa isavsmältningen. Internationell och nationell politik erkänner i
högre grad att naturbaserade lösningar är en viktig roll för anpassningen till
klimatförändringar (UNEP, 2021).
Höjd havsnivå och tillfälliga högvatten leder till översvämningar, erosion av stränder
och åbankar samt ökad risk för ras och skred (SMHI, 2020a). Det är av stor vikt att
klimatanpassa kusten då kustnära värden riskeras att förstöras. Tillämpning av
naturbaserade klimatanpassningsåtgärder bidrar också till en säker och hållbar kustnära
stad. Naturbaserade åtgärder skapas från naturens material och lösningar vilket minskar
resursanvändningen av andra materialåtgärder, skapar ekonomieffektivitet och
rekreativa mervärden.
Genom att introducera naturbaserade lösningar stärks arbetet med att uppnå Sveriges
miljömål. Miljömålen –Ett rikt växt- och djurliv, –Hav i balans samt levande kust och
skärgård och –God bebyggd miljö relaterar till att en god natur, kulturmiljö och
upplevelsevärden ska bibehållas. De ska säkerställa ekosystemtjänster med hög
biologisk mångfald samt att anläggningar ska vara miljöanpassade (Sveriges miljömål
(u.å).
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Ekosystemtjänster relateras till åtgärderna kustnära våtmarker och ålgräs som skapar
ekosystem. Samtliga åtgärder är miljöanpassade, bidrar till en god natur med naturliga
inslag i miljön samt gynnar den biologiska mångfalden. Naturbaserade åtgärder bidrar
att lösa fler samhällsproblem vilket tekniska lösningar inte gör (Naturvårdsverket, 2021)
och har kapacitet att skapa flera nyttor samtidigt, som miljömässiga, sociala och
ekonomiska. Kommunen arbetar med att utreda olika alternativ för att utforska lämpliga
åtgärder för deras kustområde. Det behövs kunskapsunderlag för fungerande
klimatanpassningsanläggningar, som är relevanta just till deras kustområde.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med examensarbetet är att undersöka och sammanfatta vilka naturbaserade
klimatanpassningsåtgärder som kan tillämpas utmed Halmstads kust och ta reda på hur
effektiva dessa åtgärder förväntas att vara. Denna utvärdering ska användas som
kunskapsunderlag till kommunledningsförvaltningen i deras arbete med
klimatanpassning i kustnära stad.

Frågeställningar som besvaras i resultatet är:
- Vilka naturbaserade klimatanpassningsåtgärder kan tillämpas utmed Halmstads kust?
- Vilka utvald åtgärder är lämpliga i olika områden?
- Hur kan samverkan mellan aktörer i samhället ske?

1.3 Avgränsningar
Studien omfattar endast naturbaserade åtgärder för havsnivåhöjning och
översvämningar. Rapporten belyser enbart framtidsscenario till år 2100. Intervjuer
genomfördes med 4 kommuner som tillhör södra Sveriges västkust, vilka har liknande
lokalklimat och utsatthet som Halmstads kust och kan därför relatera åtgärdernas effekt
till användning i Halmstad. I denna studie användes kvalitativa intervjuer vilket tillät
olika riktningar i samtalet för att öppna upp för vad personen i fråga anses vara relevant
och samtala kring uppkomna diskussioner.
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1.4 Teori
1.4.1 Global uppvärmning
Temperaturen på jorden varierar i naturliga cykler var 100 000:de år (Chiras, 2016).
Forskning bevittnar förändringar i den naturliga temperaturen från år 1850 och framåt,
relaterat till antropocentriska utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4 och NO2) till
atmosfären men även av skogsskövling. Ökning av gaserna medför högre absorption av
värmen från solinstrålningen vilket leder till global uppvärmning, som i sin tur förändrar
jordens klimat. Skog binder CO2 i sin biomassa och genom ökad skogsskövling minskar
kolsänkan som annars har en positiv effekt mot klimatförändringarna (Chiras, 2016).
IPCC (2020) redovisar för en genomsnittlig global yttemperaturökning från år 18502018 med ett medelvärde 0,87°C (0,75–0,99°C , 95% konfidensintervall) och med en
medeltemperatur på landytan med 1.52°C (1.39–1.66, 95% konfidensintervall). Global
uppvärmning bevisas genom ökad isavsmältning som ökar havsnivån. Glaciären
Antarktis och Grönlands issmältning ger en stor påverkan. Däremot påverkar inte
flytande ismassa havsnivån. Genom isavsmältning minskar den vita reflektionen från
solens strålar vilket ökar värmeabsorberingen och havstemperaturen ökar. Ökad värme i
haven påskyndar havshöjningen genom termisk expansion (Englander, 2021). Havet
lagrar cirka 60% mer CO2 än atmosfären vilket en ökad havstemperatur minskar CO2
löslighet och bidrar till mer utsläpp till atmosfären vilket skapar en ond cirkel (Chiras,
2016). Utjämning till havshöjningen är landhöjningen som varierar geografiskt
beroende på inlandsisens utbredning (SGU, 2020a).
1.4.2 Klimatsimuleringar
Under sista årtionde har det utvecklats olika simuleringar för att följa klimatförändring.
Genom DBS metoden (Distribution Based Scaling) görs trovärdiga hydrologiska
effektstudier för att simulera framtidens klimat relaterat till olika RCP (Representative
Concentration Pathways) scenarion (Sjökvist et al. 2015). Några andra exempel på
framtida klimatförändrings modelleringar är CMIP (Coupled Model Intercomparison
Project) och CORDEX (Coordinated Regional Downscaling Experiment) (SMHI,
2015).
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1.4.3 Klimatmodeller för att presentera klimatförändring scenario
Forskare använder sig av olika klimatmodeller för att kunna ge konkreta exempel i
klimatutvecklingen med global uppvärmning i framtiden. För att kunna redogöra olika
klimatförändringar används RCP som kan användas till underlag för beslut kopplade till
anpassningsåtgärder eller utsläppsregleringar. IPCC (2018) redovisar 4 olika RCP
scenarier (se Tabell 1) beroende på växthuseffektens förstärkning genom halterna i
atmosfären. Numreringen av RCP är strålningsindrivningen i W/m2 (watt per
kvadratmeter) och namnges efter den nivån som uppnås till år 2100. RCP2,6 redogör
för global medeltemperaturökning mellan 0,5- 1,5°C vid sekelskiftet, RCP4,5 för
1,5-2,5°C, RCP6,0 för 2,0-3,0°C och RCP8,5 för 3,5-5°C ökning från
referensperioden 1986-2005 (Andersson, 2018). Medelvärdet av temperaturökning
skiljs cirka med 1°C och ger en osäkerhet av cirka ± 0.5 °C.
Tabell 1. Fyra utvecklingsvägar gällande framtida koncentrationer av växthusgaser
(IPCC, 2018) och medeltemperaturökning (Andersson, 2018).
Scenarion
baserade på
växthusgaser i
atmosfären
RCP2,6

Utvecklingsvägar

•
•
•
•

RCP4,5

•
•
•
•
•

RCP6,0

•
•
•
•

RCP8,5

•
•
•
•
•
•
•

Koldioxidutsläppen kulminerar runt år 2020
där utsläppen kraftigt reduceras med en stark
klimatpolitik
År 2100 är koldioxidutsläppen negativa
Jordens befolkning ökar till 9 miljarder
Ökad jordbruksmark grundat på
bioenergiproduktion
Låg energiintensitet
Koldioxidutsläppen kulminerar år 2040 med
något lägre kraftig klimatpolitik
Jordens befolkning är under 9 miljarder
Stort fokus på skogsplantering
Mindre jordbruksmark grundat på förändrad
konsumtion och större skördar
Något högre energiintensitet
Koldioxidutsläppen ökar 75% jämfört med
idag och kulminerar runt år 2060
Stort behov av fossila bränslen
Jordens befolkning ökar till cirka 10
miljarder
Ökad åkermark men minskad betesmark
Något högre energiintensitet än RCP4,5
Koldioxidutsläppen ökar 3 gånger jämfört
med idag och ingen ökning i klimatpolitiken
Stort behov av fossila bränslen
Jordens befolkning ökar till cirka 12
miljarder
Ökad jordbruks- och betesmark på grund av
befolkningsmängden
Hög energiintensitet

Medeltemperaturökning
till år 2100

0,5-1,5°C

1,5-2,5°C

2,0-3,0°C

3,5-5°C
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Mailkontakt med SMHI den 14 april 2021 ställdes frågan varför RCP6.0 inte fanns med
i undersökta rapporter. Oceanograferna på SMHI svarade att det är på grund av att
RCP6.0 varit mindre populärt, finns färre modellkörningar och därför färre
havsnivåprojektioner. RCP6.0 hänvisas till RCP4.5 då medelprojektionerna var lika på
globala mätningar. På grunda av att SMHI inte tagit med RCP6.0 i valda
referensrapporter, inkluderas även RCP6,0 inte i detta arbete.
1.4.4 Går det förutse framtidens klimat?
Det är svårt att beräkna exakt hur klimatets framtida effekter blir. Effektgraden beror
bland annat på fortsatta utsläpp kontra energibehovet- vilken energikälla som används,
mänsklig population, offentlig politik och innovativa lösningar (Chiras, 2016). Därför
erfordras att klimatforskningens utveckling följs upp noga då förändringar sker
konstant.
1.4.5 EU:s klimatarbete
EU:s mål gällande klimatneutralitet och helt anpassat till klimatförändringarnas effekter
till år 2050 stöds genom den europeiska gröna given. Det sker i led med Parisavtalet och
den föreslagna europeiska klimatlagen. Lagförslaget gällande klimatlagen ligger idag
(10 april 2021) hos Europaparlamentet. (Europeiska rådet, 2021). Påvisande oro kring
havshöjningen drabbar ekonomi, miljö och människor genom att kustområden
producerar cirka 40% av EU:s BNP (bruttonationalprodukt) och är boplatser för 40% av
EU:s befolkning (Europa kommissionen, 2021).
1.4.6 Åtgärder inför klimatändring
Det används olika strategier och åtgärder anpassning mot klimatförändringar i världen.
Hänsyn tas till vilka händelser har skett i historien eller vilka scenarions klimatmodeller
visar. Beroende på tidigare händelser finns det behov för att börja arbetet med att
skydda mot erosioner, höjning av havsnivå eller översvämningar. Allt beror på vilket
land och vilken kust man pratar om. Vissa länder bygger fysiska hinder, t.ex., som stora
barriärer eller grindar i Holland (Maeslantbarriären) som skyddar mot stormvågor eller
konstgjorda ”naturliga” sanddyner i strandstaten Katwijk i Holland (Whitaker, 2019). I
andra länder, där riskerna för översvämningar är mindre, men kustområden behöver
skyddas mot erosion, undersöks alternativ i naturliga åtgärder. Där finns flera
intressanta kustområden i Sverige, som har erfarenheter i utvärdering av förändringar
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och i arbetet med att testa olika åtgärder, t.ex. som kampen mot erosioner och
extremhavsnivåer. Åtgärder som byggande av olika typer av sandstaket, inplantering av
olika växter, klitterövergångar och våtmarker är exempel på naturbaserade åtgärder.
Följande kustområden i och deras arbeten kring åtgärder är intressanta i relevans från
Halmstad kustområdens synvinkel:
•

Ystad kustområde: Ystads kamp mot erosioner (Hanson 2011); Sandstaket av pil
som flätas ihop1; Inplantering av ålgräs1.

•

Ängelholm kommun: Testplantering av strandråg på kokosnät (Wallén, 2007);
Salixflätade sandstaket på Vejbystrand (Thiere 2); Klitterövergångar (Thiere 2).

•

Helsingborgs kust: Inplantering av stora ålgräsängar3; Restaurering av
ålgräsplantering, Lysekils kommun i Gåsö år 2011 och utvärdering år 2019
(Eriander, 2021).

•

Lomma kommun: Våtmarker i Kastorp4

2. Material och metoder
Arbetet är att göra en omvärldsanalys gällande inventering av naturbaserade åtgärder
längst kusten. Arbetet genomförs som teoretisk studie med litteraturundersökning,
kvalitativa intervjuer och deltagande på webbinarium. Arbetet har mestadels bedrivits
självständigt med samordning och avstämning med extern handledare och handledare
på Kristianstads högskola. Arbetet började med att strukturera en WBS (Work
Breakdown Structure) (se Figur 1 nedan) för att strukturerar arbetet som måste göras för
att uppnå arbetets resultat. Litteraturstudien återkommer under hela arbetets gång då
informationssökning och kunskapsunderlag för arbetet var nödvändigt. Förutom
studentlitteratur i bokform och boken ” Moving to higher ground” har material
inhämtats från internet. Litteratur källor/vetenskapliga artiklar söktes via följande
databaser: Google Scholar, ResearchGate, ScienceDirect och HKR:s Summon. De mest
relevanta sökorden som användes var: Representative Concentration Pathway, Climate
adapt, Klimatanpassning, Klimatanpassning längst kusten, Restoration of eelgrass,
Ålgräs plantering och Wetland resilience sea level. Information inhämtades av
myndigheterna: SGU, SGI, SMHI, KEMI, MSB, Lantmäteriet och Naturvårdsverket.

1

Mona Skoog, miljöstrateg på Ystad kommun, Teamsintervju den 15 april 2021.
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning, teamsintervju den 30 april.
3 Stina Sandgren, klimatstrateg på Helsingborgs stad, teamsintervju den 22 april 2021.
4 Linn Carlsson, projektingenjör på Lomma kommun, Telefonintervju den 3 maj 2021.
2

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

16

Litteraturstudier har hjälpts att komma in i temat och förberedda sig inför intervjuer
samt att man skulle kunna vara påläst och att ha inspiration för intervjuer som
genomfördes i arbetet. Efter intervjuerna kompletterades litteratursökandet för att
motivera åtgärderna och för att kunna föra diskussion.
Intervjuer skedde över teams, zoom och telefon och redovisas i Tabell 2. Djupare
informationshämtning och fler intervjuer ville göras med LifeCostAdapt, Båstad och
Kristianstad kommun vilket inte kunde ske på grund av tidsbegränsningen från deras
sida. Adaptiva frågor skickades till kommunerna innan intervjun (utom Ystads kommun
på grund av miss) för att öppna upp för förberedelsetid. Anteckningar fördes under
intervjuerna. I Bilaga 1 redovisas intervjuernas huvudtema i 3 delar.
Granskande av webbinarium som innefattar relevans till arbetet har använts och har
även deltagit i SMHIs grundkurs i klimatanpassning, den 4-5 maj, för att samla kunskap
och hämta information.
Omvärldsanalys är en del i ett strategiskt tillvägagångsätt som fungerade bra till arbetet.
Svårigheter är att val av kommun och myndighet inte säkerställer att information kan
hämtas på grund av att de inte kan ställa upp på intervju och/eller inte har informationen
tillgänglig.
Arbetets metod av litteraturundersökning, webbinarium och utförda intervjuer gav stora
mängder information som selekterades gentemot relevans till arbetet. Gällande kustnära
våtmarker och ålgräs rådde svårighet i litteratursökningen att hitta teoretiskt underlag
som gav relevant data för hur stor effekt av anläggning/plantering har mot förhöjning av
havsnivån.
Inspelade webbinarium var utmärkt att titta på då arbetet lades upp mestadels kvällar
och helger vilket begränsar personlig kontakt. Vid förtydligande togs mailkontakt med
föreläsarna, vilket var en nackdel i väntan på svar. Live webbinarium och
grundkursutbildningen i klimatanpassningsåtgärder har fördel då frågor kunde ställas
och få svar direkt.
Intervjuer som genomfördes gav en mer specifik upplysning om hur arbetet med
åtgärderna genomfördes, kostnader och effekt. Förtydliganden som uppkom under
skrivandet togs mailkontakt då intervjuinspelning inte skett, vilket borde ha gjorts för
förenkla sammanställningen. Vid intervjuer uppkommer även diskussioner som inte är
relevanta för arbetet men av stor vikt för att förstå helheten och personliga åsikter.
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Figur 1. WBS för strukturering av arbetets upplägg.

Tabell 2. Utförande av intervjuer
Namn, titel och arbetsplats
Mona Skoog, klimatstrateg,
Ystad Kommun
Stina Sandgren, klimatstrateg,
Helsingborg kommun
Geraldine Thiere,
hållbarhetsingenjör inom
klimatanpassning, Ängelholm
kommun
Per Danielsson, nationell
samordnare stranderosion,
Statens geotekniska institut
Linn Carlsson, projektingenjör,
Lomma kommun

Datum
15 april 2021

Plats
Teams

22 april 2021

Teams

30 april 2021

Teams

3 maj 2021

Zoom

3 maj 2021

Telefon
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3. Resultat
3.1 Halmstad kommuns kust
3.1.1 Kustområde
Halmstad kommuns vision är att vara en kunskapsstad, hemstad och upplevelsestad där
kommunens mål är att inneha 150 000 invånare år 2050. Halmstad vill växa utmed 5
stråk- Trönninge, Simlångsdalen, Orskarsström, Getinge och Haverdal-Harplinge.
Genom förtätning och utbyggnad av staden redogörs att det kommer finnas boende och
service till den ökade populationen. Anspråk för ny bebyggelse hanteras med hänsyn till
klimatförändringar (Halmstad kommun, 2021a). Områden som berörs främst är
Trönninge och Haverdal vilka är belägna närmast kusten (se Figur 2). I översiktsplanen
(2021) redogörs att Trönninges tätortslinje i väst bevaras för att skydda mot förhöjd
havsnivå och kustens exploatering. Haverdals bebyggelse är belägen nära kusten och
fortsatt utbyggnad anses olämpligt.
Utmed Halmstads 64 kilometer långa kust består cirka 45 kilometer med badvänlig
strand. Tylösand är den populäraste som lockar både invånare och turister för sol, bad,
och after beach. Östra stranden har stugor i sanddynerna och är i jämförelse med
Tylösand lite barnvänligare strand på grund av mindre besök. Villshärad och Haverdal
har stora sanddyner och gränsar mot Haverdals naturreservat som är ett Natura2000
område, ett av flera längst kusten. Steninge strand är något klippigare och har en stenpir
ut i havet (Destination Halmstad, 2021).
Utmed kusten finns Hallands hamnar Halmstad (markerat i grått i Figur 3) som är av
riksintresse. Halmstads hamn är även viktigt för försvaret och yrkesfisket.
Kustområdet är mycket värdefullt för ekosystem med produktiva växt- och djurliv. Dess
grunda bottnar skapar habitat för artrikedom. För att inte störa områden bör fysiska
ingrepp undvikas (Halmstad kommun, 2020a).
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Figur 2. Kartlagd Halmstads vision med teckenförklaring (Halmstad kommun, 2020b).
3.1.2 Erosionsförhållanden
Framtagen karta över erosionsförhållanden längst Halmstads kust (se Figur 3) visar på
områden där erosionen påverkas av vindar, vågor, strömmar, ackumulering och jordart.
Blå markering är berg som är stabil och har ingen erosion alls. Mörkgrön markering är
där det finns sand och grus med en nettoackumulation. Ljusgrön markering innefattar
stränder med klapper, sten och block material. Gul markering finns vid åmynningar och
där grus och sand är balanserad med erosion och ackumulation över längre
tidsperspektiv (cirka 25 år). Röd markering är grus och sand med nettoerosion.
Enligt Malmberg Persson et.al (2019) behövs inte åtgärder planeras där ingen
alarmerande erosion sker men vid betydande erosion (rött) borde planering ske för
åtgärder gällande framtida havshöjning och extremväder. Erosionens storlek och
påverkan kräver vidare utvärdering med sandtransporten på havsbottnen, strömmarnas
och vindarna riktning och styrka samt havshöjningen. Hansson klargör i filmen: Ystads
kamp emot erosion (2011) (Ystad kommun, 2013) för tumregeln att vid havshöjning på
en centimeter så påverkar eller i värsta fall eroderar en meter av stranden inåt land. Vid
en meters vattenhöjning påverkas 100 meter ingående landområde. Det är alltså inte
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enbart vattenlinjen som påverkar området utan även den medföljande erosionen,
beroende på vattennivån.

Figur 3. Erosionsförhållande utmed Halmstads kust. (SGI, SGU, MSB, SMHI &
Lantmäteriet, 2021).
Sedimenttransport och riktning är viktig kunskap i erosion och ackumulation av
sediment då mängden sand har betydelse för anpassning och respons för
väderhändelser, höjd havsnivå och förändrat klimat. Åtgärder som hindrar den naturliga
sandtransporten kan öka erosionen och minska motståndskraften gällande
översvämning. Vågor, vind och extremväder är viktig att kartlägga gällande
förutsättningarna och effekterna för åtgärder. Kunskapen kan förbättra valen och
designen på åtgärder eller ens om åtgärd fodras (Nyberg, Goodfellow & Ising, 2021).
SGI:s vågmodell redogör i vågrosor för riktning, våghöjd och frekvens (se exempel
under Bilaga 2). Utmed Halmstads kust visar huvudsakligen på väst och sydvästliga
vågor men även nordvästliga, beroende på lokala områden. SGI:s ”Utbildning
vågportal” den 28 april 2021 redogjordes att data är simuleringar och inte uppmätta
vågor så därför inte fullständig beskrivning av verkliga händelser.
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 strömmar (Birgander, Persson & Nilsson, 2018).
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Ystad kommun (2020) informerar på hemsidan att bistå med insamling av information
om erosionen genom att använda en karttjänst och sedan ta foto längst kusten. Fotot
hamnar i karttjänsten med plats och tid kortet togs (Ystad kommun, 2020). Danielsson5
inkom med information om användandet av Coast snap. Det är en ställning där
medborgarna kan lägga sin mobil i och ta ett kort som sedan sänds till kommunen (se
Figur 4). Då blir det exakt position vid varje foto även om det är av olika personer.
Detta ger en mer exakt lokal utvärdering av naturliga stormskador eller erosion.

Figur 4. Exempel på Coast snap på Wyeth Bay i Australien (University of Melbourne,
u.å).

3.1.3 Havshöjning
Halmstads förutsättningar med sin geografiska position utmed havet ger potential till
turistutveckling. Kusten bidrar med bad, fritid, natur- och rekreationsvärden och har stor
ekonomisk betydelse vilket berörs i högsta grad av havshöjningen.
Den befintliga bebyggelsen som tas skada av havshöjningen bidrar till stora ekonomiska
förluster för kommunen. Exempelvis avloppsreningsverket på Västra stranden riskerar
att drabbas i framtiden av översvämningar. Serviceanläggningar, flera privata bostäder
och fritidshus som är belägna längst kusten är i riskzonen (Halmstad kommun, 2020a).
3.1.3.1 Det högsta beräknade havsvattenståndet
Den postglaciala landhöjningen i Halmstads kommun är 0,195 cm/år vilket är långsamt
jämfört med medelvärdet över Sverige (0,550 cm/år). Variationen beror på att den
nordliga delen av landet har en snabb höjning, exempelvis Umeå som har en höjning på

5

Per Danielsson. Nationell samordnare för SGI, Zoom intervju den 3 maj 2021.
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cirka 0,951 cm/år (Lantmäteriet 2020). År 2100 har Halmstads landhöjning totalt
hamnat på 21 cm, räknat från referensperioden (år 1995) (Nerheim et al (2017). I Tabell
3 redogörs för hur medelhavsnivån kommer höjas jämfört med referensperioden och hur
havsnivån förmodas accelerera i tiden per scenario (SMHI, 2020b). Exempel: RCP4,5
redogör för en havshöjning med 7 mm/år från år 2100. Idag är havshöjningen 3 mm/år
medräknat landhöjning (Lindgren, 2019)

Tabell 3. Scenarier för framtidens regionala medelhavshöjning år 2100, medräknat
Halmstads landhöjning i RH 2000 centimeter och förmodad havsnivåhöjningshastighet
(mm/år). I parentes anges 5-95 percentiler (SMHIb,2020).
Medelhavsnivåhöjning
Hastighet, År 2100
(cm)
(mm/år)
Scenario
År 2100
25
4
RCP2,6
(-2 till 53)
(2-6)
37
7
RCP4,5
(8 till 67)
(4-9)
70
15
RCP8,5
(33 till 108)
(10-20)

Högsta beräknade havsvattenståndet (HBH) är det högsta genomsnittliga vattenståndet
innan storm sammanräknat med den högsta beaktade stormhöjningen (Johansson,
2018). MSB (2021) redovisar för HBH utmed Halmstads kust på 361 cm. Kombinerat
med ny siffra från SMHI (2020b) med översta percentilen på 108 centimeter med
inkluderad landhöjning, blir nya värdet 392cm för extrem vattenstånd (se Tabell 4
nedan).
Tabell 4. Beräkning av högsta havsvattenstånd i Halmstads stad, utmed kusten
(Johansson, 2018). Högsta nettohöjning är under nutida högvattenhändelse. Högsta
vattenstånd före storm i Kattegatt är det uppmätta genomsnittliga vattenståndet före en
högvattenhändelse. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem som referensnivå.
Tillägg av högsta beräknade havsnivåhöjning är tagen från RCP8,5. Totalen redogör för
beräknade extremhavsnivån år 2100.
Data
Centimeter
Högsta nettohöjning

229

Högsta vattenstånd före storm i Kattegatt

49

RH2000 år 1995, medelvattenstånd
Havsnivåhöjning (högsta percentil), inkluderat
landhöjning (SMHI, 2020b)

6
108

Total

392
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Figur 5 visar havsnivån under extremförhållanden för scenario RCP8,5 år 2100, räknat
på högsta vattenståndet, avrundat till 4 meter, utmed centrala Halmstad. Figur 6 visar
havsnivån under extremförhållanden år 2100, räknat på högsta vattenståndet på 3,5
meter, (Svensson & Nilsson, 2012) utmed Haverdal. Skillnaden mellan figurernas data
grundas på de lokala förhållanden som styr vattenståndet och den data som fanns
tillgänglig vid beräkningen. Figurerna visar inte förflyttad strandlinje. Beroende på
vilket scenarion framtiden kommer utvisa, vilket relateras till CO2 i atmosfären, höjs
havsnivån i olika takt med de olika temperaturökningarna. Detta bidrar till vilken
hastighet som havshöjningen sker årligen då en stigande värme accelererar
isavsmältningen (Englander, 2021). När havsnivån höjs flyttar kustlinjen inåt land och
områden som täcks av vattnet är inte längre översvämning utan ett normaltillstånd
(SOU, 2017).

Figur 5. HBH avrundat till 4 meter, (på grund av begränsat val i kartsimuleringen).
Kartan visar Västra stranden, Hamnen och Östra stranden (MSB, 2021)
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Figur 6. HBH på 3,5 meter. Kartan visar området Haverdal och Haverdals strand
(MSB, 2021).
3.1.3.2 Vattenståndet under storm: Gorm
En känd översvämning inträffade under stormen Gorm i slutet av november år 2015.
Vindhastighet på 35 meter/ sekund och hastiga stegringar bidrog till att vattenståndet
steg till 235 cm över medelvattenståndet, utmed Halmstads kust (Nerheim, Schöld,
Persson & Sjöström, 2018). Söder och tullkammarkajen översvämmades vilket cirka 60
bostadshus, 40 småhus och 40 industrier och verksamheter påverkades. Vissa vägar
såsom Dragvägen och Strandgatan påverkas samt VA-ledningar genom tryck från
översvämningen där dagvattenledningarna främst påverkas genom att vattnet trycks in i
ledningarna. Detta orsakar försämring av vattenavledningen, även från högre belagda
platser. Återkomsttiden för stormstyrka som Gorm är ca 50 år men kommer att minska
sin återkomsttid år 2100 till 2 år (Sörman, 2016).
Sammanlänka Gorm med scenarier RPC4,5 och RPC8,5 (översta percentil), skulle
vattenståndet utgöra 302 (235+67) centimeter respektive 343 (235+108) centimeter i
höjning vilket påverkar större områden. Det är inte medräknat att stormar i framtiden
kommer att bli kraftigare då klimatmodeller idag inte påvisar detta trots att temperatur,
lufttryck och vindar kommer att förändras (SMHI, 2014), vilka är de viktigaste
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faktorerna som bildar variationer i vattenståndet. Däremot med höjd medelhavsnivå
kommer exempelvis 100 års översvämningar att öka frekvensen betydligt (Helsingborg,
2012). Stormar som Gorm kommer troligen inträffa allt oftare och vara av den mindre
storleken under år 2100.

3.2 Naturbaserade åtgärder
De 5 föreslagna åtgärderna valdes utifrån upplysning vid inventering i litteratursökning.
Åtgärderna var genomförda i intervjuade kommuner, utom kustnära våtmark som enbart
var planerad. Genom att de var genomförda förmodades att kunskap om dessa fanns
tillgängligt i kommunerna. Kustnära våtmark valdes utifrån att minska problematiken
med översvämning runt åmynningar för Halmstad har ett flertal åar som mynnar ut i
havet.
3.2.1 Sandstaket
Sandstaket ska stärka strandens naturliga uppbyggnad av sanddynor, som verkar mot
erosion och som översvämningsskydd. Staketen placeras i vinkelrät vindriktning för att
effektivast fånga in flygsanden. Lokala vindmätningar är av stor vikt för rätt placering
och utmed Halmstads kust är den förhärskande vindriktningen väst- till sydvästlig
(SMHI, 2013). Ystad6 har upplåtit strandstaket av pil som flätas ihop. Det är relevant att
staketen är naturliga och biologiskt nedbrytbara då förväntat resultat leder till att
staketen täcks av sand för att sedan brytas ned. Vid nedbrytning kommer inte staketen
bidra till föroreningar. Kommunen har genomfört test med 3 staket varav längden på
30-35 meter vardera. Märkbart resultat syntes efter ett par veckor då det ansamlats sand
bakom staketen.
Det finns risk för vandalisering, vilket i Ystad har skett 2 gånger vid ett staket som är
beläget nära ”midsommarängen”. Där rör sig mycket människor vilket ökar risken. En
åtgärd är att förstärka staketen med skruvar, vilket inte gör dem helt naturliga. Vid
vandaliseringen har den uppbyggda sanddynen försvunnit direkt då det inte fanns
vegetation som binder in sanden. Vind och vågor har däremot inte rubbat staketen.
I Ängelholm kommun7 inleddes år 2017 ett pilotprojekt, från ett medborgarförslag, med
att bygga salixflätade sandstaket på Vejbystrand (se Figur 7). 4 staket varav 25 meter

6
7

Mona Skoog, medlemsmöte erosionsskadecentrum, teamsintervju den 27 april 2021.
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning på Ängelholm kommun, teamsintervju den 30 april.
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långa kostade totalt 300 000 kronor. Thiere2 har sammanfattat detta projekt. Hon
redovisar att det var ett dyrt projekt där projektplaneringen tog en stor kostnad.
Entreprenören var oerfaren med att sätta upp dessa staket vilket drog ut på
tidskostnaden. Året senare upplät kommunen 3x100 meter långa staket av juteväv.
Dessa var enklare att bygga och kostade 250 000 kronor varav 50 000 kronor var
administrativt arbete. Salix staketen är 1,5-2 meter höga och juteväven är 0,5-0,75
centimeter höga. Detta medför olika ackumulation där juteväven täcks nästan helt idag
av sand och ansamlingen är en spetsig kulle. Salixstaketen har ansamling som en låg
slänt bakom staketen där även vegetation etablerat sig. Figur 7 visar på effekten av
strandstaket där sand har ackumulerats och skapat en sanddyn med etablerad växtlighet.
Varför inte växtlighet etablerat sig vid jutevävstaketen tror Thiere2 beror på att
människor rör sig vid dessa. Salixstaketen är högre och går inte att gå över. Thiere
räknar med en hållbarhet på minst 3 år. Ängelholm och Ystad har utfört en
fotoutställning med konstnär som ställt ut posters med klimatinformation och berättelser
från SMHI, gällande klimatförändringar och erosion. Posterna hängdes upp på staketen
som skapade uppmärksamhet och stor uppskattning av invånarna8.

Figur 7. Sandstaket gjorda av salix utförda på Vejbystrand. Till vänster visar staketen
när de sattes upp år 2018 och till höger visar vilken effekt de gjort med att bygga upp
sanddyn år 2020 (Ängelholm kommun, 2021).

3.2.2 Ålgräs (Zostera marina)
Den vanligaste arten av ålgräs i Sverige är Zostera marina. Den är en blomväxt som är
anpassad till havet och växer i mjukbotten. Ålgräs är ljuskrävande och utmed Skagerrak
trivs den på 1-4 meters djup. Ängar minskar klimatpåverkan genom stort kolupptag som
lagras i biomassan dessutom samlas organiskt material i ängarna som långtidslagaras i
sedimentet av den anaeroba miljön (Eriander, 2021).

8

Mona Skoog, medlemsmöte erosionsskadecentrum, teamsintervju den 27 april 2021.
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Ålgräs stabiliserar bottnen med rotmattan och minska därmed erosion. Gräset dämpar
vågornas styrka och vågturbulensen av ålgräsets blad vilket skapar skydd för
våguppsköljning. Ålgräs tillför en bottenstruktur som skapar livsmiljöer. Biodiversiteten
utmed kusten ökar och är viktig för kommersiella arter såsom ål, musslor och torsk
hittas i ålängar. (Eriander, 2021). Beroende på batymetrin, var vågorna bryter,
vinduppstuvningseffekt och hur stora ängarna är påverkar graden av dämpningseffekten
(Johansson, Gyllenram & Nerheim, 2017).
I Ystad har test gjorts med inplantering av ålgräs vilket gjordes på cirka 2 meters djup,
som är optimalt för ålgräsets trivsel9. Ålgräset togs av ett litet bestånd från donatoräng
som var anpassad till Ystads miljöförhållande såsom salthalt, temperatur och
sedimenttyp. Då flera platser utmed Ystads kust har en aktiv profil ner på 4 meters djup
blev planteringen översandade i den stora sedimentackumulationen, delvis orsakad av
tidigare sandskoning. Effektresultat kan därför inte utmätas men lett till ökad kunskap i
ändrat val av plats för inplantering5. Sandgren förklarar i intervjun att utanför
Helsingborgs kust finns stora ålgräsängar där inplantering skett för att öka
utbredningen. Idag är inte planteringen utvärderad10. Utöver lokala miljöförutsättningar
påverkar andra faktorer, vilket kan leda till förluster, såsom t.ex. drivande algmattor,
och vissa grävande samt betande djur. Algmattor täcker ålgräsängar vilket minskar
ljusinsläpp och därmed tillväxten. Det kan bildas en anaerob miljö under algmattorna
vilket kväver ålgräset (Marbipp, 2018). Bioturberare såsom sjöborrar och kräftor stör
genom att gräva upp nyplanterade skott och betande djur såsom sjöfåglar, fiskar och
sjöborrar konsumerar helt enkelt upp ålgräset (Short, Davis, Kopp, Short & Burdick,
2002).
Eriander (2021) redovisar i sin forskning med restaurering år 2011 att ålgräsplantering
gav högst etablering med hjälp av singelskott. Singelskott visade sig har den högsta
etableringen där 9 skott planterades och året efter återfanns över 200 skott. Den
fungerar över 80% bättre än pluggplantering som innebär att skotten grävs upp med
bottensediment från donatorängen och planteras ned med den i den nya miljön. För att
minska resurser genom minskad skottåtgång gjordes ett test med att plantera i rutnät vid
Gåsö år 2019 (Eriander, 2021). Störst effekt gav plantering i singelskott i rutnät 1x1

9

Mona Skoog, miljöstrateg på Ystad kommun, teamsintervju den 15 april 2021
Stina Sandgren, klimatstrateg på Helsingborgs stad, teamsintervju den 22 april 2021.

10
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meter (se Figur 8). Singelskott är den snabbaste metoden för etablering men även i
kostnadseffektivitet där 1x1 meters rutnät rekommenderas idag.
Fröplantering gav mycket höga förluster där mindre än 1% etablerades och
rekommenderas därför inte idag. Test med skottplantering år 2015, även här utanför
Gåsö, gjordes på 600m2 och utvärdering efter 3 månader visar en etablering på 220% i
genomsnitt. Därför rekommenderas att skottplantering av ålgräs görs i svenska vatten
(Moksnes et al, 2016).
Kostnaderna varierar beroende på planteringstätheten, storleken på odlingsområdet, tid
för uppgrävning och plantering (vilket varierar beroende på dykarens erfarenhet),
sedimenttyp, siktdjup, förekomst av sten osv. Generellt kostar ålgräsplantering med
singelskott på en hektar mellan 1,2-2,5 miljoner beroende på val av skottäthet (Moksnes
et al, 2016).
Behövs förankring med bambuskott fördubblas kostnaden i planeringstiden. Förankring
har visat sig ge märkvärt bättre resultat då enbart plantering gör att rötterna lätt dras upp
i vattnets rörlighet. En förankring kan jämföras med ett etablerad äng i rotgreppet.
Genom att plantera i maj till juli ökas chansen för överlevnad under vintern och
maximerar skottillväxten men begränsar tillämpningen av åtgärden. En annan viktig
aspekt att tänka i planeringen är att skördade plantor förvaras i nätsäckar i havet vilket
bör planteras nästkommande dag för att inte förlora kvalitet. Därför bör väder och
arbetsdagar planeras samt att det tar cirka 25% längre tid att plantera jämfört med
skörden (Moksnes et al, 2016).
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Figur 8. Test med ålgräsplantering i olika rutnät. Till vänster är nygjord plantering år
2019 och till höger är etableringen år 2020. Fotograf: Eduardo Infantes (Eriander,
2021).

3.2.3 Vegetation på strandplanet
Vegetation binder sand, motverkar erosion och ackumulerar flygsand. Växlighet gynnar
den biologiska mångfalden genom att skapa habitat för insekter och mindre djur. Främst
lämpade för stränder är gräsarterna sandrör och strandråg just för de tål ackumulerande
sand. Sandrör binder sanden bättre med sina långa rötter medans strandrågen inte
behöver salt och kan växa längre in mot land. Användning av sandförankring med
exempelvis juteväv eller kokosfiber skyddar planering mot lättare väderväxlingar. Frön
är inte lämpliga då de tenderar att blåsa bort och störs lättare än plantor. Växtlighet kan
med fördel anläggas på strandplanet men även över befintliga skydd för en mer estetisk
effekt (Wallén, 2007). Effektfull plantering har visats från ett projekt i Ängelholm, år
2007, där strandråg planterats på kokosnät i rutor med 45 centimeters mellanrum.
Plantering skedde med singelskott och var fullt etablerade året efter (se Figur 9)
(Wallén, 2007). Ystad plantering, hösten 2020, av strandråg och sandrör gav snabbt
resultat med uppbyggnad av sand bakom plantan. Vid tillsyn visar det sig att variationen
i effekten är olika beroende på vindriktningen Ystads senaste utvärdering redovisar att
på vissa ställen är det >100% etablering (plantor bildat fler skott). Några områden har
85% etablering beroende på slitskador. Rättvis utvärdering sammanställs efter
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sommaren 202111. Rekommenderat från Wallén (2007) är maximalt 2 plantor i varje
grop för att inte konkurrera om näringen. Gödsling görs med fördel efter plantering med
kväve för snabbare etablering, men är inget måste då den är anpassad för näringsfattig
jord. Efter plantering är det av vikt att bevara vegetationen genom att skydda mot
nedtrampning i möjligaste mån (Wallén, 2007).
En viktig del är att tång lämnas kvar på stranden för att vegetation ska börja gro men
skyddar dessutom något mot erosion då sanden runt tången stabiliseras genom att ibland
bilda sandkrusta (Lundgren Sassner, 2019). I Ystad görs städning av stranden under
sommarmånaderna vilket tar bort groningsmöjligheten. Städning görs för att bevara en
strandlinje bland annat för strandens attraktivitet7. En nackdel kan vara att vegetation på
stor del av strandplanet gör stranden oattraktivt för gäster.
I Helsingborg tas vresros upp och grävs ned i sanden, sedan läggs tång dit och sand över
så att naturlig växtlighet kan etablera sig. Detta kräver underhåll genom att mekaniskt
plocka bort vresrosskott som kräver resurser12. Genom borttagandet av invasiva arter
tillåts naturlig stranddynamik etableras och möjligheten att återskapa naturliga
kustekosystem (Naturvårdsverket, 2021).
I Ängelholm testades att använda en testplantering i augusti år 2014 på Vejbystrand.
Kokosnät lades ut och plantering av sandrör och strandråg gjordes i förankring till
näten. I oktober kom stormen Simone vilket ledde till stora vågor som sköljde bort allt.
Om inte vegetationen hinner få rot och stabilisera sanden tillräckligt innan storm så
finns risken att åtgärden försvinner. Ängelholm har inte prövat åtgärden ytterligare.13
Den exempel bevisar att ekonomiskt förlust i sådana projekt är inte oundvikliga. T.ex. i
blomsterhandeln kostar en planta strandråg mellan 50-80 kronor och sandrör cirka 100
kronor (Eiras gröna, u.å). Priset ger en fingervisning men är inte särskilt relevant i
kommunens upphandling där priset reduceras. Även vid reducering kan det bli dyrt om
det gäller långa sträckor.

11

Mona Skoog, miljöstrateg på Ystad kommun, teamsintervju den 15 april 2021.
Stina Sandgren, klimatstrateg på Helsingborgs stad, teamsintervju den 22 april 2021.
13 Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning på Ängelholm kommun, teamsintervju den 30 april.
12
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Figur 9. Plantering av strandråg i Ängelholms kommun. Högra bilden visar färdigställd
plantering år 2007 och vänstra bilden visar etablering år 200814.
3.2.4 Klitterövergångar
Problematiken med välbesökta stränder är att det bildas ett stort tryck på de befintliga
sanddynorna. Genom nedtrampning sker slitageskador på klitterna som ökar erosionen
av sanddynerna. Finns det sandgångar så skär de ned i klitterna och försvagar dem.
Genom klitterövergångar skyddas sanddynorna, vegetationen och nedskärning vilket
ökar skyddet för erosion och översvämningar (Almström, 2012). Klitterövergångarna
byggs upphöjda över klitterna där besökare passerar för att komma till och från
stranden. Genom strategisk placering av övergångarna kommer besökande
förhoppningsvis att använda sig av dessa. Exempel är från parkeringar eller
stugområden och där det redan finns sandgångar. Riktningen bör placeras i västlig eller
sydvästlig position för att följa den förhärskade vindriktningen i Halmstad (SMHI,
2013). Det gör att flygsand inte ackumuleras mot övergången vilket underlättar för
vegetations etableringen.
Utformningen av övergångarna anpassas efter besöksantalet och ska kunna användas
tryggt av alla, såsom barnfamiljer och handikappade. Thiere15 beskriver en stor positiv
effekt av gångarna där rörelsehindrade har möjlighet till havsutsikten och uppleva
dynmiljön, vilket inte var möjligt innan övergångarna sattes upp.
Övergångarna utsätts för tufft väder och erfordras inspektion för att kunna vara säkra
och användbara. Höjden planeras efter hur höga klitterna naturligt kan bli och ge
utrymme för solljus under till vegetationen. Övergångarna ska även ha mellanrum i
golvet för att släppa in solljus, leda bort regn och minska sandansamling (Almström,
2012).
14
15

Veg Tech AB. 2021. E-mail 11 maj. <info@vegtech.se>.
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning på Ängelholm kommun, teamsintervju den 30 april.
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Kostnaden att utföra dessa beror på material, terräng, storlek och antal som behövs
placeras ut. I Ängelholm renoverades 3 stora klitterövergångar som hade en gångbro,
terras och trappor (se Figur 10). Dessa var minst 10 år gamla och var i stort behov då
dem utstår hårt klimat. Dessa kostade 3 miljoner kronor. Materialet var
tryckimpregnerat trä som var billigare än lärk trä11. Enligt Jildestedt:s rapport (2007)
växer sibirisk lärk långsamt vilket ger en högre andel kärnved än europeisk lärk som
ökar hållfastheten. Vidare menar författaren att miljövänlig energi inte garanteras i
Ryssland vid avverkning, sågning och transport vilket globalt sett har en negativ
påverkan. Lokalt sett är impregnerat svensk trä bättre att använda men beroende på
vilken impregnering som används är miljöpåverkan olika (KEMI, 2021).
På platser där klitterövergångar uppförts har det skett en minskning av dyngångarna
som reparerat sig och vegetationen har ökat. Vid mindre övergångar såsom enkla
trappor fortgår nedtrampning, vilket Thiere upplever det som att det är bekvämare att ta
vägen över dynerna. Skyltar med information finns uppsatta vid övergångarna.
Övergripande har minskning av nedtrampning skett vilket ses som den effekt man ville
uppnå.

Figur 10. Renoverade klitterövergångar i Ängelholms kommun. Fotograf: Geraldine
Thiere 16.
16

Geraldine Thiere 2021. E-mail 6 maj. <Geraldine.Thiere@engelholm.se>
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3.2.5 Kustnära våtmarker
Anläggning av våtmark några hundra meter från strandkanten dämpar vågenergin och
översvämningar från havet. Våtmarkerna minskar volymhastigheten av inkommande
vattenflöden från land till hav och minskar kusterosionen från en kraftig avrinning vid
mynningen. Kustnära våtmarker har fler funktioner då de fungerar som rening av
dagvattnet, kolsänka, skapar ekosystem, gynnar den biologiska mångfalden och
rekreationsområde (LifeCoastAdapt, u.å).
Lomma kommun planerade för 2 mindre våtmarker i Karstorp på en gräsplätt. De
anmälde om vattenverksamhet enligt Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter
(1998) då totalytan var på 2000m2. Vid planeringen var VA-ledningarna i området
kommunalägda men togs över av VA-Syd under planeringssteget vilket medförde
fördröjning i planeringen. Överenskommelsen blev att VA-Syd skulle ansvara för inoch utlopp där kommunen skulle förvalta själva våtmarken.
Budgeten låg på 1 miljon vilket skulle gå till genomförandet. Planeringen blev inte som
tänkt då det utpekade området visade sig att inte vara optimalt i placering. Området låg
för högt, En el-ledning låg mitt i området och VA-ledningarna låg långt ner. Att öppna
upp för inflöde av dagvatten hade medfört att slänterna till våtmarken blivit för branta,
ur säkerhets och rekreationsaspekt. Eftersom fördröjning av vattnet som gick i
ledningarna inte skulle ske skulle det inte heller bli något minskat tryck på utloppet.
Våtmarken planeras idag på annat område17.
De växter som planteras behöver både vara vatten- och torktåliga för området kommer
torkas upp och översvämmas. Enligt Skoog (2007) är växterna nysört och daggräs
anpassade för vattenfluktuationer samt det svenska klimatet. I grundvattenzonen där
stående vatten finns rekommenderas kaveldun och vass plantor. Om inflödet anses vara
stort bör planteringen ske med förstärkande skyddsmatta, exempelvis kokosfiber där
växterna kan etableras (Skoog, 2007).
I Stockholm Vatten och Avfalls (2017) rapport skrivs det att beroende på våtmarkens
utformning, utgörs en säkerhetsrisk för människor och barn att vistas i, vilket vidare
åtgärder kan behöva tillämpas. Det kan vara åtgärder som grovt släntmaterial, växter,
varningsskyltar, stängsling och tät vegetation för att stänga av kontakt med permanent
vattenspegel. Underhåll krävs med mellanrum av tillsyn där igensättning av
bottensediment kan behövas tömmas och växtlighet skördas (Stockholm Vatten och

17

Linn Carlsson, projektingenjör på Lomma kommun, Telefonintervju den 3 maj 2021.
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Avfall, 2017). Beroende på storlek av våtmarker så blir den dämpande effekten av
vågenergin olika. Viss forskning har visat att stormvågens höjd kan minskas med 30 cm
vid en våtmark på 1,6 km vegetativ våtmark (Digital Coast, u.a) men vidare mätdata på
konkret effekt är begränsad.

3.3 Ansvar för åtgärder
3.3.1 Tillstånd
Ystad har anmält om vattenverksamhet (Sveriges riksdag 1998, MB Kap. 9) av samtliga
åtgärder då strandnivån ligger 2 m.ö.h där ett högt vattenstånd kommer över nivån. De
har anmält om strandskyddsdispens och fått den beviljad (Sveriges riksdag 1998, MB
Kap. 7:15§) av utförandet av sandstaket då det hindrar fri rörlighet av allmänheten.
Kommunen har även tagit bort invasiva arter såsom vresros och planterat strandråg och
sandrör med inhägnad vilket kräver strandskyddsdispens 18.
Ängelholms kommun anmälde strandskyddsdispens för salixstaketet men inte juteväv
då den inte hindrade den fria rörligheten. Bygglov diskuterades angående salixstaketen
men beslutades om att det inte behövdes då genomsläppligheten inte påvisar
insynsskydd19
Lomma anmälde för vattenverksamhet enligt ”Förordning (1998:1388) om
vattenverksamheter” då totalytan var på 2000m2 och översteg inte 3000, vilket hade
krävt tillstånd (Sveriges riksdag, 1998).
Redogörelse för om klitterövergångarna krävde en anmälan eller tillstånd gav inget
resultat. Däremot dras slutsatsen att det krävs strandskyddsdispens då den placeras i
dynerna nära kustlinjen.
Thiere20 påpekar problematiken i tidsspannet med implementering av åtgärderna.
Processen tar lång tid där anmälan och tillstånd genomgår prövning då tolkning inte är
gjord ännu. Dessutom ändras lagstiftningen vilket försvårar prövningsprocessen. Thiere
menar att det är viktigt att agera så snart det är möjligt på grund av lång prövotid. Detta
är ett problem då klimatförändringar framträder idag och åtgärder behöver göras
snarast. Danielsson21 håller med om problematiken men värnar om den demokratiska
process där alla instanser ska få säga sitt, vilket tar lång tid.
18

Mona Skoog, miljöstrateg på Ystad kommun, Teamsintervju den 15 april 2021.
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning, teamsintervju den 30 april.
20 Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning, teamsintervju den 30 april.
21 Per Danielsson. Nationell samordnare för SGI, Zoom intervju den 3 maj 2021.
19
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3.3.2 Vem bär ansvaret?
Klimatanpassning längst kusten innefattar stora områden. Vissa åtgärder kan beröra
flera aktörer då riskområden inte begränsas. Åtgärder för klimatförändringar är en
ekonomisk belastning som bidrar till områdesprioriteringar i kommunens planering
(Halmstad kommun, 2021b). Detta kan skapa oenighet inom kommunen men även
mellan kommun och invånare.
I seminariet ”Gemensamma satsningar för klimatanpassning” (Klimatanpassning.se,
2021) belystes problematiken kring vem som bär ansvaret i klimatanpassning.
Kommunen ansvarar för åtgärder vid kommunal egendom och infrastruktur samt
återställande av klimatanpassningsåtgärder vid extreminträffande. Övrig bebyggelse och
mark ansvarar fastighetsägaren genom äganderätten därför kostnaden för
klimatsäkringen (Halmstad kommun, 2021b).
Vesterlins (2021) redogör för kommuners ansvar där översiktsplanen och detaljplaner är
viktiga verktyg för att få igång gemensamhetsanläggningar. Med Plan- och bygglagen
kan kommunen planlägga mark som kommunen själv eller fastighetsägare ska bygga
och förvalta skyddsåtgärder. Dessa gäller inom detaljplaner och är därför
områdesbegränsade.
PBL 3:5§ redogör att i ÖP ska det framgå kommunens syn på risken för
klimatrelaterade skador på den byggda miljön och hur dessa kan minska eller upphöra
(Sveriges riksdag, 2010). ÖP:n som är ett styrinstrument för kommunens arbete kan
leda till klimatanpassning i detaljplaner och genom utvärdering tas politiska värderingar
kring klimatanpassningen i kommunen.
3.3.3 Gemensamhetsanläggningar
Björlin (Klimatanpassning.se, 2021) föreslår att kommunen arbetar för att skapa
incitament och förutsättningar för fastighetsägare att gå med i gemensamma
anläggningar:
•

Tydliga lokala strategier där åtgärder i egen ledning redovisas i översiktsplanen,
som fastighetsägare själva kan genomföra.

•

Kommunikation och kunskapsspridning utifrån kunskapsunderlag gällande
information, effekter och risker om klimatanpassningsåtgärder. Även viktigt att
redogöra för information om åtgärdens placering, genomföring och underhåll för
fastighetsägare.
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•

Subventioner och bidrag för motivera till att arbetet kan ske i praktiken i större
skala. Det minskar behovet av lån, kostnaden till förvaltning och
tillståndsprocess men även till att mildra om förrättningen till
gemensamhetsanläggningen inte går igenom.

Däremot får inte kommunen vidta åtgärder som gynnar enskilda, exempelvis med
subventioner, utan endast om det finns synnerliga själ för det (Sveriges riksdag, 2017),
vilket begränsar kommunens handlingsutrymme. Kommunens befogenheter gäller inom
kommunen vilket begränsar arbetet för åtgärder som sträcker sig över kommungränser
där samverkan fodras.
Gemensamma anläggningssamfälligheter är ett verktyg för fastighetsägare, kommuner
och länsstyrelser att gemensamt äga, finansiera samt förvalta anläggningar. Däremot
finns det vissa krav som ska uppfyllas för att åtgärderna kan klassas som anläggningar
enligt Anläggningslagen (AL). Vesterlins (2021) tolkar lagen som att växtlighet kan
klassas som anläggning om den uppfyller en funktion som efterfrågas. Växligheten kan
vara en del i ett anläggningsbeslut och därför ingå som anläggning, även om det inte är
en teknisk konstruktion, menar Vesterlins. Björlin redogör för kvalificering av
översvämningsytor är en anläggning om en aktivitet görs på ytan. Däremot ifrågasätts
om en inrättning av våtmark är lämpligt att fastighetsägare ska äga och sköta en sådan.
Vidare menar Björlin att erosionsskydd och stabilitetsåtgärder för skred är inga problem
att använda sig av gemensamhetsanläggningar (GA) då de inte ingår som
markavvattning och får därmed inte dubbla syften. Ett stärkande motiv är om erosionen
pågår idag och är inte ett framtida osäkert scenario. Mailkontakt med Björlin den 26
april 2021, förklaras att enligt Vesterlins utredning skulle vegetation och sandstaket
fungera att genomföra som GA, men det har aldrig prövats ännu.
Det finns oftast en vilja att investera och dela på kostnader på anläggningar såsom väg
eller brygga då det gynnar fastighetsägaren men klimatanpassningsåtgärder är diffust i
både nyttan och hur riskerna blir i framtiden. Björlin menar att det är möjligt att ”tvinga
in” fastighetsägare i gemensamhetsanläggningar. Då krävs det underlag för att en
specifik ägare måste vara med för att åtgärden ska få effekt eller om projektet fallerar
utan berörd aktör. Däremot måste skiljning ske mellan fastighetsägarens intresse och det
allmänna intresset. Åtgärder som är naturbaserade får ofta fler nyttor i samhället som
inte går att tvinga en fastighetsägare att betala (SMHI, 2021c)
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Kommuner kan initiera en anläggningsförrättning med medvetenhet om att i
sökandeprocessen måste riskerna presenteras tydligt och att berörda får nytta med
anläggningen. Problematiken är att det kan vara svårt att bevisa då framtida förlopp i
klimatförändring finns osäkerheter. Går inte prövningen igenom är sökande den som får
bekosta ärendet och går prövningen igenom delas kostnaden mellan de inblandade.
3.3.4 Kommunens värdering
Prioriteringar som kommunen måste göra främst berör kommunalägd mark där de på
grund av budget måste välja de som är i störst riskområden. Detta är en fråga där
prioritering kan värderas olika. Är det mer prioriterat att skydda en stugområde mot ett
naturområde? Detta är förstås komplext där värdering ifrågasätts som även ändras i tid
och den det berör. Frågan berör kommunens ansvar och värdering gällande
fastighetsägare som är utsatta och har inte möjlighet att klimatanpassa. Bör man låta
människor utsättas där kommunen istället lägger sina resurser på ett kommunalt område
som havsnivån påverkar men där ingen människa berörs? Detta är svårt att svara på då
människans moral spelar in. Trotts att äganderätten menar att fastighetsägarna har eget
ansvar att skydda sin fastighet så bör kommunen värna om sina invånare och stötta dem,
i den mån de kan för att behålla invånarna och för att styra mot kommunen vision att
inneha 150 000 invånare till år 2050.
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3.4 Sammanställning av åtgärderna till Halmstad
3.4.1 Utvärdering av lämpliga åtgärder
Åtgärderna redovisas i Tabell 5 i deras fördelar, nackdelar, kostnad i utförande,
underhåll, effekten och riskerna med anläggning. För- och nackdelar görs ur
miljöperspektiv och synvinkel i planering och utförande. Tabell 5 grundas på
resultatdelen från intervjuer och litteratursökning.

Tabell 5. Resultatet av åtgärderna strukturerade i tabellform.
Åtgärder

Fördelar

Nackdelar

Kostnad

Underhåll Effekt

Risker

Sandstaket

Enkel åtgärd att
utföra

Salix kräver
strandskyddsdispens

Låg. Salix
dyrare än
juteväv

Nej

Snabb
ackumulering

Vandalisering

Ålgräs

Inget som stör
Gynnar ekosystem
Kolsänka

Vattenverksamhetsanmälan Mellan
Tar tid att utföra
Noga planering

Nej

Vegetation på
strandplanet

Ökar biologisk
mångfald
estetik

Strandskyddsdispens
Eventuell borttagning av
invasiva arter
Oattraktivt

Låg Ev.
Nej,
borttagande eventuellt
av invasiva gödning
arter

Dämpar men svårt
att säga exakt
effekt, Stor
etablering vid rätt
förutsättningar
Relativt snabb

Bortspolning
Fel
förutsättningar
Bioturberare
Betande
Förstörelse
Slitage

Klitterövergångar Funktionshindrade
kan ta sig fram

Större ingrepp

Hög

Nej

Snabb

Brukas inte
Vandalisering

Kustnära
våtmarker

Kräver yta
anmälan eller tillstånd till
vattenverksamhet,
Eventuell säkring

Hög

Ja

Ja, dock svårtolkat Säkerhet

Skapar ekosystem
Ökar biologisk
mångfald
Renar dagvatten
Rekreationsområde

3.4.2 Förslag till åtgärdernas placering
Förslag till åtgärdernas placering baseras på sammanställning av åtgärderna (Tabell 5)
och tar hänsyn till översvämningsrisk och erosion. Satelitkarta utmed Halmstads kust
hämtades från Google Maps (Rasmussen & Eilstrup Rasmussen, 2005) som sedan
positionerades med tillhörande rekommendation för upplåtande av åtgärderna (se Figur
11). De områden som valdes att belysas som exempel, utgår från Halmstad kommuns
framtidsplan (2020a), är Trönninge och Haverdal. Dessa är 2 av de 5 stråken där ökad
bebyggelse planeras (se Figur 2). Även områdena som: Västra stranden, Hamnen, Östra
stranden, Tylösand och Tönnersa naturreservat längst kusten, tas med i analysen.
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Trönninge bebyggelse är beläget inåt land vilket tillämning av kustnära våtmarker kan
ske mellan kustlinjen och bostadsområdet vilket skulle dämpa vågorna för att nå in till
bebyggelsen. När våtmarkerna anläggs med fördel nära Fylleån bidrar det till att minska
volymhastigheten av inkommande vatten samt minskar kusterosionen från kraftig
avrinning vid mynningen.

Haverdal har en kuststräcka med ingen eller obetydlig erosion (se Figur 3). Dock ligger
bebyggelsen nära kustlinjen vilket bör skyddas mot havshöjning (se Figur 6). Åtgärd
som skulle vara lämpligt alternativ för vidare undersökning är här ålgräsplantering.
Även om erosion inte pågår idag i området så kan det ske i framtiden när havsnivån
höjs. Detta motiverar utförande av sandstaket och vegetation på strandplanet.
Implementering av våtmark här är limiterad i mån av plats men kan beprövas längre
söderut, t.ex. vid Villshärad havsbad och Haverdals naturreservat.
För att minska inskränkning i naturreservat bör ålgräsplantering undersökas om lokala
förutsättningar finns.

Tylösand är en populär badstrand som lockar turister. Detta gör att kommunen har
intresse att bevara, både för människor och växt-och djurliv (Halmstad kommun, 2014).
Sandstaket är motiverat här för att stranden har måttlig till betydande erosion (se Figur
3) samt att staketen inte tar upp mycket plats. Vegetation på strandplanet kan tillämpas
men risk för nedtrampning vid stora besökspopulationer. Vegetationen kan exempelvis
etableras med hjälp av klittergångar som vägleder människor. Strandplanet bör ändå
bevaras för badgäster och inte tas i anspråk vilket kan minska turisterna.
Ålgräsplantering kan rekommenderas här för att minska vågenergin och att det stör
stranden och badgästerna minst av åtgärderna.

Västra stranden, Hamnen och Östra stranden är i stort riskområde gällande
översvämning vid havshöjning (se Figur 5.) Östra stranden har dessutom måttlig till
betydande erosion (se Figur 3). Implementering av alla de 5 föreslagna åtgärderna (se
Tabell 5) bör ses över i området.
•

Ålgräsplantering för att minska vågenergin

•

Sandstaket för att minska erosion oh bygga upp dynor som skydd

•

Vegetation på strandplanet för att binda sanden
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•

Klittergångar för att stärka dynorna

•

Eventuellt kan mindre våtmark inrättas i Aleskogen vid Västra stranden och
Östra strandens norra del, vid Fylleån och Hagöns naturreservat

Vidare område som rekommenderas att tillämpa åtgärder vid är Tönnersa naturreservat
som är den sydligaste kuststräckan i Halmstad. Stranden vid Tönnersa naturreservat har
en måttlig till betydande erosion (se Figur 3). I området rekommenderas främst att
tillämpa sandstaket och vegetation på strandplanet på grund av erosionsproblematiken.
Kustnära våtmarker och ålgräsplantering kan införas då det finns utrymme men det
skulle inskränka på naturområdet. Området har ingen bebyggelse utmed kuststräckan
vilket gör att bör ålgräs och våtmarker inte prioriteras på grund av begränsad
finansiering.
Klittergångar rekommenderas på stränder där ett stort antal människor vistas såsom
badplatser. Exempel på där tillämpning skulle kunna ske är över dynor där
nedtrampning skär ner i dynorna vilket försämrar skyddet mot havshöjning. Dessa
områden som kan ses över är badstränder såsom Tylösand, Västra- och Östra stranden
samt välbesökta stränder vid naturreservat.
Vidare arbete är att se om förutsättningarna kan skapa etablering av ålgräsplantering
vilket är svårt att rekommendera på grund av de olika parametrarna som måste stämma
in för att ålgräset ska trivas och för att det är en hög kostnad.
Haverdals naturreservat, Aleskogen och Fylleån är Natura2000 områden vilket skapar
svårighet att förändra och implementera åtgärder då det är EU:s mest skyddsvärda
naturområden (Länsstyrelsen Halland, u.å). För att vidta åtgärder i Natura2000 områden
krävs tillstånd enligt MB. 7 kap. 27-29§§ (Sveriges riksdag, 1998).
Avslutningsvis tilläggs att alla åtgärder i dessa områden behövs utvärderas mer
detaljerat, där andra aspekter (t.ex. mån av plats, efterfrågad funktion, prioritering,
värdering och budget), tas hänsyn till.
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Figur 11.Analys av rekommenderade åtgärder i lokala placeringar utmed Halmstads
kust. Satelitkarta (Rasmussen & Eilstrup Rasmussen, 2005). Tilläggning av ortsnamn
och åtgärder gjordes i Paint den 2021-05-27.

3.4.3 Kunskapssammanställning om åtgärderna
Naturbaserade åtgärder bör just vara rent material från naturen. Ystads renovering av
sandstaket genomfördes med att borra in skruv för att göra de motståndiga mot
vandalisering. Lösningen är inte optimal då meningen är att staketen ska vara biologiskt
nedbrytbara vilket är väsentligt då de placeras nära den marina miljön (Hamilton, 2019).
Ålgräsplantering kräver, som alla åtgärder, lokala studier innan utförandet sker
(Eriander, 2021) vilket har saknats i vissa planteringar. Dåliga val av metod och plats i
genomförandet bidrar till misslyckanden som i sin tur leder till slöseri med resurser i
form av pengar, arbetskraft och tid, vilket Moksnes et.al stöder (2021). Om t.ex. lokalen
kräver att ålgrässkotten måste förankras, fördubblas kostnaden för plantering, vilket
motiverar noga lokala undersökningar. Det var svårt att hitta tillförlitlig litteraturkälla
för ålgräsets effekt men än den redovisade effekten. Utvärdering från kommunernas
inplanteringar var i dagsläget inte gjort och kunde därför inte användas i detta arbete.
Det betyder att det finns ett behov för undersökning att utvärdera det.
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Vegetation på sanddynor gav snabbt resultat med ackumulation av flygsand. Men
utförande av åtgärden borde inte ske i anslutning till kustlinjen på grund av risken för
bortspolning och eventuellt badgästernas negativa tycke.
Ängelholms klitterövergångar renoverades i tryckimpregnerat trä för att minska
kostnaderna. Enligt KEMI (2021) beror giftigheten i impregneringen på vad som träet
impregnerats med men även litet läckage av giftiga ämnen till miljön vill undvikas. Här
är det lätt att rekommendera att använda trä som lärk för att få rent material men bör
ändå väga in miljöförhållanden från tillverkningsprocessen. Den sociala- och
ekonomiska hållbarheten är dessutom viktig för att främja hållbar tillväxt
(Naturvårdsverket & NUTEK, 1999). Det är dyrt att anlägga ifall hållbart material
används. Det att tiden mellan renoveringar förlängs och därigenom minskas kostnaden.
Det ska även vara ekonomiskt försvarbart att kunna sätta upp på flera platser för att ge
människor möjlighet att komma ut över dynorna och inte enbart prioritera vissa
områden efter budget. Här kan hållbarhetsperspektivet överväga impregnerat virke.
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4. Diskussion
4.1 Klimatstrategier
4.1.1 Framtida strategier
I planeringen kan det vara svårt att välja scenario då framtiden är svår att förutse. Vid
1,5 graders målet (RCP2,6) där medelhavsnivån endast höjs cirka 29 centimeter
kommer känslig strandnära bebyggelse få stora konsekvenser vid extremhändelser.
SMHI (2018) redovisar att utvecklingskurvan faller sig närmare RCP8,5 där bebyggelse
längre in mot land kommer påverkas i översvämning, erosion, ras och skred. Sverige
har ingen rekommendation om vilket scenario som ska används i klimatanpassningen
men många andra länder använder RCP8,5 (Andersson, 2018).
Genom ökad förståelse och kunskap blir arbetet enklare i hur och på vilket sätt
kommunen kan arbeta med olika åtgärder och detaljerade planer. Kommunens
kunskaper verkar för information till berörda verksamheter och fastighetsägare som
påverkas av översvämning och erosion så de förstår riskbilden. Information minskar
även missförstånd och att aktörer tar egna beslut. En händelse i Helsingborg då
fastighetsägare anlitade en entreprenör och byggde en mur gjord av stenar och betong.
Detta stred mot strandskyddet då den fira rörligheten på stranden delvis hindrades och
upplåtandet var inte godkänt av kommunen. Politiska beslut togs och vite dömdes ut till
ansvariga. Muren fick stå kvar22.

4.1.2 Osäkerhet i val av scenario
Vilket scenario som kommer inträffa är svårt att förutse. Däremot bör RCP2,6 uteslutas
då vi befinner oss på + 1 graders höjning idag (IPCC, 2020) och vi inte lever ett
fossilfritt, befolkningsstabilt och har inte en fungerande cirkulär ekonomi.
Argumentation pågår idag i den politiska debatten gällande vilken energikälla som
används. Genom att vi inte vet hur vi använder energikällorna och nämnda faktorer i
framtiden så är det omöjligt att korrekt förutspå värmen som tillförs till jordens system
och därmed förväntat scenario (Englander, 2021).
Det finns inte någon nationell rekommendation om val av scenario som ska användas i
klimatanpassning men att välja högsta scenario (RCP(8,5) säkerställer en havsnivå till
22

Stina Sandgren klimatstrateg i Helsingborgs stad, teamsintervju den 22 april 2021.
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100 års perspektivet är att föredra (Andersson, 2018). Det kan dock minska fokus på
lågriskåtgärder som kan vara tillräckliga och är mer ekonomiskt försvarbara (SMHI
(2021c).
Att möta utmaningen med höjd havsnivå och erosion behövs förståelse om att
hastigheten är oförutsägbar. Klimatpåverkan händer idag och havsnivån kommer inte att
minska även om utsläppen gör det (Englander, 2021). Därför bör arbetet med
klimatanpassade åtgärder påbörjas idag.

4.2 Planering och informationsspridning om åtgärderna
4.2.1 Kunskapsunderlag för val av åtgärder
Björlin (2021) redogör för att kunna välja lämpliga och effektiva åtgärder är det viktigt
med underlag i:
•

Kunskaper i kustprocesser såsom morfologi, kustdynamik, naturligt material
fördelas i mark- och bottenytan

•

Tidsperspektiv i åtgärderna

•

Vad det är man vill skydda- naturvärden, bebyggelse, människor osv

•

Samhällsperspektiv i kostnad och nytta

•

Vilka händelser eller processer man vill motverka eller skydda mot

•

Åtgärdernas påverkan i andra faktorer såsom ekologi, natur, miljö och
bebyggelse.

•

Åtgärdernas effekter och konsekvenser

Skoog23 redogör för en begränsad kunskap i dynamikens underlag som är väsentlig för
fungerande klimatanpassningsanläggningar. Kommunen arbetar med att utreda
dynamiska processer för att utforska lämpliga åtgärder i olika aspekter. Vid vegetativa
åtgärder väljs arter som är anpassade efter markens olika bestånd och egenskaper vilket
erfordrar kunskap och är viktigt under planeringsstadiet, anser Skoog14
Utarbetat underlag stödjer de projekt som testas längst Ystads kust vilket sker i
samverkan med erosionsskadecentrum och Regional kustsamverkan Skåne/Halland.
Skoog redogör att det är tester som är viktiga för kunskapsinhämtning, även om
projektet inte ger det förväntade resultatet. Sandgren24 bedömer att det krävs mer
23
24

Mona Skoog, miljöstrateg på Ystad kommun, Teamsintervju den 15 april 2021
Stina Sandgren, klimatstrateg i Helsingborgs stad, teamsintervju den 22 april 2021.
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detaljrika tekniska kunskapsunderlag såsom vind-,våg- och strömrörelser för att
säkerställa ett förväntat resultat av åtgärderna för att inte misshushålla ekonomin.
Thiere25 anser att kunskapsunderlag är viktigt men även att testa åtgärder i mindre skala
för veta åtgärdens effekt. Utvärdering och dokumentation är viktiga delar för att minska
misstag och kunna dela med sig av kunskapen, menar Thiere.
Danielsson26 poängterar att data och underlag har arbetats fram och är en pågående
process från myndigheter. Att ta hjälp av dessa sparar tid och minskar missbedömningar
av plats och val av åtgärd. Genom att kontinuerligt bevaka kusten som berör kommunen
kan förståelse för naturlig erosion och var åtgärder faktiskt behövs vidtas eller inte.
4.2.2 Kostnader
Kostnaderna för åtgärder är problematiska då de inte räknar med hela processen. Från
planering, administration, utförandet till underhåll och uppföljning. Det är även svårt att
hitta data på kostnader där implementering av åtgärder gjorts. Redovisade siffror är inte
exakta och kommer bero på förutsättningarna åtgärden har sedan start. Redan vid
planeringssteget bör val av den långsiktiga vinsten i klimatanpassning vägas upp mot
den kortsiktiga kostnaden. Detta skapar en ekonomisk hållbarhet (Naturvårdsverket,
2021). Kostnaden för åtgärderna är redovisade som exempel och är inte grundade för
Halmstads räkning. Det beror på upphandling, val av metod och lokala förutsättningar
och som ger det aktuella prisläget för Halmstad.
4.2.3 Medborgarinflytande
Fotoutställningen som arrangerades i Ängelholm och Ystads kommun bidrar till att
upplysa kommuninvånarna mot klimatförändringar men även uppmärksamma
kommunens arbete med klimatanpassning. Det skapar förståelse för arbetet och öppnar
diskussioner som kan gynna kommunen genom att tankar och innovationer kan skapas
genom medborgarinflytande. Ängelholms salixstaket kom från ett medborgarförslag
vilket var starten för sandstaketen i kommunen. Ystad utlyser på kommunens hemsida
om att ta foto längst stranden och skicka in. Detta underlättar utvärdering och
uppföljning av erosionen då miljöstrategen inte själv behöver ta sig ut, erosion upptäcks
snabbt och invånarna inkluderas i arbetet. Användning av Coast snap är utmärkt för att

25
26

Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör inom klimatanpassning, teamsintervju den 30 april.
Per Danielsson. Nationell samordnare för SGI, Zoom intervju den 3 maj 2021.
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exakt utvärdera stranden och framtagna åtgärders effekt. Information om Coast Snap
bör finnas vid ställningen så invånarna kan upplysas och känna sig delaktiga.
Det är viktigt att engagera invånarna i klimatanpassningen med upplysning och
motivera fördelarna då det inte går att tvinga samhällen till anpassning utan de måste
vara redo genom att förstå situationen. Inte bara klimatmässigt utan även tekniskt och
finansiellt där traditionella försvarsskydd inte alltid är lämpliga. (SGI, 2020).

5. Förslag till vidare arbeten
Detta arbetet var tidsbegränsat till 10 veckor, vilket ledde till att fördjupning inom
lokala områden inte inkluderades. Det rör sig om fördjupad kustdynamik med vind, våg,
batymetri, topografi och sedimenttransport vilket erfordras för att lokalt anpassa
föreslagna åtgärder. Detaljerad undersökning om lokala fördjupningar för att
säkerhetsställa lämplig placering av åtgärder, borde inkluderas i fortsättningsarbete.

6. Slutsatser
Havsnivåhöjningen i framtiden är ovis på grund av temperaturökning och hastigheten i
isavsmältningen. Antagandet av RCP scenarion ger en överblick i hur framtiden kan se
ut vilket val och prioritering av åtgärder som Halmstads kommun kan tillämpa.
Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning längst kusten finner fler nyttor än
funktionens syfte. De ökar biologisk mångfald, gynnar klimatet och skapar rekreation
vilket står över hårda åtgärder.
Åtgärderna som föreslås i rapporten är applicerbara till Halmstads kommuns kust i mån
av plats och prioritering. Åtgärderna är motiverade i effekt men alla är inte utvärderade
praktiskt idag (2021-05-15). Den teoretiska utvärderingen visar att åtgärderna på olika
sätt skyddar mot högsta beräknade havsnivå och erosion vilket därför bör tillämpas på
platser där de mest lokalt fördelaktiga förutsättningarna finns för enskilda åtgärder.
Förslag som baseras på teorin så bör pilotprojekt genomföras för att testa om det
fungerar på plats i verkligheten.
Rekommenderade lokala placeringar för åtgärderna är grundade utifrån arbetets översikt
där vidare fördjupning krävs för att korrekt kunna applicera åtgärderna.
Rekommendationen bör därför endast ses som förslag.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

47

Genom att utbilda, dela med sig och utvärdera i möjliga åtgärder är en av de viktigaste
moment för att implementera lämpliga åtgärder. Att ta stöd från andra kustkommuners
erfarenheter, strategier och utvärderingar minskar risken för att göra samma misstag och
ökar chansen att tillämpade åtgärder får den effekt man eftersträvar.
Föreslagen strategi att implementera gemensamhetsanläggningar för
klimatanpassningsåtgärder då kusten berör flera aktörer. Det är en relativ ny strategi där
ansökning kräver riskanalys, vilket komplicerar, då framtidens klimatförändringar är
osäkra modelleringar. Gemensamhetsanläggningar har inte prövats i alla åtgärder ännu
vilket kan försvåra processen men bör inte avskräckas då fördelarna såsom ekonomi,
förvaltning och samverkan bidrar till en stärkt kommun.
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Bilaga 1
Till intervju av de 4 kommunerna användes liknande frågeställningar men
adapterade inför varje intervju. Nedan redovisas de 3 huvuddelarna av där
kvalitativa intervjuer belyste olika delar i de olika kommunerna.
Del 1
Frågor angående kommunens arbete med naturbaserade
klimatanpassningsåtgärder längst deras kust. Samtal om vilka åtgärder som
genomförts, processförloppet i genomförandet, tillstånd som krävs, utvärderad
effekt och finansiering.
Del 2
Frågor angående vilka risker som finns i upplåtande av åtgärderna. Om det skett
eller vilka risker som kan uppkomma. Diskussion om problematiken kring kustens
olika aktörer samt kommunens prioriteringar.
Del 3
Pratade vi om vilka kunskaper som bör inhämtas för att kunna genomföra
åtgärderna så att deras funktion blir optimal. Övriga tankar och åsikter om
genomförandet och strategier som kan vara tillämpbara.

Diskussion: Under intervjuerna uppkom diskussion om andra strategier som
klimatavgift, subventioner och nationellt stöd. Dessa teman bestämdes inte att
inkludera men valdes bort på grund av tidsbegränsning.
Gemensamhetsanläggningar valdes utifrån att det är nyinkommet material från
Vesterlins och för att strategin får aktörer att samverka, vilket de inte gör i lika
hög grad som i klimatavgifter, subventioner eller nationellt stöd.

1

1

Bilaga 2
Exempel på vågros, hämtad utmed Östra stranden (punkt nr 2224). (SGI, SGU,
Lunds Universitet & Lunds tekniska Högskola, 2021)
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