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Förord 
Statens geotekniska institut (SGI) har av regeringen i uppdrag att bidra till att de risker som är för-
knippade med stranderosion minskar genom att bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i 
ärenden om stranderosion samt att utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers 
intressen. Här ingår även att förmedla befintlig kunskap till olika aktörer i samhället. Ett led i detta 
arbete är att årligen arrangera ett seminarium/konferens – Kustmöte – för att redovisa den senaste 
utvecklingen inom området och för att utbyta erfarenheter mellan olika aktörer. 2013 års kustmöte 
hölls i Ystad den 24-25 oktober och hade titeln Hållbar utveckling av strandnära områden. Risker 
och möjligheter i kustplanering. 

Havsmiljö och strandnära områden – hållbar utveckling 
Strandnära områden är av stor betydelse för samhället och många människor vill bygga och bo nära 
vatten. Samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för översvämning och 
erosion. Klimatförändringar med stigande havsnivåer och ökad nederbörd ställer krav på klimatan-
passning, att skydda befintlig bebyggelse och att planera ny bebyggelse så att skador inte uppkom-
mer. 

Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och 
tillförlitligt planeringsunderlag, samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället 
kan möta hot och göra dessa till möjligheter. Många länder står inför samma typ av problem och vi 
kan i många fall lära av erfarenheter som finns internationellt. 

Kustmöte 2013 
Statens geotekniska institut (SGI) inbjöd därför tillsammans med Ystads kommun och Erosions-
skadecentrum till Kustmöte för att byta erfarenheter kring aktuella frågor om kustskydd och fysisk 
planering inom ramen för integrerad kustförvaltning. Programmet hade detta år en inriktning mot 
värdering av risker i strandnära områden, t.ex. klimatförändringar och exploatering. Nya plane-
ringsunderlag och tillämpningar i praktiken presenterades liksom senaste nytt i ett nyhetspass. Ett 
studiebesök till stränder i Ystad avslutade Kustmötet och gav möjligheter att på plats se några om-
råden där kommunens kuststrategi tillämpas.  

Målgrupp 
Målgrupper för Kustmötet är de som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och för-
valtning av strandnära områden i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, bland annat i 
fysisk planering, beredskap och säkerhet och teknisk förvaltning. Mötet riktade sig också till dem 
som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa frågor. 

Linköping  oktober 2013 

Bengt Rydell   Per Danielsson 
Statens geotekniska institut 
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12.30 Registrering

13.00 Välkommen till Ystad Kristina Bendz, kommunalråd, Ystad kommun

 Information om program, praktiska frågor m.m.

 
 Tema 1: Risk och sårbarhet i kustområden
 Determining coastal vulnerability  Andrew Cooper, University of Ulster, UK 
 Multi-scale Coastal Vulnerability Index developed  
 for Northern Ireland   

 Sårbarhet för strandnära områden Per Danielsson, SGI
 Nationell kartering med erosionsindex   

 Kaffepaus  

 Klimatanpassning i Ystads kommun Andrea Morf, Göteborgs universitet
 Riskuppfattning och hanteringsberedskap

 
 Tema 2: Kustplanering – praktikfall  

 Marin kartering längs Skånes kust Johan Nyberg, SGU
 Projekt Skånestrand, kartering av marina områden 

 Erosion och kustskydd i Kävlinge kommun Charlotta Borell Lövstedt, Sweco   
 Praktikfall 

 SGI 10 år som samordnare av stranderosion Bengt Rydell, SGI

17.15 Slut för dagen  

19.00 Gemensam middag Värd: Ystads kommun
 Informella diskussioner 

Torsdag 24 oktober 

Kustmöte 2013
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Fredag 25 oktober 
 
 Tema 3: Planeringsunderlag  

8.30 Coastal development in the British Isles Andrew Cooper, University of Ulster, UK
 Contemporary approaches and issues in coastal  
 development in the British Isles 

 Multifunktionell kustplanering Peter Askman, Region Skåne
 Ett regionalt utvecklingsperspektiv  

 Kaffepaus  

 Fjärranalys vid kartering av strandnära områden 
 - Användning av satellitbilder och Nationell höjdmodell Greger Lindeberg, Metria 
 -  Laserskanning och  för kartering av  Wikström, AquaBiota Water Research

 Vad kan vi tillåta med hänsyn till naturen? Erling Alm, Mark- och miljödomstolen
 Tillståndsfrågor vid kustskydd

 Coastal Municipality Master Plan Template Dustin Swenson, SE Aquatic Solutions

 En exposé över skånska kustproblem Hans Hanson, LTH
 
 Senaste nytt
 - På gång på SGI  Per Danielsson, SGI 
 - Nationella plattformen – naturolyckor  Margareta Nisser-Larsson, MSB 
 - Erosionsskadecentrum Mona Ohlsson Skoog, Ystads kommun 
 - På gång på LTH Magnus Larson, LTH

12.30 Summering och avslutande kommentarer 

12.45 Lunch

13.30  Besök på stränderna utanför Ystad Guide: Mona Ohlsson Skoog, 
  Ystads kommun

15.30 Avslutning

Kustmöte  2013
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Dokumentation Kustmöte i Ystad 2013 
Följande dokumentation kan laddas ner från SGI:s webbplats eller beställas från SGI;s 
Informationstjänst som PDF-dokument. 

Torsdag 24 oktober 

Tema 1: Risk och sårbarhet i kustområden 

Determining coastal vulnerability - Andrew Cooper, University of Ulster, UK 

Sårbarhet för strandnära områden - Per Danielsson, SGI 

Klimatanpassning i Ystads kommun - Andrea Morf, Göteborgs universitet 

Tema 2: Kustplanering - praktikfall 

Marin kartering längs Skånes kust - Johan Nyberg, SGU 

Erosion och kustskydd i Kävlinge kommun - Charlotta Borell Lövstedt, Sweco 

SGI 10 år som samordnare – stranderosion - Bengt Rydell, SGI 

Fredag 25 oktober 

Tema 3: Planeringsunderlag 

Coastal development in the British Isles - Andrew Cooper, University of Ulster, UK 

Multifunktionell kustplanering - Peter Askman, Region Skåne 

Användning av satellitbilder och Nationell höjdmodell - Greger Lindeberg, Metria 

Laserskanning och flygbilder för kartering av kustzonen - Sofia Wikström, AquaBiota Water 
Research 

Vad kan vi tillåta med hänsyn till naturen? - Erling Alm, Mark- och miljödomstolen 

Coastal Municipality Master Plan Template - Dustin Swenson, SE Aquatic Solutions 

En exposé över skånska kustproblem - Hans Hanson, LTH 

Senaste nytt 

På gång på SGI - Per Danielsson, SGI 

Nationella plattformen - naturolyckor - Margareta Nisser-Larsson, MSB 

På gång på LTH - Magnus Larson, LTH 

Liten klimatuppdatering - Åsa Sjöström, SMHI 
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