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FÖRORD 
 
Havsmiljö och strandnära områden – hållbar utveckling 
Kustområden är av stor betydelse för samhället, många människor bor nära kusten och 
kustområden är en viktig källa för livsmedel och råvaror. Förhållandena i havet är avgörande 
för allt biologiskt liv och utsätts för stora påfrestningar från mänsklig påverkan. Strandnära 
områden rymmer viktiga förbindelselänkar för transport och handel, är värdefulla 
fritidsområden och viktiga biologiska livsmiljöer. Allt detta gör att det ställs stora krav på 
kustområden och inom den europeiska gemenskapen har frågorna stor vikt.  
 
Havsmiljöutredningen har i sitt slutbetänkande visat vad som behöver göras för att återskapa 
en god havsmiljö i Östersjön och Västerhavet. Klimat- och sårbarhetsutredningen har 
beskrivit hur klimatförändringarna kommer att innebära ett ökat hot mot kusterna genom 
erosion och översvämning med risk för förlust av land, fast egendom och infrastruktur men 
också skador på viktiga turist- och rekreationsområden.  
 
Statens geotekniska institut (SGI) har av regeringen fått i uppdrag att genom en samordnande 
roll verka för att minska risker för stranderosion och skador som uppkommit genom sådan 
erosion. SGI skall bl.a. ge stöd vid fysisk planering, förebyggande åtgärder och insatser för att 
återställa skadade områden samt förmedla kunskap om frågor kring stranderosion. 
 
Syfte 
SGI inbjöd tillsammans med Trelleborgs kommun, Erosionsskadecentrum och kustnätverket 
Sencore till en konferens för att byta erfarenheter kring aktuella frågor om havsmiljön, 
kustskydd och fysisk planering inom ramen för integrerad kustförvaltning. Avsikten var att 
presentera och diskutera aktuella frågor, att skapa kontakter mellan olika aktörer i samhället 
och redovisa ny kunskap och nya erfarenheter med utblickar på det gemensamma arbetet 
inom EU. 
 
Målgrupp och dokumentation 
Kustmötet vände sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med kustfrågor i 
kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, liksom de som via FoU, konsultation och 
entreprenadverksamhet arbetar med stranderosion. Programmet hade detta år en särskild 
inriktning mot havsmiljön och planerings- och beslutsunderlag för kustområden. 
 
Denna rapport innehåller de presentationer som gjordes vid kustmötet.  
 
Linköping i oktober 2008 
 
 
Bengt Rydell 
Statens geotekniska institut 



Hav och land i samspel 
Att planera och bygga i strandnära områden 

Kustmöte i Trelleborg 22 oktober 2008 
 
Förord  

Program  

Kusten – kommunens tillgång och utmaning Ulf Bingsgård  

Del 1 Hav och land i samspel  

En utvecklad havsmiljöförvaltning 
Havsmiljöutredningens förslag 

Thomas Nilsson  

Anpassning till ett klimat i förändring 
Vad vet vi dag, vad behöver vi i morgon? 

Signild Nerheim 

Kustplanering för framtiden 
ICZM på lokal nivå och skydd av Östersjöns miljö  

Mattias Müller 

Diskussion och frågor kring förmiddagens tema     

Del 2 Planerings- och beslutsunderlag för kustområden  

Planering i ett förändrat klimat 
Hur kan man planera och bygga med hänsyn till klimatförändringar 

Madeleine Hjortsberg 

Hållbar utveckling i kustområden 
Planerings- och beslutsunderlag för att skydda mot erosion och 
översvämning. Praktiska erfarenheter från kusten vid Åhus 

Bengt Rydell & Michael 
Dahlman 

Demoprojekt – GIS som klimatprojekt Michael Dahlman 

Utan spaning ingen aning – hur vet vi vad vi gör? 
Tankar om mätning och övervakning i kustområden 

Peter Jonsson 

Del 3 Ny teknik och kunskap  

Senaste nytt på kustfronten… 
KIMO, Kommunernas Internationella Miljöorganisation 
Erosionsskadecentrum 
SGI Samordningsansvar –stranderosion, uppgifter och aktiviteter 2008 
Hållbar utveckling av kustområden 
Havsportalen – mer än en droppe i havet 

 
Mona Ohlsson 
Erling Alm 
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Kusten – kommunens tillgång och utmaning 
 Ulf Bingsgård 



VÄLKOMMEN TILL 
TRELLEBORG

Sveriges 
sydligaste kommun

Latitud Nord  55° 22°
Longitud Ost  13° 10°

Ulf Bingsgård
Kommunstyrelsens ordförande

Trelleborgs kommun

Ulf.Bingsgard@Trelleborg.se
0708-81 71 10, 0410-73 31 10

www.trelleborg.se



Trelleborgs kommun i siffror

Kommunareal: 341 kvadratkilometer –

86 % åkermark
10 % bebyggd mark

1,5 % ängs – och hagmarker
1,5 % stränder och våtmark

1 % skog
_________________________

41.442 invånare
ca 27.500 i centralorten

17.850 hushåll
20,36 kr utdebitering



Trelleborgs kommuns kommande vision

Trelleborgs kommun 
ska vara en framgångskommun 
med hög livskvalitet 
och en långsiktigt hållbar tillväxt

Framtidens utmaningar

• Attraktiv stad och levande landsbygd
• Staden möter havet
• Infrastrukturen

– Utbyggd E6/E22
– Dubbelspårig järnväg Trelleborg-Malmö
– Förbifart/ringled 

• Campus Trelleborg



 En utvecklad havsmiljöförvaltning 
 Havsmiljöutredningens förslag 
 Thomas Nilsson 



Havsmiljöutredningen

En utvecklad havsmiljöförvaltning

Huvudsekreterare i Havsmiljöutredningen

Thomas Nilsson

Havsmiljöutredningen

Utredningens genomförande

Slutbetänkande överlämnas 
till miljöministern

Maj 2008

TilläggsdirektivMaj 2007

Delbetänkande om 
havsmiljöinstitut

December 2006

Regeringen gav Göran 
Enander uppdraget

Juli 2006



Havsmiljöutredningen

Havsområden i 
Östersjön och 
Västerhavet

Havsmiljöutredningen

Östersjön som pilotområde 

• Östersjön bör utnämnas till ett pilotområde 
för att förbättra samt påskynda 
genomförandet av det marina direktivet

• HELCOM:s aktionsplan för Östersjön 
utgångspunkt – men inte tillräckligt

• Havsmiljöfrågorna måste i betydligt större 
utsträckning integreras i EU:s jordbruks-
fiskeri- och regionalpolitik



Havsmiljöutredningen

Utveckla HELCOM

• En kommitté för kontroll av efterlevnad bör 
inrättas inom HELCOM

• Ländernas miljöministrar bör mötas på årlig 
basis inom HELCOM

• På sikt bör ambitionen vara att även 
ländernas regeringschefer möts 
regelbundet för att möjliggöra ökad bredd 
och sektorsintegration

Havsmiljöutredningen

Vetenskaplig panel för Östersjön

• Panelen ska syntetisera forskning och ta 
fram scenarier och modeller till stöd för 
beslut och åtgärder

• FN:s klimatpanel (IPCC) förebild
• Knyts till HELCOM, men oberoende status



Havsmiljöutredningen

En gemensam fond

• Sverige bör verka för att en mellanstatlig 
fond inrättas 

• Fonden ska finansiera projekt och åtgärder 
för att förbättra Östersjöns miljö

• Delar av EU:s strukturfonder för jordbruk, 
fiske och regionalpolitik bör kanaliseras till 
fonden

Havsmiljöutredningen

Svensk handlingsplan

• Regeringen bör ta fram en handlingsplan för 
hur Sverige ska agera inom EU och 
internationellt 

• Handlingsplanen bör innehålla en tidslina

• Viktiga tillfällen för svenskt agerande är
bl a:
– ordförandeskapet i EU
– EU:s Östersjöstrategi
– Översyn av EU:s fiske- och jordbrukspolitik



Havsmiljöutredningen

Överlappande intressen och aktiviteter

Havsmiljöutredningen

Sveriges 
sjöterritorium 
och Sveriges 
ekonomiska 
zon



Havsmiljöutredningen

Ett planeringssystem för Sveriges 
havsområden bör införas

• Baseras på ”havsplaner” liknande 
översiktsplanerna för land

• Juridiskt bindande zoner för nyttjande och 
skydd

• Ansvaret för planeringen inom svenskt 
territorium föreslås ligga på regional nivå

Havsmiljöutredningen

• Boverket bör ges det övergripande ansvaret 
för planering i hela det svenska 
havsområdet 

• Boverket bör dessutom ges ansvar för 
planering i den svenska ekonomiska zonen 
och för internationell samordning

• Program för kartläggning av det marina 
landskapet under Naturvårdsverkets 
ledning

Statens ansvar



Havsmiljöutredningen

Havsmiljöutredningen

Genomförande i flera steg

• Havsmiljöutredningens förslag om 
havsplanering är ett principförslag

• Regeringen bör tillsätta en rätts- och 
genomförandeutredning för att utreda 
lagstiftningen och ansvarsfrågan i detalj



Havsmiljöutredningen

Kunskap till stöd för planering och 
ekosystembaserad förvaltning av 
havet
• Bättre samordnad ”övervakning av miljön”
• Nationellt program för kartläggning av det 

marina landskapet
• Strategiska forskningssatsningar
• Fri tillgång till data – ta bort avgifterna och den 

generella sekretessen på djupdata!
• Investera i nya forsknings- och 

undersökningsfartyg
– Kustbevakningen viktig roll

Havsmiljöutredningen

Tredje generationens miljöpolitik

• Integrering av 
miljöfrågorna i 
alla 
politikområden

• Politiskt 
ledarskap

• Större 
internationellt 
fokus



 



 Anpassning till ett klimat i förändring 
 Vad vet vi idag, vad behöver vi i morgon? 
 Signild Nerheim 
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Anpassning till ett klimat i förändring
Vilket underlag finns, - och vad saknas?
Signild Nerheim, SMHI
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Klimatförändring i Europa: temperaturökning
2071-2100 jämfört med 1961-1990

december - februari juni - augusti

RCA3, randvärden från ECHAM4, utsläppsscenarie A2

(oC)
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Klimatförändring i Europa: ändrad nederbörd (%)
2071-2100 jämfört med 1961-1990

december - februari juni - augusti

RCA3, randvärden från ECHAM4, utsläppsscenarie A2

(%)
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Beräknad höjning av havsvattenstånden från 1989-1999 
års nivå fram till 2100 enligt IPCC (2007)

IPCC 2007 18 - 59 cm

Havet beräknas just nu stiga med ca 3 mm/år (1993-2003) mot 
1,8 mm/år under perioden 1961- 2003 

•Termisk expansion – största faktorn
•Glaciäravsmältning – näst största faktorn

•Grönland – just nu 0,2 mm/år (Grönlandsisen motsvarar ca 7 m)

Regionala variationer
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Faktorer som påverkar kusten

Havsvattenstånd 

Vågor 

Höga flöden 

Nederbörd 

pH

Översvämning, erosion, tillfällig översköljning, ökad belastning 
på byggnationer vid kusten, förändrade ekosystem  
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Projekt Stigande havsnivå: Skåne och Blekinge län
Sannolikhetsfördelning av årshögsta havsnivåer

Barsebäck
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Vad är nytt? 

Efter IPCC: Rapporter om snabbare issmältning 

• Preliminär sammanställning: Kan innebära en ytterligare 20-30 cm 
höjning av havsnivån

SMHI:s regionala klimatmodell ger för dålig upplösning i 
södra Sverige

• Ny, högupplöst, modell (resultat förväntas 2009)

• Modellsimulering för hela perioden, inte bara ”timeslices” (2071-
2100) 
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Östhammars kommun: Underlag för detaljplan

Landhöjning
~ 0.6 cm/år

Ändring i 
medelvattenstånd 
-10 +20 cm
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GIS-kartor över översvämmade ytor för 
vattenstånd med 100 års återkomsttid
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Får ni ut rätt output? 
(Kan vi ge er rätt output?)

Havsvattenstånd med 2, 10, 50 och 100 års återkomsttid för 
dagens klimat, och högt och lågt scenario (2071-2100)

Frekvensanalyser och varaktighetsanalyser 

87.1687.5387.0690.1794.6097.4998.9392.5982.4378.1370.7480.7583.27
≥ -25

11.7621.2020.7816.5013.799.96 7.052.03 1.244.78 8.8917.4819.64
≥15

0.300.57   0.71   0.21   0.09   0.01 0.080.30 0.74  1.08   
≥55

0.040.06   0.13   0.04   0.01   0.01  0.03   0.13  0.16   
≥80

årDecnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan
vst i cm
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Vad med: 

• Vilken nivå är den dimensionerande? Behövs riktlinjer? 

• Hur snabb ändring? 

• Plötsliga vattenståndssänkningar högt grundvattentryck?

• Hur länge är det så högt

• Hur långt upp på land går vattnet, egentligen*

• Syntesen mellan höga vattenstånd (vågor) och erosion

*Hans Hansson; resultat från Skanör/Falsterbo: Uppmätt vattenstånd vid öppet hav på X 
cm nådde inte upp till X cm-kurvan på land…
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Havsvattenståndet samverkar med andra 
processer

Avrinning från vattendrag

Höga flöden + högt vattenstånd? 

(Betydelsen av havsvattenståndet för tappningsstrategier för Stockholm-

Slussen…) 

Vad med effekter av vågor? 

Foto: Thomas Klein
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Vågor 

Vågstatistik från mätningar och modelldata

Modellering av vågor (öppet hav eller högupplöst simulering)

Dimensionering av hamnar och pirar 

Vågeffekter i hamnar och bakom vågbrytare

Våguppspolning + havsvattenstånd = än högre höjd 

Vågmätningar (vågbojar, egna mätningar)

men… ofta till havs eller korta mätserier 
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Vad är nytt?

Ny vågdatabas 1990-2004 för hela Östersjön och Västerhavet för 
reanalyserad vind (ger riktning och period, inte bara våghöjd). Klar 
juni 2008

Ny vågdatabas för scenario E/A2 (kontrollsimulering 1961-1980; 
”högt scenario” 2011-2030). 

Vad är på gång?

Vågdatabas för kustnära vatten. Förslag till SMHI-internt 
utvecklingsprojekt

Nya planerade klimatscenarier: Inkludera is, göra transient
simulering 1960-2100. 
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Lomma kommun: Effekter av våguppsköljning
tillsammans med högt vattenstånd (Gyllenram & Kriezi)

Extrapolering av högsta våg till grunt vatten

Våguppsköljningshöjden beror på

hur brant stranden är 

hur slät den är 

samt dess materialegenskaper. 

De högsta uppsköljningshöjderna nås vid en given strandprofillutning som beror på vågens 
branthet i relation till stranden
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Några utmaningar …

Grova uppskattningar 

Antaganden om strandens släthet och materialegenskaper

Hur ser stranden ut i framtiden??? 

Var ligger den? 

Hur ser bottentopografin ut om 100 år…? 
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Dimensionering av konstruktioner
Exempel från Visby hamn: 

modellering av hamnar

vågors interaktioner med 
olika strukturer

vågklimat och cirkulation
bakom vågbrytare

Signifikant våghöjd inne i Visby hamn vid en 
sydvästlig storm (Kriezi & Svensson, 2007)
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Vågmodellering, Trelleborgs hamn 
(Kriezi, Gyllenram, Nerheim)

Signifikant våghöjd och riktning för SWAN-modellen för 
Östersjön, konstant vind från sydost (sydostlig storm). 
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Trelleborg: Högre upplösning nära hamnen

Från modellen: Signifikant våghöjd, period, riktning för olika positioner 
utanför hamnen för olika vindförhållanden
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Dimensionerande flöden

1. HHQ 100 – högsta 
högvatten med 
återkomsttiden 100 år
- beräknat på historiska 
data
2. Bedömningar av 
framtida nivåer
(perioden 2070 - 2100) för 
MQ och HHQ 100
- angivna i procent av 
dagens nivåer
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Vad kan vi göra? 

Regional översikt över flöden i vattendrag (HBV-modellen) 

Vad gör vi? 

Fler och fler vill ha beräknat HHQ med klimatförändringar och

högsta högvattenstånd i havet som in-värde, för dagens och 

framtidens klimat

Utmaningar?

Brist på höjddata
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Fler klimateffekter …

Nederbörd …
Regional sammanställning av risknivåer för extrem nederbörd (15-

minuters-regn) förbättrat underlag 

Bättre analyser av extremnederbörd i framtidens klimat 

Haven blir surare …

• Svenska haven allt surare

• Kan leda till att ekosystemen rubbas, redan inom 50 år 

• Mer forskning, beräkningar och mätningar behövs
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Framtidens behov…

Mer samarbete (SMHI-SGI-SENCORE-Länsstyrelser…)  

Mätningar

…? 



 Kustplanering för framtiden 
 ICZM på lokal nivå och skydd av 

 Östersjöns miljö 
 Mattias Müller 



Kustplanering för framtiden
ICZM på lokal nivå och skydd av Östersjöns miljö

22 oktober - Kustmöte 2008, Mattias Müller, Trelleborgs komm

TRELLEBORGS 
KOMMUN

Lokalt och regionalt ansvarLokalt och regionalt ansvar

Nationellt ansvarNationellt ansvar

Interregionala samarbetenInterregionala samarbeten

Samarbete mellan Samarbete mellan ÖÖstersjstersjöölläändernanderna

Europeiska UnionenEuropeiska Unionen

InternationelltInternationellt samarbetesamarbete

Baltic MasterBaltic Master
Ett Ett öövergripande perspektivvergripande perspektiv



Samarbetspartners och ekonomiska Samarbetspartners och ekonomiska 
ramarramar

Projektsamordning Projektsamordning –– Region BlekingeRegion Blekinge
40 samarbetspartners fr40 samarbetspartners fråån 7 ln 7 läändernder
-- lokala och regionala myndigheterlokala och regionala myndigheter
-- nationella organisationernationella organisationer
-- marinuniversitet och sjmarinuniversitet och sjööfartshfartshöögskolorgskolor
-- internationella/europeiska organisationerinternationella/europeiska organisationer
Budget: 3,6 miljoner EuroBudget: 3,6 miljoner Euro
Projekttid: 2,5 Projekttid: 2,5 åår r –– 1/7 2005 1/7 2005 –– 31/12 200731/12 2007

Partnerskapet Baltic MasterPartnerskapet Baltic Master



OrganisationsmodellOrganisationsmodell

Styrgrupp Politisk kommitté

Projektsekretariat
Administrativt ansvar - Region Blekinge

WP 1 WP 2 WP 3 WP4 

Region Skåne
Bornholm

MIG
Pomeranian Region

MIB
Trelleborg

Region Blekinge
Region Skåne

Projektets arbetsstrukturProjektets arbetsstruktur

WP 2WP 2
SafeSafe

TransportationsTransportations
at Seaat Sea

PSSAPSSA

Maritime Maritime TrafficTraffic
MonitoringMonitoring

WP 3WP 3
SustainableSustainable
Spatial and Spatial and 

Regional Regional DevDev..

Marine area Marine area 
spatial spatial planningplanning

Territorial Territorial 
impactimpact analysisanalysis

WindparksWindparks

WP 4WP 4
Communication Communication 

and and 
DisseminationDissemination

StrategiesStrategies

PoliticalPolitical
arenasarenas

CapacityCapacity
buildingbuilding

WP 1WP 1
PreparednessPreparedness
and Division and Division 

of of ResponsibilityResponsibility

Problems and Problems and 
greygrey areasareas

MatrixMatrix of of 
responsibilityresponsibility

Regional Regional 
preparednesspreparedness

Joint Action Plan Joint Action Plan 
for the BSRfor the BSR



TRELLEBORGS 
KOMMUN

Marine area spatial 
planning, MASP

Baltic Master WP 3

Hållbar fysisk planering

Fallstudie Trelleborg
- Involverade 75 tjänstemän vid 8 förvaltningar
- Kommunpolitiker delaktiga i processen
- Referensgrupp med 10 nationella experter

Integrated coastal zone 
management, ICZM

Kustzonen bestKustzonen beståår av samverkande ekosystem av avrinningsomrr av samverkande ekosystem av avrinningsområåden, den, ååar, kustvatten och ar, kustvatten och 
ööppet hav. De ppet hav. De äär uppbyggda av r uppbyggda av fysiskafysiska och och biologiska faktorerbiologiska faktorer som som samverkar medsamverkar med
mmäänskliga aktiviteternskliga aktiviteter. Det vi g. Det vi göör i inlandet fr i inlandet fåår sr sååledes ledes ääven konsekvenser i kust och hav.ven konsekvenser i kust och hav.

KustmiljKustmiljöönn

Fysisk miljö
Geomorfologi
Strömmar
Klimate
Hydrologi
Geokemi

Biologisk miljö
Biologisk produktion
Reproduktionsområden
Levande naturresurser
Biodiversitet

MMäänskliganskliga aktiviteteraktiviteter

Sjöfart
Hamnutveckling
Fiske
Vattenbruk
Vindkraftverk
Turism
Rekreation

Landutfyllnad
Muddring
Kablar
Urban utveckling
Avloppshantering
Skydd av områden
Forskning
Övervakning



Fallstudie TrelleborgFallstudie Trelleborg
Syftet med Fallstudie Trelleborg Syftet med Fallstudie Trelleborg äär att slutsatserna r att slutsatserna 
och resultaten ska leda till att kommunen planerar och resultaten ska leda till att kommunen planerar 
och foch föörvaltar kusten ur ett bredare rvaltar kusten ur ett bredare 
samhsamhäällsperspektiv. llsperspektiv. 

Ambitionen Ambitionen äär att ge fr att ge föördjupat underlag utifrrdjupat underlag utifråån vilket n vilket 
beslutsfattare kan bilda sig en uppfattning, beslutsfattare kan bilda sig en uppfattning, 
diskutera, dra slutsatser, och slutligen diskutera, dra slutsatser, och slutligen öövervvervääga ga 
vilka problem och hot man ska agera gentemot, i vilka problem och hot man ska agera gentemot, i 
syfte att undvika att de uppstsyfte att undvika att de uppståår. r. 

NNäär man sedan bedr man sedan bedöömer vilka mer vilka ååtgtgäärder som ska rder som ska 
ssäättas in ska dessa vttas in ska dessa väägas mot varandra efter gas mot varandra efter 
effektivitet och kostnad.effektivitet och kostnad.

Integration mellan

– Tid och rum

– Land och hav

– Administrativa nivåer

– Sektorer verksamma i kustzonen

– Forskning och administrativ förvaltning

– Administrativa gränser

– Myndigheter och intresseorganisationer

– Internationella parter

TRELLEBORGS 
KOMMUN

Integrerad kustzonsförvaltning, 
ICZM



ÖÖvergripande mvergripande måål fl föör ICZMr ICZM

Att uppnAtt uppnåå hhåållbar utveckling i llbar utveckling i 
kustzonen och de marina omrkustzonen och de marina områådena, dena, 
genom att beakta fgenom att beakta fööljande vljande väärden:rden:

-- Ekologiska egenvEkologiska egenväärdenrden

-- Sociala och kulturella behovSociala och kulturella behov

-- Ekonomisk effektivitetEkonomisk effektivitet

Huvudprinciper fHuvudprinciper föör ICZM enligt EU:s r ICZM enligt EU:s ICZMICZM--strategistrategi

Problem som har med varandra att gProblem som har med varandra att gööra skall betraktas ra skall betraktas 
ppåå ett ett öövergripande svergripande säätt.tt.

Beslut skall grundas pBeslut skall grundas påå ssääkra uppgifter och korrekt kra uppgifter och korrekt 
information.information.

Man skall fMan skall föörsrsööka arbeta i samklang med naturkrafter.ka arbeta i samklang med naturkrafter.

Man skall ha marginal fMan skall ha marginal föör ofr oföörutsedda utvecklingar i rutsedda utvecklingar i 
framtiden.framtiden.

Alla berAlla beröörda parter och frda parter och föörvaltningsorgan skall grvaltningsorgan skall gööras ras 
delaktiga.delaktiga.

Ett spektrum av instrument skall tillEtt spektrum av instrument skall tilläämpas (lagstiftning, mpas (lagstiftning, 
planer, ekonomiska styrmedel, informationskampanjer, planer, ekonomiska styrmedel, informationskampanjer, 
frivilliga frivilliga ööverenskommelser, frverenskommelser, fräämjande av god sed, mjande av god sed, 
etcetc).).



Environmental 
integrity

Economic 
efficiency

Social 
equity  



TrelleborgsmodellenTrelleborgsmodellen
Trelleborg modellen innebTrelleborg modellen innebäär att arbeta r att arbeta 
tvtväärsektoriellt prsektoriellt påå ett strukturerat sett strukturerat säätt och att tt och att 
genomfgenomfööra grundliga konsekvensanalyser utifrra grundliga konsekvensanalyser utifråån n 
tvtväärvetenskapligt inhrvetenskapligt inhäämtad information, mtad information, 

samt att utifrsamt att utifråån balansering mellan de tre n balansering mellan de tre 
hhåållbarhetsaspekterna och en problemprioritering llbarhetsaspekterna och en problemprioritering 
ffööreslreslåå kostnadseffektiva och socialt acceptabla kostnadseffektiva och socialt acceptabla 
ååtgtgäärder oberoende av administrativa rder oberoende av administrativa 
begrbegräänsningar inom ramen fnsningar inom ramen föör vad ekosystemet tr vad ekosystemet tåål.l.

Gradering av hot och problemGradering av hot och problem





FFöörvaltningsrvaltningsöövergripande vergripande 
arbetssarbetssäätttt

Ett kommunEtt kommunöövergripande projekt som skett vergripande projekt som skett 
stegvis i mstegvis i måånga olika grupperingar vilka nga olika grupperingar vilka 
tagit olika delar av processen framtagit olika delar av processen framååt.t.

Potentialen ligger i att permanenta rutiner Potentialen ligger i att permanenta rutiner 
fföör kommunr kommunöövergripande beredningar av vergripande beredningar av 
strategiska frstrategiska fråågor.gor.

BerBerööringspunkter finns mellan ringspunkter finns mellan 
ekonomisk planering och ekonomisk planering och 
miljmiljööstrategisk planeringstrategisk planering



TRELLEBORGS 
KOMMUN Trelleborgsmetoden

Metod för att analysera 
geografisk data

Värdering av skikt

• Arbetsgrupp för resp. kategori
• Alla objekt som har ett värde inom 

kategorin får ett värde
• Relativ! Värderingen av objekten är i 

relation till varandra
• Ett visst objekt kan ha olika värden i olika 

kategorier
• Exempel: värdering av ekologiska värden

TRELLEBORGS 
KOMMUN
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KOMMUN

Förenkling

Inget värde (0)
Låga värden (x-y)
Medelvärden (y-z)
Höga värde (z-w)

Möjligt att jämföra mellan kategorierna

Intervaller 
beroende på
maxvärdet (w) 
och/eller naturliga 
brytpunkter

TRELLEBORGS 
KOMMUN



Stigande 
havsnivå

Processer

•Kustströmmar

•Erosion

•Förändrad kustlinje

TRELLEBORGS 
KOMMUN
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INPUT OUTPUT

TRELLEBORGS 
KOMMUN

• Kvaliten på data

• Hantera data från olika källor

• Brist på data

• Uppdatering!



Fördjupade 
inventeringar 
behövs

Brist på data
TRELLEBORGS 

KOMMUN

Perioden 2070-2100 förväntas 
0,38-0,79 cm högre medelvattenstånd

Vart 10:e år förväntas vattenstånd på

~2 m över dagens medelvattenstånd
= 50-års händelse om 100 år 
Rött = 50-års händelse idag
Grönt = nuvarande kustlinje

Stigande havsnivå

- översvämningTRELLEBORGS 
KOMMUN



Stigande havsnivå

- översvämning

= 50-års händelse om 100 år 
Rött = 50-års händelse idag
Grönt = nuvarande kustlinje

TRELLEBORGS 
KOMMUN

Stigande havsnivå

- kusterosion

= kustlinjen om 100 år 
Grön linje = kustlinjen idag

TRELLEBORGS 
KOMMUN



Input av data
• Havsdata – vågor, vind, vattenståndsnivåer
• Höjddata via laserskanning från flygplan
• Batymetri (från sjökort)
• Observationer av erosionssituationen
• Jordarter - kornstorlek (från kartor)
• Tidigare kustlinjer – historiska kartor
• Klimatförändringsscenarier (IPCC and SMHI)
• Information om nutida översvämningar

TRELLEBORGS 
KOMMUN

MUNICIPALITY OF 
TRELLEBORG vågdata

Höjd

Periodicitet

Riktning

Sannolikhet



Erosionsförhållanden

Rött = erosion
Blått = ekvilibrium

Grönt = ackumulation

TRELLEBORGS 
KOMMUN

Lisa Henningsson, Miljöförvaltningen

Input data
MUNICIPALITY OF 

TRELLEBORG



Stigande Stigande havsnivhavsnivåå, , ööversvversväämning mning 
och erosionoch erosion

Vid all planering av bebyggelse i kustzonen Vid all planering av bebyggelse i kustzonen 
mmååste stigande ste stigande havsnivhavsnivåå, erosion och , erosion och 
ööversvversväämning beaktas och mmning beaktas och määnniskors nniskors 
framtida problem respekteras.framtida problem respekteras.



BadvattenkvalitetBadvattenkvalitet

BadvattenkvalitetBadvattenkvalitet

Genom att ta hGenom att ta häänsyn till kuststrnsyn till kustströömmar och mmar och 
badplatsers lbadplatsers lääge vid placering av ge vid placering av 
utslutslääppspunkter fppspunkter föör r dagvattenndagvattennäätt och och 
brbrääddavlopp kan problem med dddavlopp kan problem med dåålig lig 
badvattenkvalitet undvikas.badvattenkvalitet undvikas.

BBäästa tillgsta tillgäängliga kunskap mngliga kunskap mååste ste 
anvanväändas.ndas.



Lisa Henningsson, Miljöförvaltningen

Olyckor i Östersjön åren 2000-2005

Oljespill till havs
TRELLEBORGS 

KOMMUN

Riskanalys for Trelleborg

Vart 28:e år: Olycka med 
spill på >100 ton inom 
Trelleborgs havsområde

Vart ~500:e år:
Olja når Trelleborgs kust, 
medelkostnad 150 miljoner 
svenska kronor

TRELLEBORGS 
KOMMUN



TRELLEBORGS 
KOMMUN

För ytterligare information

www.trelleborg.se/balticmaster mattias.muller@trelleborg.se, 0410-73 32 69



 Planering i ett förändrat klimat 
 Hur kan man planera och bygga med 

hänsyn till klimatförändringar 
 Madeleine Hjortsberg 
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Byggande och planering i ett 
förändrat klimat

Madeleine Hjortsberg 
Boverket

2008-10-29

2

Vad är Boverket?
Den nationella 

myndigheten för:

Samhällsplanering

Byggande och förvaltning

Boende

Föreskrivande myndighet (föreskrifter och allmänna råd)
Har uppsikt över plan- och byggnadsverksamheten i Sverige
Sektorsmyndighet för miljö- och tillgänglighetsfrågor



2008-10-29
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Klimatförändringarnas 
konsekvenser
• Stormar, översvämningar, jordskred m.m. 

allt vanligare under senare år
• Skador på enskilda byggnader och 

samhällets infrastruktur
• Ökat hänsynstagande vid planering och 

lovgivning
• Klimat- och sårbarhetsutredningen

2008-10-29

4

Stöd i klimatarbetet

• Boverkets klimatuppdrag –
vägledning, stöd, metod, exempel

• SGI, SMHI, SRV
• Boverkets byggregler
• Boverkets PBL-direkt arbete
• Goda exempel



2008-10-29
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Regeringsuppdrag  Klimatanpassning

• Med anledning av ändringar i PBL 1/1-08 ta fram vägledning 
och stöd till länsstyrelser och kommuner för ett tydligare och 
stärkt hänsynstagande till risken för olyckor, översvämningar 
och erosion. 
Klart vid årsskiftet 08/09

• Beskriva/utveckla metoder för och redovisa exempel på hur 
planering och byggande kan anpassas för att förebygga, 
undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar. 
Klart 1 juni 2009.

2008-10-29
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Ändringar i PBL om olyckor, 
översvämning och erosion 
• Infördes vid årsskiftet 07/08

• Ändringar i bestämmelser om 
allmänna intressen som ska 
beaktas



2008-10-29
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Ändringar i PBL om olyckor, 
översvämning och erosion 
• Kapitel 2 och 12 (PBL) förtydligas angående 

olyckor, översvämningar och erosion.
• 2 kap. 3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
• 1. de boendes och övrigas hälsa och 

säkerhet,
• 5. risken för olyckor, översvämning och 

erosion.

2008-10-29
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Boverkets byggregler
• Bärförmåga – snö- och vindlaster

• Fukt BBR 6:51 – fuktsäkerhetsprojektering

• Dagvatten BBR 6.642

• Markavvattning BBR 6.532

• Energi BBR 9 

– Kyla

– Värme



2008-10-29
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Boverkets kompetenssatsning 

• Boverket genomför tillsammans med 
länsstyrelserna en kompetens-
satsning de närmaste tre åren. 
Seminarier på samtliga länsstyrelser 
under hösten 08. Syftar till att öka 
kunskapen om lagstiftningen och 
sprida erfarenhet av arbetsmetoder.

2008-10-29
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PBL direkt-projekt

• Omarbetning av 

–Boken om översiktsplan

–Boken om detaljplan och 
områdesbestämmelser

–Boken om lov, tillsyn och kontroll

www.pbldirekt.se



 Hållbar utveckling i kustområden
 Planerings- och beslutsunderlag för att 

skydda mot erosion 
Praktiska erfarenheter från kusten vid Åhus 

 Bengt Rydell & Michael Dahlman 



Hållbar utveckling av kustområden

Hållbar utveckling av kustområden –
naturolyckor

Foto: SMHIÖversvämning

Ras och skred

Stranderosion

Michael Dahlman
Kristianstads kommun

Bengt Rydell
Statens geotekniska institut

Hållbar utveckling av kustområden

Åhuskusten …..
• 25 km sandstrand
(+ ytterligare 10 km i 
Simrishamns kommun)

• 10 000 
permanentboende 
(ökande) + cirka 6 000 
fritidsboende

• Låglänt landskap, 
förutom dyner av 
flygsand utmed kusten



Hållbar utveckling av kustområden

Åhuskusten …..

Låga dyner nära stranden med 
låglänt terräng bakom är vanligt 

utmed långa sträckor

Utmed vissa sträckor når 
dynerna dock upp till +20 m

Hållbar utveckling av kustområden

Åhuskusten …..

Nya flotta villor blandas med 
gamla små fritidshus. Starka 
önskemål om ökade byggrätter, 
ökat året runt-boende, ökad 
bebyggelse nära stranden.



Hållbar utveckling av kustområden

Åhuskusten …..
Sedan 2005 arbetar därför 
Kristianstads kommun 
med ett program för 
kustens utveckling.

I en särskild bilaga har vi 
försökt att belysa 
konsekvenserna av 
stigande havsnivå, 
stigande grundvatten-
nivåer och ökad erosion.

Hållbar utveckling av kustområden

Åhuskusten …..
Bedömning av 
erosionsrisker idag och 
100 år framåt har varit 
svårt. Programmet har 
behövt kompletteras med 
en bättre bedömning.

Hittills har vi fått använda 
Länsstyrelsens generella 
riktlinje om 100 meter 
riskzon.



Hållbar utveckling av kustområden

Planerings- och beslutsunderlag med 
hänsyn till klimatförändringar

• Fysisk planering
• Förebyggande åtgärder
• Anpassningsåtgärder
• Projektering och byggande

Foto: Bengt Olof Olsson

Hållbar utveckling av kustområden

Modell för hållbar utveckling av stränder

Problemanalys och 
riskvärdering

Beslutsunderlag förebyggande/
anpassningsåtgärder

Planeringsunderlag –
fysisk planering

• Riskområden 
• Behov av förebyggande åtgärder
• Begränsningar för exploatering
•

• Behov av förebyggande åtgärder
• Behov av anpassningsåtgärder



Hållbar utveckling av kustområden

Fysisk planering

Hållbar utveckling av kustområden

Förebyggande och 
anpassningsåtgärder



Hållbar utveckling av kustområden

Modell för hållbar utveckling av stränder
Naturliga 

förhållanden Kustskydd Pågående/historisk 
påverkan VärdenKlimat-

scenarier

Kustmodell Förutsättningar/prognos
för fara

Potentiella 
riskområden

Underlag för 
fysisk planering

Beslutsunderlag - förebyggande/ 
anpassningsåtgärder

Konsekvenser

Strategier
Alternativa utföranden

Samhällsekonomisk analys
Miljökonsekvenser

Hållbar utveckling av kustområden

Naturliga förhållanden

Photo: Bengt Olof Olsson

Topografi 
Batymetri
Geologi
Vattenstånd
Vind och vågor



Hållbar utveckling av kustområden

Befintliga kustskydd

Foto: RIKZ

Hållbar utveckling av kustområden

Pågående och historisk påverkan

Ystad: L12
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Hållbar utveckling av kustområden

Klimatscenarier

Hållbar utveckling av kustområden

Områden med fara för naturolycka

Faror 2100

Ras
Överspolning
Erosion i dyner
Erosionsområde

Områden <2 möh



Hållbar utveckling av kustområden

Tillgångar och värden

Hotade värden
- bebyggelse
- industrier 
- turism
- naturlig miljö

Hållbar utveckling av kustområden

Potentiella riskområden

Hotbilder
- pågående erosion
- höjd havsnivå
- lokalt extremväder



Hållbar utveckling av kustområden

Modell för hållbar utveckling av stränder
Naturliga 

förhållanden Kustskydd Pågående/historisk 
påverkan VärdenKlimat-

scenarier

Kustmodell Förutsättningar/prognos
för fara

Potentiella 
riskområden

Underlag för 
fysisk planering

Beslutsunderlag - förebyggande/ 
anpassningsåtgärder

Konsekvenser

Strategier
Alternativa utföranden

Samhällsekonomisk analys
Miljökonsekvenser

Hållbar utveckling av kustområden

Kustskydd - strategier

Ingen åtgärd

Planerad reträtt

Säkerställa strandlinjen

Utvidga strandområdet

Begränsad påverkan

Eurosion, 2004



Hållbar utveckling av kustområden

Alternativa skyddsåtgärder

Foto: RIKZ

Hållbar utveckling av kustområden

Miljökonsekvenser

Natura 2000
Naturreservat
Strandskydd
Riksintressen



Hållbar utveckling av kustområden

Samhällsekonomisk analys

Hållbar utveckling av kustområden

Effekttabell   Åhus

+/--+/-Ändring av landskapsbild

++++/-Möjlig förtätning av bebyggelse

?0haExtra naturområden

Effekter på framtida användning

67,50Tusen m3Sandtäkt

0122antalSkadade fastigheter

Effekter på nuvarande användning

+/--+/-Turism påverkas

+/--+/-Rekreation

890MSEKSkada på egendom och infrastruktur

JaJa/nejUnderhåll av fastställd säkerhetsnivå

Direkta/indirekta effekter

110MSEKUnderhållskostnader

170MSEKInvesteringskostnader

Direkta effekter

Förslag1Ingen åtgärdEnhet



Hållbar utveckling av kustområden

Kostnad/nytto-analys Åhus

Hållbar utveckling av kustområden

Hållbar utveckling av stränder

Problemanalys och 
riskvärdering

Beslutsunderlag förebyggande/
anpassningsåtgärder

Planeringsunderlag –
fysisk planering

• Riskområden 
• Behov av förebyggande åtgärder
• Begränsningar för exploatering
•

• Behov av förebyggande åtgärder
• Behov av anpassningsåtgärder



Hållbar utveckling av kustområden

Underlag för fysisk planering

Program – kustutveckling Åhus
Strategi för bebyggelse

Kustlinjer vid klimatförändringar vid Noordwijk

Hållbar utveckling av kustområden

Förebyggande åtgärder och 
anpassningsåtgärder

Foto: RIKZ



Hållbar utveckling av kustområden

Tillämpning i kustplanering vid Åhus

Erfarenheter i Kristianstads kommun

Hållbar utveckling av kustområden

0,0 nuvarande 
havsnivå

0,8 framtida havsnivå

1,3 nuvarande högsta högvatten

2,0 framtida högsta högvatten

2,5 tekniskt avstånd på 0,5 m till högsta vattennivå

Risknivåer för bebyggelse
har bedömts. Först för högsta 
högvatten i Hanöbukten (år 
2100, värsta scenario)



Hållbar utveckling av kustområden

0,0 nuvarande 
havsnivå

0,8 framtida havsnivå

1,7 nuvarande högsta grundvatten

2,0 framtida högsta grundvatten?

2,5 generell säkerhetsmarginal på 0,5 m

3,0 tekniskt avstånd på 0,5 m till högsta vattennivå

Risknivåer högsta grundvatten
(år 2100, värsta scenario) blir 
något högre



 



 Utan spaning ingen aning  
– hur vet vi vad vi gör? 

Tankar om mätning och övervakning 
 i kustområden 

 Peter Jonsson 



Utan spaning –!ingen aning!

Peter Jonsson
Teknisk geologi LTH

Lunds universitet

Havsförvaltning

En god förvaltning kräver en god grund
(baskartering) och uppföljande mätningar 
(övervakning)

Baskarteringen är inte gjord  än. Underlaget 
är i stora delar otillgängligt och inte 
komplett 

Övervakningen är inte tillfredsställande i 
omfattning eller frekvens

men



Baskartering

Kartering pågår –!men processen är uppdelad på 
flera aktörer och är dåligt sammanhållen

HMU har noterat detta och vill ha ett 
nationellt digitalt underlag klart 2013

Goda exempel: Baltic Master (Trelleborg/
Kriegers Flak), NOLIMP (Gullmarn), BOMAP 
(UKDMAP), m.fl 

En kartering är aldrig färdig!

HELCOM
http://www.helcom.fi

BOOS
http://www.boos.org/

Havsområdesregistret (SMHI)
http://www.smhi.se/sgn0102/n0206/dbkust01.htm

ICES
http://www.sea-search.net/mdic/welcome.html

EUs miljödatacentrum 
http://dataservice.eea.europa.eu

Data, exempel

Med flera…



Höjddata på land"

LMV planerar för en ny nationell höjddatabas

Idag ruta 50 m, onoggrannhet 2 m

Planerad modell ruta 2.5 m, onoggrannhet 0.5 m

LIDAR-mätningar för upp till 200 Mkr, 2009–
2015

Exempel djupdata

LIDAR

Flerstråligt ekolod
Bild från NOAA

Bild från NOAA



Djupdata i havet

150 m upplösning

Djupdata i havet

150 m upplösning50 m upplösning



Djupdata i havet

150 m upplösning50 m upplösning
5 m upplösning

Grundstötning

Man antog att sjökortet höll samma kvalitet som 
positioneringen (GPS)

Källa: Sjöfartsinspektionen informerar 1/2008

Underlagets kvalitet



Grundstötning

Man antog att sjökortet höll samma kvalitet som 
positioneringen (GPS)

Källa: Sjöfartsinspektionen informerar 1/2008

Underlagets kvalitet

Grundstötning

Man antog att sjökortet höll samma kvalitet som 
positioneringen (GPS)

Källa: Sjöfartsinspektionen informerar 1/2008

Underlagets kvalitet

1862-1873, handlodat



Det är ett stort arbete att sammanställa 
och kvalitetssäkra underlagsdata.

Luckor i datamaterialet finns.

Övervakning

Sker idag huvudsakligen med provtagning från 
fartyg

Denna metod är långsam, dyr och 
resurskrävande

Måste kompletteras med modeller – som måste 
förfinas



Exempel

HELCOM Baltic Sea Monitor

Tillgänglig på Internet

Exemplet från 2008-10-18

Detta är inte så dåligt! Men det kan bli bättre.

Källa: HELCOM



Källa: HELCOM

Alla stationer 
1997-2006 (nyare 
data finns inte här)

Källa: HELCOM

Stationer med > 10 
mätningar1997-2006

#1 gång / år 



Källa: HELCOM

Stationer med > 120 
mätningar1997-2006

#1 gång / mån 

Stationer som 
mäts 1 gång i 

månaden

HELCOM, MON-PRO



De flesta mätvärden med relevans för havsmiljön
mäts för sällan och på för få platser

De existerande mätprogrammen räcker inte

Vad behövs?

Hur ofta behöver vi mäta?

Hur tätt behöver vi mätpunkter?

Var skall vi mäta?

Vad skall vi mäta?



-42 enheter/27 h

33 enheter/10 h

Automatiska mätningar verkar vara en 
framkomlig väg.

Hur ofta man behöver mäta och hur 
tätt mätstationerna behöver ligga vet vi inte

mer än i stora drag.

Detta gäller speciellt nära kusten.



Datormodeller

Datormodellerna är beroende av bra indata och 
bakgrundsinformation

Källa: SEPRISE

Datormodeller

Datormodellerna är beroende av bra indata och 
bakgrundsinformation

Källa: SEPRISE



Modellerna behöver förbättras.

Mer och bättre indata behövs.

Mätplattformar

Satellitmätningar (alger, yttemperatur) 

Kabelförsedda fasta mätstationer (fyrar…)

Bojar 

Fartygsbaserade system (“Ferryboxes”)

Rörliga autonoma system

…



Satellitmätningar

Yttemperatur

Algblomning

Utvecklas 
snabbt, nya 
parametrar

Moln!

Källa: SMHI

Bojar

Flytande, bottenförankrade

SMHI har två oceanografiska
bojar och tre vågbojar. 

Vågor, temperaturVågor, temperatur, ström,
salinitet, meteorologi

Bild: SMHI



Bojar

Jämför situationen på land…

Fasta

Kustnära

Elförsörjning?

Källa: Svenska Fyrsällskapet

Fyrar!



Fartygsbaserade mätningar

Källa: EU Ferry box Project

SMHI provar

Argus

Videokameror

Övervaka kustlinje, dyner

#30 installationer (inte Sverige)

Källa: Coastal Wiki www.encora.eu



Argus

Videokameror

Övervaka kustlinje, dyner

#30 installationer (inte Sverige)

Källa: Coastal Wiki www.encora.eu

Rörliga system

Autonoma undervattensfarkoster

Mäter i stort sett allt ett fast system kan mäta

Aktiva (AUV), passiva (glidare, drivare)



Drivare 

Profilerande

Mest kända Argo; 26 länder 
medverkar, >3000 
i alla oceaner

Alla Argo-data fritt tillgängliga

Drivare 

Profilerande

Mest kända Argo; 26 länder 
medverkar, >3000 
i alla oceaner

Alla Argo-data fritt tillgängliga



Glidare

Gravitationsdrivna

Ger 2D-mätningar

0.5 m/s, 14-30 dagar uthållighet

Rutgers university

Vi står inför att planera stora insatser –!har vi 
ett tillräckligt bra underlag?

Räcker de karterings- och mätinsatser som 
diskuteras?

Kan man över huvud taget skaffa en bättre 
uppfattning om havsmiljön?



Vi behöver inte uppfinna en massa nytt.

Vi måste börja använda den teknik som finns
även i Sverige.



 Senaste nytt på kustfronten
 KIMO, Kommunernas internationella 

miljöorganisation 
 Mona Ohlsson 



Kommunernas Internationella
Miljöorganisation

Mona Ohlsson

Ystads kommun

Kommunernas Internationella
Miljöorganisation

• Norskt initiativ för Nordsjöns miljö. 

• Grundat i Danmark 1990.

• Idag åtta länder med 128 kommuner. 

• Har sitt säte på Shetlandsöarna.



• Grundandet av KIMO Baltic Sea är en naturlig del av
engagemanget I den marina miljön och en hållbar
utveckling för Östersjön. 

• Vi vill skapa en mötesplats där information, kompetens, 
kunskap och upplevelser om Östersjöns marina miljö står i 
centrum.  

• Vi vill medverka till att skapa ett friskt hav I ekologisk
balans, en säkrare sjöfart och fortsatt yrkesfiske för
kommande generationer runt Östersjön. 

• KIMO Baltic Sea består av ett flertal kommuner
representerande de flesta länderna runt Östersjön.

Miljöproblem tar inte hänsyn till internationella gränser. Den 
ökade globaliseringen innebär möjligheter att påverka
situationen mer effektivt. Östersjön räknas som ett innanhav
inom EU. Att vara en del av KIMO-familjen gynnar alla;

• KIMO får fler medlemmar och bättre möjligheter till lobbying 
och inflytande i EU
• KIMO Baltic Sea erbjuds tillgång till en etablerad organisation, 
politisk strategi, lobbyingexpertis och KIMO:s internationella
kontaktnät.

Det är en styrka i att vara många och gemensamt lobba
gentemot EU, respektive stat, region, andra kommuner och inte
minst gentemot allmänheten.



Behovet av samordning för kunskap och gemensamma
aktioner har aldrig varit större. 

I takt med Östersjöländernas växande ekonomier, ökar
också behovet av transporter. 

Ett rent hav är en livsavgörande och gemensam faktor för
framtiden för befolkningen i kustregionerna runt Östersjön. 

Länderna har enats om en gemensam aktionsplan gällande
samordning av Östersjörelaterad miljöforskning. 

Styrka genom samarbete

Centrala frågor
• Säkra transporter som minimerar risken för haverier 

och utsläpp
• Utsläpp från olje- och gasindustri
• Marin nedskräpning
• Kusterosion
• Utsläpp av farliga kemikalier
• Försurning och algblomning
• Mikroplaster
• Skydda och bevara kustlinjen



Kontaktinformation
KIMO International
www.kimointernational.org
Tel: 0044 (0)1595 744800
Fax: 0044 (0)1595 744804
info@kimo.shetland.org

KIMO Baltic Sea
www.kimointernational.org
Tel: 0046 (0) 414 81 90 00, 0046 (0) 709-81 92 06
Fax: 0046 (0) 414 162 15
info@kimobaltic.eu



 



 Senaste nytt på kustfronten 
Erosionsskadecentrum 

 Erling Alm 



Erling Alm
Ystads kommun och Erosionsskadecentrum

AKTIVITETER

• Program för FoU och kompetensförsörjning
• Hållbar kustförvaltning – en tillämpning av MESSINA
• Stigande havsnivåer – praktiska åtgärder
• Samordnad mätning med laserbatymetri
• Yttranden över olika utredningar, t.ex. Klimat- och 

sårbarhetsutredningen
• Kustmöte i Trelleborg



• AKTIVITETER I KOMMUNER
• Mörbylånga

– Översiktsplanen behandlar stranderosionen
– Erosions- och stabilitetsutredning Haga Park

• Kristianstad
– Kustprogram
– Värdering av erosionsrisker
– Strandfodring vid Täppet

• AKTIVITETER I KOMMUNER
• Ystad

– Kustskyddspolicy
– Åtgärdsplan kustskydd
– Strandfodringsärendet hos regeringen
– Strandfodring i praktiken
– Hållbar kustförvaltning
– Laserbatymeri
– Grip Reef
– Besök av nyckelpersoner



• AKTIVITETER I KOMMUNER
• Trelleborg

– Generellt muddringstillstånd
– Dumpningsplats utreds
– Kustmöte

• Vellinge
– Pilotprojekt – rutiner stigande havsnivåer
– Skyddsvall mot stigande havsnivåer
– Tånghantering
– Tång för biogasframställning



• AKTIVITETER I KOMMUNER

• Malmö
– Tryckutjämningsmoduler Ribersborg
– Strandfodring Ribersborg

• Lomma
– Ny översiktsplan omfattar havet
– Laserbatymetri

• AKTIVITETER I KOMMUNER
• Kävlinge

– Laserbatymetri

• Halmstad
– Strandnära skogsavverkning
– Laserbatymetri



 



 Senaste nytt på kustfronten 
SGI samordningsansvar –stranderosion 

Uppgifter och aktiviteter 2008 
 Bengt Rydell 



Samordningsansvar för stranderosion

SGI samordningsansvar -stranderosion

Uppgifter och aktiviteter 2008

Bengt Rydell 

Statens geotekniska institut

Samordningsansvar för stranderosion

Aktuella projekt 2008
Publicerat
• Erosion och sedimenttransport i vattendrag SGI Varia 592
• Goda exempel – förebyggande åtgärder naturolyckor SRV/SGI

Pågående
• Hållbar utveckling av strandnära områden
• Naturolyckor och klimatanpassning i miljömålen 
• Coastal Engineering and Dike Technology (ISSMGE TC 1)



Samordningsansvar för stranderosion

Stranderosion i Sverige
Översiktlig inventering längs 
vattendrag

-förekomst av/pågående erosion
- områden med erosionsskydd

Stranderosion
Inventerade kommuner Ur GSD-Översiktskartan© Lantmäteriverket.

Medgivande M2005/4875 Gäller t.o.m. 2009-11-30.

0 100 200 300
Km

Samordningsansvar för stranderosion

www.swedgeo.se - Myndighetsfunktion - Stranderosion



 



 Senaste nytt på kustfronten 
Hållbar utveckling av kustområden 

 Bengt Rydell & Hans Hansson 



Samordningsansvar för stranderosion

Hållbar utveckling av kustområden

Ett program för FoU och kunskapsförsörjning 

Bengt Rydell, SGI och Hans Hanson, LTH

Samordningsansvar för stranderosion

Syfte
Säkerställa kompetens för planering och byggande i 

kustområden genom att
• identifiera och beskriva behov av FoU-insatser
• skapa förståelse för FoU-behov hos problemägare och 

slutanvändare
• öka ekonomiska och personella resurser för FoU



Samordningsansvar för stranderosion

FoU-program - innehåll
Problem och utmaningar i kustområden

Utgångspunkter – teknik, ekonomi och miljö

FoU-behov och kunskapsbehov

Genomföra programmet

Resursbehov och finansiering

Samordningsansvar för stranderosion

Stigande vattennivåer
- Ökad tillfällig/permanent erosion
- Lågt liggande områden tillfälligt/permanent under vatten
- Hur skydda natur, infrastruktur, m.m.?
- Kommunal översiktsplanering

Ökande våghöjder?
- Uppspolning & överspolning
- Inverkan på klitter/sanddyner/konstruktioner

Svårigheter & möjligheter
- Hur arbeta med naturen?
- Hur skapa mervärden?
- Vilka scenarier?
- Vilka tidshorisonter?

Data - Ny och gammal?
- Trender, extremvärden, återkomsttider

Problem och utmaningar i kustområden



Samordningsansvar för stranderosion

Bästa möjliga teknik (kunskap)

Minsta möjliga sidoeffekter

Bredda ekonomibegreppet (inkludera ökade 
värden, intäkter, omsättning m.m.)

Utgångspunkter - teknik, ekonomi och miljö

Samordningsansvar för stranderosion

Ökade kunskaper om uppspolning, överspolning, 
klittererosion

Ökade kunskaper om klimateffekter på processer

Datainsamling (bakåt & framåt)

Bättre modell-verktyg för prognoser (morfologi)

FoU- och Kunskapsbehov



Samordningsansvar för stranderosion

Forskning till universitet & högskolor

Blandning av etablerad forskning & doktorandutbildning

Ökad samverkan med myndigheter

Föra ut kompetens till kommuner, myndigheter, konsulter m.m.

Genomföra Programmet

Samordningsansvar för stranderosion

Söka medel tillsammans med kommuner och myndigheter

Grundforskning/doktorand finansieras av 
forskningsråd/myndigheter/departement

Tillämpad forskning finansieras via myndigheter

Föra ut kompetens via medel ifrån avnämare (fond, stiftelse ?)

Minst en doktorand + en tjänst

Resursbehov och finansiering



 



 Senaste nytt på kustfronten 
Havsportalen – mer än en droppe i havet 

 Hans Hansson 



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

HAVSPORTALEN HAVSPORTALEN -- MER MER ään en droppe i havet!n en droppe i havet!

VVäälkommen till invigningen av  lkommen till invigningen av  
HAVSPORTALENHAVSPORTALEN

26 nov 2008 , Universitetshusets Aula i Lund26 nov 2008 , Universitetshusets Aula i Lund

Hans HansonHans Hanson
LTHLTH

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

• Analytisk kemi

• Anestesiologi och 
intensivvård

• Brandteknik och 
riskhantering

• Byggproduktion

• Elektrisk mätteknik

• Historisk arkeologi

• Juridikum

• Kvartärgeologi

• Limnologi

Medverkande Medverkande 

• Livsmedelsekonomiska 
institutet

• Marinbiologi

• Matematisk statistik

• Teknisk geologi

• Teknisk 
vattenresurslära

• Teoretisk ekologi

• Zooekologi

• Zoologisk cellbiologi



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

I HAVSPORTALENHAVSPORTALEN (www.lth.se/havsportalen) samlas 
den verksamhet med havsanknytning som idag finns 
vid LTH och övriga delar av LU. 

Syftet med HAVSPORTALENHAVSPORTALEN är att förenkla 
samhällets kontakter med forskarna samt att främja 
tvärvetenskaplig forskning inom LTH/LU. 

Visionen är att HAVSPORTALENHAVSPORTALEN ska inspirera till nya 
och fortsatta samarbeten. 

Under invigningen bjuder vi på seminarier om 
Östersjön och visar upp Lunds fantastiska 
kunskapsbredd inom det marina området. 

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

ÖÖstersjstersjöön i tidenn i tiden

Östersjön 
Idag

Övergödning & Syrebrist

Östersjön 
imorgon

Tänkbara scenarier

Östersjön 
Igår

Bildande & Utveckling

Centrum för GeoBiosfärsvetenskap
Ekologiska institutionen

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Syrebrist i Syrebrist i ÖÖstersjstersjöön n –– ett ett 
modernt fenomen?modernt fenomen?



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

4oC varmare
Dagens temperatur

SyrebristSyrebrist & global & global uppvuppväärmningrmning??

Blooms like it hot!Blooms like it hot!

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Risker i Havet Risker i Havet ––
Processer, Modeller, AnalyserProcesser, Modeller, Analyser

Teknisk Teknisk 
VattenresurslVattenresursläärara

MatematiskMatematisk
StatistikStatistik

Brandteknik Brandteknik 
och och 

RiskhanteringRiskhantering

ByggBygg--
produktionproduktion



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

IntegratedIntegrated FloodFlood Risk Risk AnalysisAnalysis
and Management and Management MethodologiesMethodologies

The The FLOODsiteFLOODsite Project Team: Project Team: 
•• 250 250 researchersresearchers
•• 37 partner organisations 37 partner organisations 
•• 13 different 13 different countriescountries. . 

FLOODsiteFLOODsite willwill deliverdeliver::

•• An An integratedintegrated, European, , European, methodologymethodology for for 
floodflood risk risk analysisanalysis and management.and management.

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Medverkande:  LU, SMHI, Chalmers, Det Norske Veritas, Medverkande:  LU, SMHI, Chalmers, Det Norske Veritas, 
KNMI (NederlKNMI (Nederläändska ndska ””SMHISMHI””), ), LeuvenLeuven (Kusthydraulik), m (Kusthydraulik), m flfl

Matematisk Statistik vid LU/LTHMatematisk Statistik vid LU/LTH

•• Modeller fModeller föör hur vind pr hur vind pååverkar vverkar våågorgor
•• MonstervMonstervåågor gor –– hur vanliga hur vanliga äär de? r de? 
•• ””100100--åårs vinden, vrs vinden, våågen gen etcetc”” bestbestääms av ms av 
underliggande variation underliggande variation –– hur hur äändras den med ndras den med äändrat klimat? ndrat klimat? 

•• Hur kommer klimatfHur kommer klimatföörräändringar att pndringar att pååverka risken verka risken 
fföör olyckor till sjr olyckor till sjööss?ss?

Ett EUEtt EU--nnäätverk ftverk föör samarbete mellan r samarbete mellan 
statistik, marin teknik, meteorologi statistik, marin teknik, meteorologi 
och foch föörsrsääkring kring ––
MMåål: l: öökad skad sääkerhet till sjkerhet till sjööss!ss!



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

HHåållbar utveckling av kustomrllbar utveckling av kustområåden den ––
erosion och erosion och ööversvversväämningmning

Problemanalys och 
riskvärdering

Beslutsunderlag förebyggande/
anpassningsåtgärder

Planeringsunderlag –
fysisk planering

ByggproduktionByggproduktion

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Havet som hot Havet som hot –– svsvååra pra pååfrestningarfrestningar

FRIVAFRIVA--projektetprojektet –– 20042004--20102010
RRääddningstjddningstjäänstennsten
RiskRisk-- och soch såårbarhetsanalys och svrbarhetsanalys och svååra pra pååfrestningarfrestningar



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

SMÅSKRAKE –Lillgrund Före och Efter 

Avd. f. Ekologi

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Marinbiologi: forskning vid 
Campus Helsingborg

Hur klarar sig torsken i en föränderlig kustmiljö?

Ekologiska 
institutionen

Doc. Anders Persson
Doc. Anders Nilsson
Doktorand:
Peter Ljungberg



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Marinbiologi: forskning vid 
Campus Helsingborg

Öresund - effekter av trålfiskeförbud!

0

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82

Längdgrupp (cm)

A
nt

al
 / 

tr
ål

tim
m

e

Kattegatt
Öresund

Fiskeeffektivitet
med nät

Fiskeeffektivitet
med trål

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Dolda Skatter i HavetDolda Skatter i Havet
Historisk ArkeologiHistorisk Arkeologi

Teknisk GeologiTeknisk Geologi



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

Havets värdeHavets värde

Byggproduktion
Teknisk vattenresurslära

Teknisk geologi

Byggproduktion
Teknisk vattenresurslära

Teknisk geologi

Värderingsmodeller
Värden
Möjligheter

Värderingsmodeller
Värden
Möjligheter

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

VVÄÄLKOMNA!LKOMNA!

http://www.lth.se/havsportalen/invigning



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

EUROPEAN ACTION PLANEUROPEAN ACTION PLAN
FOR STRENGTHENINGFOR STRENGTHENING

THE KNOWLEDGE BASE OFTHE KNOWLEDGE BASE OF
SUSTAINABLE COASTAL ANDSUSTAINABLE COASTAL AND

MARINE MANAGEMENTMARINE MANAGEMENT

Paris Conference 5Paris Conference 5--7 December 20077 December 2007

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

--180 experter fr180 experter fråån olika  discipliner deltog och bidrog med sina synpunkter.n olika  discipliner deltog och bidrog med sina synpunkter.

-- IdIdééer diskuterades i 10 olika workshops (er diskuterades i 10 olika workshops (ENCORAsENCORAs 10 teman)10 teman)

-- Varje grupp presenterade 2 viktigaste framtida insatser fVarje grupp presenterade 2 viktigaste framtida insatser föör att r att 

””StrengtheningStrengthening the the KnowledgeKnowledge Base of Base of 
SustainableSustainable CoastalCoastal ManagementManagement””

ENCORA Paris ConferenceENCORA Paris Conference



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

GEMENSAM EUROPEISK MONITERINGGEMENSAM EUROPEISK MONITERING

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

EUROPEISK SAMARBETE KRING FORTEUROPEISK SAMARBETE KRING FORT-- & UTBILDNING& UTBILDNING



Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

SATSA PSATSA PÅÅ UTVECKLING AV UTVECKLING AV 
KUSTMORFOLOGISKA MODELLVERKTYGKUSTMORFOLOGISKA MODELLVERKTYG

Havsportalen vid Lunds UniversitetHavsportalen vid Lunds Universitet

KUNSKAPSUPPBYGGNAD KRING KUNSKAPSUPPBYGGNAD KRING 
FFÖÖRORENINGAR & LRORENINGAR & LÅÅNGTIDSEFFEKTERNGTIDSEFFEKTER



Deltagare

Kustmöte 2008 i Trelleborg

Förnamn Efternamn Företag Ort

Björn Almström SWECO Malmö
Lennart Andersson Höganäs Kommun Höganäs
Sven Ingmar Andersson Löderups Strandbads Villaägareförening Lund

Sten Björk Trelleborgs kommun Trelleborg
Christina Björklund Trelleborgs kommun Trelleborg
Helena Björn Lomma kommun Lomma
Charlotta Borell Lövstedt DHI Sverige AB Lund

Johnny Carlsson Trelleborgs kommun Trelleborg
Gonçalo Carneiro Cardiff University Södra Sandby

Cathrine Ek Trelleborgs kommun Trelleborg
Anders Elmfors Tyréns AB Kristianastad
Ann-Sofi Eriksson Ystads kommun Ystad

Olof Friberg Tyréns AB Malmö
Roland Fridh Malmö stad Malmö

Thomas Grundén Vellinge kommun Vellinge
Walter Gyllenram SMHI Västra Frölunda
Lars Robert Göranson Vellinge kommun Vellinge

Jonas Hagman Trelleborgs kommun Trelleborg
Lars-Olof Hartzén SWECO Environment AB Malmö
Katinka Hessel Tjell Länsstyrelsen i Skåne Malmö
Aziza Holm Landskrona kommun Landskrona
Görgen Holmdahl Trelleborgs kommun Trelleborg
Anki Hågeryd Statens geotekniska institut Linköping

Mats Jeppsson Trelleborgs kommun Trelleborg
Sven Bertil Johnson BioMaringruppen i Lund Lund
Magnus Juhlin Lomma kommun Lomma

Bengt Lavesson Lomma kommun Lomma
Magdalena Lindberg Eklund Länsstyrelsen Malmö
Olof Liungman DHI Sverige AB Lund
Anitha Ljung Trelleborgs kommun Trelleborg

Sverre Meisingset SeaCult/Reef Systems Tönsberg

Karl-Åke Nilsson Höganäs kommun Höganäs
Martin Nilsson Trelleborgs kommun Trelleborg
Lars Norén NCC Construction Sverige AB Malmö
Eva Nygren Ystads kommun Ystad

Mona Ohlsson Ystads kommun Ystad
Connie Olsson Vägverket Kristianstad
Karin Olsson Länsstyrelsen i Skåne Län Malmö
Kay Olsson Rädda Löderups Strandbad Trelleborg



Förnamn Efternamn Företag Ort

Britt-Marie Paulik Trelleborgs kommun Trelleborg
Lennart Persson Lomma kommun Lomma
Magnus Persson SGU Lund

René Folke Blom Sweden AB Göteborg
Svante Roupé Sweco Göteborg

Leif Sjögren Trelleborgs kommun Trelleborg
Carsten Staub Sweco Infrastructure AB Stockholm
Anders Stigebrandt Göteborgs universitet Göteborg
Malena Swanson Miljödepartementet Stockholm
Magnus Svederberg Höganäs Kommun Höganäs
Bo Svensson Skurups Kommun Skurup

Lars Thysell Trelleborgs kommun Trelleborg
Eva-Lena Torudd Halmstad kommun Halmstad

Kristian Wennberg Länsstyrelsen Skåne Malmö
Robert Winton Trelleborgs kommun Trelleborg

Gordana Vojnikovic Trelleborgs kommun Trelleborg

Mats Åkesson SWECO Environment AB Malmö



Statens geotekniska institut
Swedish Geotechnical Institute

SE-581 93  Linköping, Sweden
Tel:  013-20 18 00, Int + 46 13 201800
Fax: 013-20 19 14, Int + 46 13 201914

E-mail: sgi@swedgeo.se  Internet: www.swedgeo.se




