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Förord 
Denna uppsats är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län, som ville ha hjälp med att 

sammanställa hur långt kustkommunerna i länet kommit i sitt klimatanpassningsarbete, främst 

kring en framtida havsnivåhöjning. Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig inom 

Länsstyrelsen med material och kunskap. Ett extra stort tack vill jag framföra till min 

handledare på Länsstyrelsen, Elvira Laneborg, för all tid hon lagt ner och allt stöd jag fått 

under arbetets gång. Vidare vill jag också tacka min handledare vid Lunds universitet, 

Andreas Persson, för allt stöd i mitt uppsatsskrivande och för stort visat intresse i uppsatsens 

ämne. Ett speciellt tack för hjälpen vid genomförandet av översvämningsanalyserna i GIS. Ett 

tack går även till Louise Svensson för hennes idéer och kunskap i layout.  

 

Bodil Englund 

Lund 2012-05-25 
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Sammanfattning 
Klimatet har sedan den industriella revolutionen förändrats globalt och kommer att förändras 

ytterligare i framtiden, på grund av människans utsläpp av växthusgaser.  Enligt vetenskapliga 

beräkningar kommer klimatet att bli varmare, vilket i sin tur leder till att den globala 

havsnivån kommer att stiga. Hela världen kommer drabbas, även Sverige. Därför krävs det att 

samhället anpassas efter de uppskattade klimatförändringarna så att så få negativa effekter 

som möjligt inträffar.  

 

I maj 2011 gjordes en lagändring i Plan- och bygglagen så att krav ställs på att klimataspekter 

alltid ska tas hänsyn till i den kommunala fysiska planeringen. Detta för att underlätta 

klimatanpassningsarbetet i samhället. Länsstyrelserna har fått en samordnande roll över det 

regionala klimatanpassningsarbetet. Till följd av den samordnande rollen har Länsstyrelsen i 

Kalmar län behov av att undersöka hur kustkommunerna i länet har hanterat lagändringen, 

samt hur långt kommunerna kommit med sitt klimatanpassningsarbete kring en framtida höjd 

havsnivå. En del av uppsatsens syfte är att sammanställa detta. En webbaserad 

enkätundersökning skickades ut till länets kustkommuner med frågor framtagna tillsammans 

med Länsstyrelsen. Resultatet visar att kommunerna kommit olika långt i sitt övergripande 

klimatanpassningsarbete, och därmed hanterat lagändringen i PBL olika. Fem av de sju 

berörda kommunerna har en lägsta gräns över havet antagen i ett kommunalt beslut för 

nybyggnation eller annan anläggning. Den gränsen ligger på +2,5 meter för alla kommunerna.  

 

För att underlätta det kommunala klimatanpassningsarbetet är det viktigt att det finns bra 

planeringsunderlag att tillgå. Sedan 2009 arbetar Lantmäteriet med att ta fram en ny 

höjdmodell över Sverige med hög upplösning. Den tidigare höjdmodellen, GSD (Geografiska 

SverigeData), har en upplösning på 50 meter och den nya höjdmodellen, NNH (Ny Nationell 

Höjdmodell), har en upplösning på 2 meter. När det gäller havsnivåhöjningen krävs att 

översvämningsanalyser görs så noggranna som möjligt för att man lättare ska kunna urskilja 

de områden som riskerar att svämmas över i framtiden. I arbetet genomförs fem 

översvämningsanalyser längs med Torsås kommuns kust med de båda 

höjdmodellupplösningarna. Översvämningsanalyserna genomförs med en 

medelhavsnivåhöjning på en meter, ett extremvattenstånd på två och en halv meter och ett 

extremvattenstånd på tre meter. Dessa värden är framtagna genom litteraturstudie av vad 

havsnivån beräknas höjas med fram till slutet av detta sekel, samt Torsås kommuns antagna 

lägsta gräns över havet för nybyggnation. Översvämningsanalysernas resultat syftar till att 

jämföra hur stor landareal och vilken typ av markanvändning som översvämmas i de olika 

analyserna, beroende på vilken höjddata som används. Resultatet visar att den totala 

landarealen som översvämmas är mindre när NNH-höjddatan används. Dock minskar 

skillnaden på total översvämmad areal när gränsen tre meter används i analyserna. Delvis är 

det inte samma markanvändningsområden som översvämmas. Vid genomförd NNH-analys 

med tre meters vattenståndshöjning läggs 192,9 ha åker under vatten, medan motsvarande 

resultat av GSD-analysen är 386,7 ha åker.   
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Abstract 
Since the industrial revolution the global climate has changed and will change further in the 

future. According to scientific estimations the climate will get warmer, which will rise the 

global sea level. The whole world will be affected, also Sweden. It is therefore necessary to 

adapt society for the estimated climate change to reduce negative effects. 

 

In May 2012 a change in the Swedish law of physical planning was implemented, which says 

that climate aspects always have to be considered when physical planning in the 

municipalities is implemented. The County Agencies in Sweden have got a coordinative role 

regionally for adapting the society to climate change. Due to the coordinative role the County 

Agency in Kalmar region needs to investigate how the coastal municipalities in the region 

have managed the changed law, and how far the municipalities have come in their work to 

adapt for a future sea level rise. A web based survey was sent to the coastal municipalities 

with questions compiled with the County Agency. The result shows that the municipalities 

have reached different levels in their general work with climate adaptation, and therefore 

handled the change in the law of physical planning differently. Five out of seven 

municipalities have set a lowest limit over sea level for new exploitation in coastal areas. All 

the municipalities have set the limit +2,5 meters.  

 

It is important that data of sufficient accuracy is available for the municipalities to make their 

local climate adaptation work easier and more precise. Since 2009, the Swedish authority 

Land Survey, is working on developing a new Swedish high resolution elevation model. The 

previous elevation model, GSD (Geographical Sweden Data), has a resolution of 50 meters 

and the new elevation model, NNH (New National Elevation Model), has a resolution of 2 

meters. Concerning sea level rise, it is required to make as accurate flood analyses as possible 

in order to identify the areas vulnerable to flooding in the future. Five flood analyses have 

been carried out in this study. The study area is the coast of Torsås municipality. In the 

analyses an average sea level rise of one meter, one extreme water level of two and a half 

meters and one extreme water level of three meters have been used. These limits are based on 

literature studies of the latest research estimates of sea level rise until the end of this century, 

and Torsås municipality´s lowest limit over sea level for new exploitation. The aim is to 

compare the flood analyses results depending on the elevation data used. Furthermore the 

study investigates how much land area and what type of land use that will be affected in the 

different analyses. The result shows that less land areas are flooded when the NNH elevation 

models are used compared to the GSD elevation models results. However, the difference is 

decreasing between totally affected land areas when the limit of three meters is used in the 

analyses. Partly, it is not the same land use types that are flooded when different resolutions in 

the elevation models are used. In the result of the NNH-analysis for a three meter sea level 

rise, 192,9 ha of cropland are flooded, while 386,7 ha of cropland are flooded when the GSD 

elevation model is used.  

 

Key words: geography, physical geography, GIS, physical planning, climate adaptation, 

rising sea level, flood analysis, county of Kalmar, Torsås municipality 

http://tyda.se/search/Land%20Survey
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Kapitel 1. Inledning 
 

På grund av människans utsläpp av växthusgaser sedan den industriella revolutionen har den 

naturliga växthuseffekten förstärkts och den utvecklingen förväntas att fortsätta under den 

närmaste framtiden (Bogren m fl., 2008). Till följd här av har förändringar i klimatet redan 

observerats och framtida klimatförändringar är att vänta (IPCC, 2007). En av konsekvenserna 

är ett varmare klimat, vilket i sin tur leder till att den globala havsytenivån kommer att stiga. 

Världen, och däribland Sverige, står därför inför en stor utmaning att inte bara begränsa 

klimatpåverkan utan också anpassa samhället efter de uppskattade klimatförändringarna så att 

människor, natur och viktiga samhällsfunktioner påverkas så lite som möjligt (Boverket, 

2009a). 

 

”Det är nödvändigt att påbörja anpassningen till klimatförändringarna i Sverige. 

Huvuddragen i klimatscenarierna är trots osäkerheter tillräckligt robusta för att användas 

som underlag.” (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007) 

 

Den ökade kunskapen inom området har lett fram till nya krav på klimatanpassning i den 

fysiska planeringen. I maj 2011 gjordes en skärpning i Plan- och bygglagen (PBL) som 

medför krav på att klimataspekter alltid ska tas hänsyn till i den kommunala planläggningen 

(Boverket, 2010). År 2009 fick också Länsstyrelserna en samordnande roll över 

klimatanpassningsarbetet i sina respektive regioner.   

 

I Sverige är det mycket populärt att bo nära kusten och efterfrågan på kustnära boende i 

kommunerna är hög (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). I kommunerna sker en 

utveckling mot att tidigare fritidshusområden görs om till permanentboende för att locka 

invånare till just deras kommun. En konflikt uppstår mellan att planlägga i kustnära områden 

och lämpligheten i att göra så då det finns risk för framtida översvämning och förstörelse.  

 

Länsstyrelsen i Kalmar län vill få en överblick över hur långt kustkommunerna i länet har 

kommit med att implementera de nya bestämmelserna i PBL i sin fysiska planering. I den här 

studien, på uppdrag av Länsstyrelsen, sammanställs länets kustkommuners 

klimatanpassningsarbete, med fokus på anpassning kring en höjning av havsnivån.  

 

Det är av stor vikt att kommunerna har tillgång till så bra planeringsunderlag som möjligt i sitt 

klimatanpassningsarbete. Lantmäteriet arbetar med att ta fram en ny höjdmodell över Sverige 

med hög upplösning (Lantmäteriet, 2012). Vad gäller den kommande havsnivåhöjningen 

krävs att översvämningsanalyser görs så noggranna som möjligt för att lättare kunna urskilja 

de områden som riskerar att svämmas över i framtiden. Därför är det av intresse för 

kommunerna att jämföra översvämningsanalyser utförda med den tidigare höjdmodellen GSD 

(Geografiska SverigeData), med en upplösning på 50 meter (Lantmäteriet, 2012a) och den 

nya höjdmodellen NNH (Ny Nationell Höjdmodell), som har en upplösning på 2 meter 

(Lantmäteriet, 2012). I arbetet genomförs översvämningsanalyser längs Torsås kommuns kust 

med de båda höjdmodellupplösningarna och resultaten jämförs.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att, på ett övergripande sätt, ställa samman och jämföra hur långt 

Kalmar läns kustkommuner har kommit med sitt arbete med klimatanpassning inom fysisk 

planering med fokus på stigande havsnivåer. Vidare syftar den till att jämföra resultaten 

mellan fem översvämningsanalyser, där olika upplösning på höjdmodeller undersöks med 

hjälp av Geografiskt InformationsSystem (GIS). 

 

Följande frågeställningar syftar studien att besvara: 

 

• Hur har respektive kustkommun i Kalmar län hanterat lagförändringen i PBL, som 

uttrycker att alla kommuner ska integrera klimatanpassning i sin fysiska planering? 

 

• Hur långt har respektive kustkommun i Kalmar län kommit med sitt 

klimatanpassningsarbete kring stigande havsnivåer och finns det några åtgärder 

antagna i några kommunala dokument?  

 

• Hur stor landareal och vilken nuvarande typ av markanvändning kommer att 

översvämmas i Torsås kommun, om medelhavsytan höjs med en meter till 2100, vilket 

är ett medelvärde av de senaste forskningsresultaten, beroende på om höjddata med 50 

meter respektive 2 meter upplösning används vid översvämningsanalysen? Hur 

mycket skiljer sig resultatet mellan översvämningsanalyserna beroende på vilken 

höjddata som används? 

 

• Hur stor landareal och vilken nuvarande typ av markanvändning kommer att 

översvämmas i Torsås kommun, vid extremt vattenstånd på två och en halv meter och 

tre en meter till 2100, vilka är Torsås eventuella antagna extremvärden, beroende på 

om höjddata med 50 meter respektive 2 meter används vid översvämningsanalysen? 

Hur mycket skiljer sig resultatet mellan översvämningsanalyserna beroende på vilken 

höjddata som används? 

 

1.2 Fokus och avvägningar 

För att lättare besvara uppsatsens frågeställningar delas utförandet upp i två delar, en 

sammanställande del, där kustkommunernas klimatanpassningsarbete ställs samman, och en 

del där de fem översvämningsanalyserna genomförs.   

 

I den sammanställande delen ställs kommunernas klimatanpassningsarbete samman på ett 

övergripande sätt. Fokus i undersökningen ligger på hur kommunerna har anpassat sin fysiska 

planering kring en kommande havsnivåhöjning. Val av fokus beror på Länsstyrelsens behov 

av att få en överblick över hur de olika kustkommunerna har hanterat frågan. Kommunerna 

som ingår i sammanställningen är alla Kalmar läns kustkommuner: Västervik, Oskarshamn, 

Mönsterås, Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm. Kommunerna har fått svara på en 
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webbaserad enkät för att få in nödvändig information till sammanställningen. Enkätfrågorna 

framgår av Appendix 1. Två enkätfrågor angående kommunernas Risk- och 

sårbarhetsanalyser tas inte upp i uppsatsens resultat- och diskussionsdelar på grund av att flera 

kommuner uppgett att de inte haft tillgång till dessa.  

 

I den analyserande delen, där översvämningsanalyserna genomförs, utförs endast analyserna 

på Torsås kommuns kust i Kalmar län, se Appendix 6. Valet av kommun grundar sig i att den 

nya höjddatan, NNH, finns att tillgå för Torsås kommun. Kommunen har även låglänta 

kustområden och varierad markanvändning som kan påverkas av ett höjt vattenstånd.   

 

Havsytehöjningen fram till år 2100 har valts ut på grund av att de flesta studier som gjorts 

kring ämnet har med beräkningar som sträcker sig dit. 
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Kapitel 2. Bakgrund 

 

2.1 Klimat i förändring 
 

2.1.1 Klimatets variation och växthuseffekten  

Under hela jordens historia har klimatet varierat och skiftat mellan varmare och kallare 

perioder (Bogren m fl., 2008). Från cirka två miljoner år sedan och fram till nutid har det 

växelvis inträffat istider med stora nedisningar runt polområdena och varmare perioder där 

emellan. Skiftningarna beror bland annat på faktorer utanför jordens klimatsystem, som att 

solens strålningsstyrka varierar, jordaxelns lutning ändras och jordens bana runt solen varierar 

mellan att vara cirkulär och elliptisk. Andra faktorer som påverkar klimatsystemet är mängden 

växthusgaser i atmosfären, molnförekomst samt mängden luftburna partiklar, så kallade 

aerosoler, i troposfären. 

 

En viktig komponent i jordens klimatsystem är den så kallade växthuseffekten som möjliggör 

liv på jorden genom att värma upp jordens yta (Bogren m fl., 2008). Den uppvärmande 

effekten beror, något förenklat på, att en del av den värmestrålning som jordytan ger ifrån sig 

absorberas av växthusgaser i atmosfären. Växthusgasernas molekyler strålar i sin tur tillbaka 

den värmestrålningen ner mot jorden igen, istället för att stråla ut i rymden. Alltså sker en 

fördröjning innan värmestrålningen lämnar atmosfären. De effektivaste växthusgaserna är 

vattenånga (H2O), koldioxid (CO2) och metan (CH4), men även dikväveoxid (N2O), ozon (O3) 

och flera andra gaser har en absorberande förmåga (Bernes, 2007). Utan växthuseffekten 

skulle den globala medeltemperaturen vid jordytan ha legat på runt -19 ºC. Idag uppgår den 

till +14 ºC tack vare växthuseffekten. 

 

2.1.2 Människans påverkan på klimatet 

Sedan den industriella revolutionen tog fart i slutet på 1700-talet har människan påverkat det 

globala klimatet (Bogren m fl., 2008). Den främsta orsaken är den stora mängden 

växthusgaser, framförallt koldioxid och metan, människan släppt ut i atmosfären, som därmed 

förstärkt jordens naturliga växthuseffekt. Sedan 1958 har koldioxidkoncentrationen i 

atmosfären mätts systematiskt (Archer och Rahmstorf, 2010). Vid uppstarten låg halten på 

runt 315 ppm (Archer och Rahmstorf, 2010) och 2011 hade den gått upp till 391,6 ppm 

(CO2Now, 2012).  

 

Vartefter mängden kunskap kring den mänskliga klimatpåverkan ökade, insåg makthavare att 

det fanns behov av globalt samarbete (Bernes, 2007). År 1988 upprättades därför den 

internationella klimatpanelen IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, av FN:s 

miljöprogram UNEP och Världsmeteorologiska organisationen, WMO. IPCC har till uppgift 

att utvärdera och ställa samman den senaste kunskapen inom klimatforskningen. Rapporterna 

publiceras med fem till sju års mellanrum och sammanställs av tusentals forskare från hela 

världen. Den fjärde och senaste rapporten, Fourth Assessment Report (AR4), publicerades 
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Figur 1. Beskrivning av fem av 

IPCC:s utsläppsscenarier.   

2007, och är ett mycket viktigt arbetsunderlag vad gäller klimatanpassning och politiska 

beslut. 

  

2.1.3 Klimatmodeller och klimatscenarier 

I ett försök till att uppskatta det framtida klimatet använder 

forskarna sig av klimatmodeller och olika framtida 

utsläppsscenarier av växthusgaser (Bernes, 2007). IPCC 

har flera gånger, senast 2007, utvärderat hur klimatet skulle 

kunna förändras fram till år 2100, och har då tagit fram 

fyra olika huvudscenarier om hur samhället kommer att 

utvecklas. Scenarierna är baserade på antaganden, inget 

pekas ut som mer trovärdig än de andra och innefattar inga 

direkta åtgärder för begränsningar av växthusgasutsläppen i 

form av internationella överenskommelser. De olika 

scenarierna kallas A1, A2, B1 och B2, se figur 1.  

 

För att kunna bedöma hur de olika utsläppsscenarierna 

skulle inverka på framtida klimatförhållanden använder sig 

forskare av klimatmodeller (Bernes, 2007). Modellerna är 

tredimensionella matematiska beskrivningar av atmosfären, 

landytan, hav, sjöar och is (SMHI, 2009), och försöker 

beskriva samspelet mellan dessa olika delar (Bernes, 

2007). Globala klimatmodeller är mycket omfattande och 

görs med relativt glesa rutnät med sidor på 200-300 km 

(SMHI, 2009). I en regional klimatmodell granskas 

klimatets utveckling på en mindre del av jorden. Rutnätet 

är tätare, vilket ger ett mer detaljerat resultat  

 

2.2 Observerade klimatförändringar och det 

framtida klimatet 
 

2.2.1 Globalt 

Redan har förändringar i det globala klimatet observerats 

(IPCC, 2007). I den senaste rapporten från IPCC, AR4, slår 

forskarna fast att den globala medeltemperaturen har ökat 

med 0.74 °C mellan åren 1906 och 2005 (IPCC, 2007a), 

och att den med stor sannolikhet beror på ökningen av de 

antropogena utsläppen av växthusgaser i atmosfären 

(Bernes, 2007). I jämförelse med tidigare 

klimatförändringar längre tillbaka i tiden sker denna 

uppvärmning uppseendeväckande snabbt. Fram till 2100 

förväntas den globala medeltemperaturen stiga ytterligare 

Beskrivning av fem av IPCC:s  
utsläppsscenarier: 
 
A1– scenariot beskriver en 
mycket snabb ekonomisk tillväxt 
med en utjämning av regionala 
skillnader och snabb teknisk 
utveckling. Världens befolkning 
når sin högsta nivå runt 2050 
och minskar därefter.  
 
A1F1– scenariot liknar A1, men 
har större ökning av 
växthusgaskoncentrationer i 
atmosfären.  
 
A2– scenariot beskriver en mer 
uppdelad värld i stora regionala 
skillnader i ekonomisk, teknisk 
och social utveckling. 
Världsbefolkningen ökar och det 
är begränsat med globalt 
samarbete.  
 
B1– scenariot beskriver en 
snabb ekonomisk omställning 
till ett tjänste– och 
informationssamhälle med 
teknologisk utveckling som leder 
till effektiv resursanvändning. 
Världens befolkning når sin 
högsta nivå runt 2050 och 
minskar sedan. Utjämning av 
regionala skillnader och mer 
social rättvisa.   
 
B2– scenariot beskriver en 
långsam och splittrad teknisk 
utveckling och en ökning av 
världsbefolkningen, men något 
långsammare än A2. Satsningar 
på ett ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbart samhället.   
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med mellan 1,1-6,4 °C (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). Intervallet beror på de 

olika utsläppsscenarierna IPCC använt sig av när det framtida klimatet beräknats, se figur 1.  

 

Temperaturökningen som ägt rum det senaste seklet har inte varit jämnt fördelad över jorden, 

utan har varit högre på de norra latituderna (IPCC, 2007). Den framtida uppvärmningen 

fördelas inte heller jämt över jorden, de nordliga bredgraderna bedöms få högre uppvärmning 

(Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007).  

 

Det senaste seklet har det också observerats en utbredningsminskning av snö och is som följd 

av uppvärmningen (IPCC, 2007). Vidare har nederbördsmönster ändrats, varvid flera områden 

fått ökad nederbörd och andra har fått minskad. Liknande utveckling spås även i framtiden 

(Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). Globalt är det också sannolikt att mer extrema 

väderhändelser kommer att inträffa oftare. 

 

2.3.2 I Sverige och i Kalmar län 

År 2007 publicerades den så kallade Klimat- och sårbarhetsutredningen (läs mer på sid. 22), 

där det konstateras att klimatet i Sverige har förändrats det senaste århundradet (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, 2007). Sedan slutet på 1800-talet har det varierat med både varmare 

och kallare perioder, men det har ändå varit förhållandevis varmt de senaste 75 åren. En 

kraftig uppvärmning har skett från slutet av 1980-talet och framåt. Under perioden 1991-2005 

var årsmedeltemperaturen runt en grad högre än under perioden 1961-1990. Nederbörden har 

också ökat i sin helhet i Sverige. Dock är det osäkert att dra några slutsatser om det 

förekommer en ökad frekvens av extrema väderhändelser.  

 

Klimat- och sårbarhetsutredningen baserar sina framtida klimatförändringar på 

utsläppsscenarierna A2 och B2 (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). I utredningen 

användes två regionala klimatmodeller över norra Europa från Rossby Centre vid SMHI, 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, med en upplösning på 50 km. 

Utredningen kom fram till att uppvärmningen i Sverige väntas bli högre än det globala 

genomsnittet. Fram till 2080-talet kan det bli en fråga om 5-6 °C ökning i Götaland. 

Nederbörden kommer att öka generellt, främst i västra Sverige. Under vinterhalvåret kommer 

större delen av nederbörden falla som regn.  Dock kommer den att minska under sommaren i 

södra Sverige, vilket kommer leda till längre perioder av torka.  Nederbörden kommer att bli 

mer intensiv i framtiden, det vill säga mer nederbörd per tids- och ytenhet än idag. Om det blir 

blåsigare eller inte är svårt att säga på grund av att olika klimatmodeller ger delvis olika 

resultat. I de flesta modeller lutar det dock åt att den genomsnittliga vindhastigheten kommer 

öka över Skandinavien. Resultaten visar på kraftigare vindstötar, vilka kommer att öka mest i 

kustnära områden samt i Götaland och Norrland.  

 

År 2010 gjordes en utredning om framtidens klimatförändringar i Kalmar län (Laneborg, 

2011).  Uppskattningarna bygger på scenarierna A2 och B2 för perioden 2070-2100. 

Resultatet liknar det som Klimat- och sårbarhetsutredningen kom fram till för södra Sverige. 

Årsmedeltemperaturen väntas öka med cirka 4 °C. Ökningen väntas ske under hela året, men 

med störst förändring under vintern. Värmeböljorna kommer att bli fler och längre under 
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sommarhalvåret, samtidigt som vegetationsperioden blir längre. Årsmedelnederbörden 

kommer att öka och väntas göra det med cirka 10-15 % från idag till perioden 2070-2100. 

Nederbörden förväntas också bli intensivare och nederbördsökningen kommer främst att ske 

under vintern, i form av regn. Även i denna utredning är det svårt att avgöra om det kommer 

att bli blåsigare eller inte. Dock syns en trend på att vindarna ökar. Antalet dagar per år med 

byvind kraftigare än 20 m/s väntas fördubblas inom det nuvarande seklet.  

 

2.3 Havsvattenståndet 
 

2.3.1 Det globala havsvattenståndet 

Till följd av ett varmare klimat stiger det globala havsvattenståndet (Hammarklint och 

Lindkvist, 2009). Havsvattenståndet är havsytans höjd i förhållande till land och varierar 

ständigt på grund av olika faktorer. Globalt sett är de viktigaste faktorerna termisk expansion 

och bidrag från smältande isar och glaciärer. Båda faktorerna bidrar till att havet stiger i ett 

varmare klimat (Stensen m fl., 2010). Termisk expansion innebär att vattnets volym ökar när 

det blir varmare (Bernes, 2007). Även om effekten är mycket liten för varje molekyl ger det 

stor verkan när temperaturökningen når djupt ner i haven (Archer och Rahmstorf, 2010). Den 

globala havstemperaturen ökade med 0.10 ºC mellan 1961-2003 (IPCC, 2007b). Till följd av 

ett varmare klimat ökar också isavsmältningen och bidrar med mer vatten till 

havsbassängerna. De två stora landisarna Grönland och Antarktis binder mycket vatten 

(Archer och Rahmstorf, 2010) och studier pekar på att båda visar tecken på ökad avsmältning 

(Rummukainen och Källén, 2009). Tillsammans har de båda inlandsisarna en potential att 

totalt höja den globala havsytan med omkring 65 meter (Archer och Rahmstorf, 2010).  

  

Efter en tid med globalt stabilt havsvattenstånd har det börjat stiga på nytt sedan slutet på 

1800-talet (Bernes, 2007).  IPCC slog i sin senaste rapport AR4 fast att den globala havsnivån 

steg med 17 cm +/- 5cm under 1900-talet, vilket uppmättes vid flera olika vattenståndsmätare 

runt om i världen (IPCC, 2007c). Det motsvarar en årlig höjning på 0,17 cm/år. Sedan år 1993 

har noggranna satellitmätningar genomförts och enligt dessa har höjningshastigheten 

accelererat till 0,31 cm/år under perioden 1993-2003, se figur 2. I takt med att havets 

uppvärmning sprider sig från ytan djupare ner i haven får den termiska expansionen allt större 

inverkan på havsnivån. Studier som genomförts efter AR4 har fått olika resultat på 

höjningshastigheten av havsnivån. Enligt Cazenave m fl., (2008) visar en del studier samma 

hastighet som AR4, medan andra visar på en något avstannade hastighet.  
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Den stora frågan som många forskare, ansvariga fysiska planerare och politiker ställer sig är 

hur mycket det globala havsvattenståndet kommer stiga i framtiden. Havsvattenståndets 

variationer är en komplicerad process (IPCC, 2007c). Det är flera faktorer som inverkar och 

de sker inte linjärt, vilket gör det svårare att förutse hur mycket det globala 

medelvattenståndet kommer stiga och när.  

 

I IPCC:s senaste rapport AR4 beräknas den globala havsytan höjas med 18-59 cm, med 

regionala variationer, fram till seklets slut (IPCC, 2007c). Det stora intervallet beror på att de 

använda utsläppsscenarierna skiljer sig mycket åt, se figur 1. I beräkningarna utelämnas dock 

effekter på havsnivån, vilka orsakas av en eventuell framtida landissmältning.  Det gjordes på 

grund av att beräkningarna ansågs vara för osäkra och kunskap saknades. Sedan AR4-

rapporten har mycket forskning skett inom området. Den forskningen understryker risken av 

att isavsmältningen kan komma att ske snabbare och att havsytenivån kan komma att stiga 

mer än vad som antagits tidigare (Stensen m fl., 2010). Samtidigt är frågan om den framtida 

utvecklingen av havets nivåer omdiskuterad och svår att bedöma (Andréasson m fl., 2011).  

 

I tabell 1 presenteras några resultat från den internationella forskningen sedan IPCC kom med 

sin senaste rapport. Sammanställningen är baserad på uppgifter från SMHI som finns i 

rapporterna Regional klimatsammanställning- Stockholms län av SMHI från 2010 (Stensen m 

fl., 2010) samt Klimat i förändring- möjligheter och utmaningar för Kalmar län från 2011 

(Laneborg, 2011). Tabellen är inte fullständig då bara ett axplock av den senaste forskningen 

presenteras. 

 

De beräkningar som gjorts på havsnivåhöjningen till 2100 varierar, enligt tabell 1. 

Forskningsresultaten skiljer sig åt på grund av att det i studierna används olika 

sannolikhetsnivåer för att en viss havsnivåhöjning ska inträffa (Stensen m fl., 2010). Olika 

utsläppsscenarier används också. De flesta av uppskattningarna i tabellen bygger på något 

Figur 2. Den globala havsnivåhöjningen sedan 1870-talet i mm. 0-nivån är 

medelvärdet för perioden 1961-1990. Röda mätvärden är rekonstruerade 

havsnivåer, blåa mätvärden är baserade på vattenståndsmätningar och de 

svarta mätvärdena baseras på satellitmätningar (IPCC, 2007c). 
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eller några av IPCC:s utsläppsscenarier, se figur 1. Exempelvis skiljer sig 

Deltakommissionens resultat från IPCC:s beräkningar därför att den holländska 

undersökningen är fokuserad på den övre gränsen av IPCC:s utsläppsscenarier, nämligen 

A1F1, se figur 1, samt att landissmältningen finns med i beräkningarna.  

 

 

 

 

 

Datum Källa  Referens-

period  

Havsnivåhöjning (cm) 

till 2100 

Januari 2007  FN:s klimatpanel IPCC 1980-1999 18-59 cm (isavsmältning 

ej inräknad) 

September 2008  Hollänska Deltakommissionen 1990 55-120 cm  

April 2009 Rummukainen och Källén 2009 Cirka 100 cm på 100 år 

Juni 2009 UK Climate Projections 

science report 

1980-1999 11,6-75,8 cm runt 

Storbritannien och Irland 

November 2009  Copenhagen diagnosis 1980-1999 “at least twice as much 

as projected by working 

group 1 of the IPCC 

AR4” 

Februari 2010 Australian department of 

climate change 

1990 110 cm 

September 2011 Provisorisk underlagsrapport 

Arctic Monitoring and 

Assessment Programme 

(AMAP) 

1990 90-160 cm 

Hösten 2011 SMHI, Projekt Slussen- förslag 

till ny reglering av Mälaren 

1990 100 cm 

 

 

2.3.2 Det regionala havsvattenståndet 

Svenska vattenståndsmätningar visar att den globala havsnivåhöjningen fortplantar sig in i 

Östersjön (SMHI, 2009a). Sedan 1886 har havsvattenståndet höjts med cirka 20 cm, vilket 

motsvarar en hastighet på 0,16 cm/år. De senaste 30 åren ser man också att hastigheten på 

höjningen accelererat till 0,3 cm/år, vilket motsvarar IPCC- rapportens siffror.  

 

För att kunna uppskatta den framtida havsnivån i Östersjön och lokalt längst kusten i Kalmar 

län måste effekter som den globala havsnivåhöjningen räknas med, men även den lokala 

landhöjningen och eventuella regionala eller lokala effekter (Eriksson m fl., 2010). Enligt 

IPCC:s prognos kommer inte havsnivån höjas lika mycket över hela världshavet. I Nordsjön 

Tabell 1. Sammanställning av ett antal forskningsresultat kring den förväntade globala 

havsytehöjningen i cm till slutet av seklet, sedan 2007 och framåt.  Sammanställningen är 

baserad på uppgifter från rapporterna  Regional klimatsammanställning – Stockholms 

län (2010) och Klimat i förändring – möjligheter och utmaningar för Kalmar län (2011).  
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är den regionala effekten beräknad till cirka 20 cm över den beräknade globala 

medelhavsnivåhöjningen, och ytterligare cirka 7 cm i Skagerak. 

 

Landhöjningen som sker i Skandinavien efter senaste istiden påverkar hur 

havsnivåförändringen utvecklas i framtiden längs den svenska kusten (SMHI, 2009b). I norra 

Sverige ligger landhöjningen på 1 cm/år och i södra på 0 cm/år. I Oskarshamn och på Ölands 

norra udde, som båda är platser i Kalmar län, ligger den relativa landhöjningen just nu på 0,12 

cm/år enligt SMHI (2012). Med relativ landhöjning menas den absoluta landhöjningen minus 

den vattenståndshöjning som sker.  Det betyder att landhöjningen än så länge kompenserat 

upp den stigande havsnivån. I framtiden förväntas havet stiga snabbare relativt land och 

strandlinjen förskjutas uppåt land (Eriksson m fl., 2010). När det kommer ske är svårare att 

förutse då havsnivån troligtvis inte kommer stiga linjärt under århundradet, utan väntas öka 

under andra hälften av seklet (Stensen m fl. 2010).  

 

Lokalt kan havsvattenståndet förändras mycket snabbt beroende på olika faktorer som varierar 

över tiden, som till exempel vindar, lufttryck, tidvatten och vågor (Hammarklint och 

Lindkvist, 2009). Mellan ett lågtryck och ett högtryck kan havsvattenståndet skilja med en hel 

meter. Medelvattenståndets nivå är en viktig faktor för hur högt vattennivån når vid ett 

extremt vattenstånd, då det bestämmer vattenståndets utgångsläge (Persson m fl., 2011). 

Medelvattenståndet i Östersjön bestäms av hur högt vattenståndet är i Skagerak och Nordsjön 

samt av de rådande vindarna.  För att ett extremt högt vattenstånd ska inträffa, krävs ett redan 

högt medelvattenstånd, samtidigt som en kraftig storm inträffar med starka vindar. 

Havsbottens topografi spelar också in. Kunskap om förändrad intensitet och frekvens på 

stormar är därför av intresse för att uppskatta lokala extrema vattenstånd (Stensen m fl., 

2010). I Kalmar län väntas de 30 mest extrema vindbyarna öka något fram till slutet av seklet 

och antalet dagar per år med en byvind som är kraftigare är 20 m/s väntas fördubblas inom 

detta sekel (Eriksson m fl. 2010). I framtiden väntas de extrema högvattenhändelserna öka 

mer än medelvattenståndet enligt Klimat- och sårbarhetsutredningens beräkningar (2007), där 

de utgått från utsläppsscenarierna A2 och B2. Hur utvecklingen väntas te sig, se figur 3. 

Högsta uppmätta högvatten vid Ölands norra udde är 134 cm (Eriksson m fl. 2010).  

 

Figur 3 visar Östersjöns 100-årsvattenstånd under perioden 1961-1990 och det uppskattade 

100-årsvattenståndet under perioden 2071-2100 (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). 

Med 100-vattenstånd menas det högsta extrema vattenståndet som kan inträffa under en 100-

årsperiod. Den framtida beräkningen är baserad på en havsnivåhöjning på 88 cm till perioden 

2071-2100 och hänsyn tas till landhöjningen samt påverkan av vind- och lågtryck. Det 

framgår av figuren att 100-årsvattenståndet i Kalmar län kommer ligga runt 180-210 cm över 

medelvattenståndet som rådde under perioden 1961-1990.  
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Tabell 2 visar ett exempel på hur den regionala havsnivåhöjningen skulle kunna utvecklas till 

år 2100 på Ölands norra udde. Uppskattningen utgår från Deltakommissionens beräknade 

globala medelvärde på havsnivåns höjning, vilket ligger mellan 55 till 120 cm, se tabell 1. 

Exemplet förutsätter att höjningen kommer ske linjärt och att den absoluta landhöjningen, 

0,25 cm/år (Eriksson m fl., 2010), är konstant fram till år 2100. Den regionala effekten i 

Nordsjön och Skagerak är också medräknat. Det högsta uppmätta vattenståndet på 134 cm på 

Ölands norra udde tas med här på grund av att det är likt det 100-årsvattenstånd som visas i 

figur 3 för Kalmar län.  

 

 

 

Station Ölands norra udde 

Deltakommissionens scenario Minvärde Maxvärde 

Klimateffekt (linjär effekt) (cm) +55 +120 

Regionalt Nordsjön (cm) +20 +20 

Regionalt Skagerak (cm) +7 +7 

Absolut landhöjning (cm) -22,5 -22,5 

Havsnivåhöjning (cm) +59,5 +124,5 

Dagens extremvattenstånd (cm) +134 +134 

Framtida extremvattenstånd (cm) +193,5 +258,5 

Figur 3. 100-årsvattenståndet i Östersjön mellan 1961-1990 (vänster) och 100-

årsvattenståndet mellan 2071-2100 (höger), om den globala havsnivån stiger 

med 88 cm. Bild hämtad från Klimat - och sårbarhetsutredningen (Meier, 2006).  

Tabell 2. Ett exempel på den regionala havsnivåhöjningen kan utvecklas till år 2100 på Ölands 

norra udde.   
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2.4 Klimatanpassningsarbetet i Sverige inom fysisk planering 
 

På senaste årtiondena har flera olika extrema väderhändelser inträffat i både Sverige och 

utomlands som fått betydande konsekvenser på olika funktioner i samhället (Ehrnstén m fl., 

2010). Tidigare har också konstaterats att klimatet i Sverige håller på att förändras, och den 

utvecklingen förväntas att fortsätta. Effekterna i samhället, som klimatförändringarna för med 

sig, kan vara både positiva och negativa (Laneborg, 2011). Det är de negativa effekterna som 

kan skapa betydande problem och därför krävs det att samhället anpassas efter dessa i 

framtiden (Boverket, 2009). Klimatanpassning i samhället innebär att vidta åtgärder som 

syftar till att förebygga, undvika och minimera de negativa effekterna, men samtidigt också 

lyfta fram de positiva. Klimatanpassning involverar många sektorer på alla nivåer i samhället.  

 

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat 

klimat, dels för att minska sårbarheten i befintlig bebyggelse, infrastruktur och 

markanvändning och dels för att medvetet planera för ny bebyggelse och infrastruktur (Frost 

m fl., 2012). En del i det arbetet är att anpassa befintlig och planerad bebyggelse längs 

kusterna så de inte skadas av höjda havsnivåer. Det är viktigt därför att 30 procent av Sveriges 

fastigheter ligger mindre än 5 km från kustlinjen, samt att det finns en trend i samhället att 

vilja bo nära havet (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). Sedan 70-talet har andelen hus 

som byggts inom 100 meter från stranden mer än fördubblats och utvecklingen spås fortsätta i 

den riktningen.  

 

I följande delkapitel beskrivs hur klimatanpassningsarbetet är fördelat i Sverige på nationell, 

regional och lokal nivå. Hur den fysiska planeringen regleras i respektive nivå beskrivs också, 

samt vilka åtgärder som görs eller kan göras för att anpassa samhället för höjda havsnivåer.  

 

2.4.1 Nationell nivå 

För att ta reda på hur det svenska samhället skulle kunna påverkas i framtiden av kommande 

klimatförändringar tillsatte regeringen 2005 en särskild utredning, Klimat- och 

sårbarhetsutredningen (Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007). Ansvariga utredare fick i 

uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och vad 

de skulle ge för regionala och lokala konsekvenser samt uppskatta kostnader som de skulle 

kunna ge upphov till. I Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför 

klimatförändringarna (SOU 2007:60), gavs förslag på att det största ansvaret att 

klimatanpassa samhället skulle fördelas mellan länsstyrelser och kommuner (Boverket, 2010). 

Förslag gavs även på att en ny Plan- och bygglag (PBL) skulle tas fram för att bland annat få 

genomslag för klimatanpassning i den fysiska planeringen.  

 

I den nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011, har 

klimataspekten vägts in i den fysiska planeringen på ett nytt sätt (Boverket, 2010). I PBL 

framgår nu att all planläggning ska ske med hänsyn till bland annat klimataspekter
1
, vilket 

                                                           
1
 2 kap. 3 § 1:a stycket PBL (2010:900) (Rättsnätet Notisum, 2011) 
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inte framgick tidigare (Ny plan- och bygglag, 2011). Det framgår även att all bebyggelse ska 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors 

hälsa och säkerhet, samt risker för olyckor, översvämning och erosion
2
. Den ändringen 

gjordes redan i den tidigare Plan- och bygglagen (SFS 1987:10), vilken har överförts till den 

nya. En brist i den nya PBL är att redan befintlig bebyggelse, som är detaljplanelagd, endast i 

begränsad utsträckning omfattas av den nya lagstiftningen (Boverket, 2010).  

 

På nationell nivå finns ännu ingen samlad strategi och ingen myndighet med ett övergripande 

ansvar för klimatanpassningen i Sverige (Laneborg, 2011). I samband med att 

klimatpropositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik (2008/09:162) antogs fick 

flera myndigheter i uppdrag att underlätta arbetet kring klimatanpassning och myndigheterna 

är på så sätt inblandade i arbetet inom sina sektorer. Bland annat har SMHI fått i uppdrag att 

kontinuerligt ta fram den senaste klimatdatan och Lantmäteriet ska ta fram en ny rikstäckande 

höjdmodell med mycket hög upplösning. För att ta fram höjdmodellen laserskannas hela 

Sverige mellan åren 2009 och 2013, och varefter arbetet fortgår kommer den nya 

höjdmodellen vara tillgänglig (Lantmäteriet, 2012). Den beräknas vara färdig under 2015 för 

hela landet. Den nya höjdmodellen kallas NNH, Ny Nationell Höjdmodell, och tas fram i grid 

med 2 meters upplösning med ett beräknat medelfel i höjdled på <0,5 meter. Den tidigare 

höjdmodellen kallas GSD, Geografiska SverigeData, och är i grid med 50 meters upplösning 

med medelfel i höjdled på cirka +/- 2 meter (Lantmäteriet, 2012a).  

 

Den fysiska planeringen av mark- och vattenområden i samhället sker i flera steg och många 

aktörer är inblandade på olika nivåer (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012). På nationell nivå är 

det Boverket som är den ansvariga myndigheten för den fysiska planeringen (Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2012a). De arbetar på uppdrag av regeringen och riksdagen, och har till uppgift 

att ta fram och sprida arbetsunderlag till länsstyrelserna på regional nivå och kommunerna på 

lokal nivå. De lagar, som främst styr den fysiska planeringen, är Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) och Miljöbalken (SFS 1998:808) (Laneborg, 2011).  

 

2.4.2 Regional nivå 

Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm ut i regionerna och genomför deras beslut 

(MSB, 2011). Länsstyrelsernas verksamhetsområden är många (Länsstyrelsen Skåne län, 

2012). Några exempel på områden är miljö, samhällsplanering, djurskydd, jämställdhet och 

lantbruk. Vad gäller klimatanpassningsarbete har länsstyrelserna på regional nivå i uppdrag 

att ta fram klimatstrategier för regionen samt samordna arbetet kring klimatanpassning 

regionalt och lokalt (Boverket, 2010). Det uppdraget fick de i samband med att 

klimatpropositionen antogs 2009.  

 

Länsstyrelserna har också en samordnande roll inom den regionala fysiska planeringen (MSB, 

2011). Vid samråd kring kommunala planer (läs mer på sid. 25) har Länsstyrelsen som 

uppgift att lämna råd och synpunkter, i så kallade granskningsyttranden. De ska även 

samordna statens intressen samt lyfta frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö. Här ska de 

                                                           
2
 2 kap. 5 § PBL (2010:900) (Rättsnätet Notisum, 2011) 
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även bevaka att hänsyn tas till klimataspekter i de kommunala planerna (Laneborg, 2011). 

Åtföljs inte detta eller något annat brist har Länsstyrelsen rätt att pröva beslut om detaljplaner 

och områdesbestämmelser, och upphäva planerna (MSB, 2011). Några exempel på brister är 

om bebyggelse eller infrastruktur är olämpligt placerad och hänsyn inte tagits till hälsa och 

säkerhet eller till risken för erosion, olyckor och översvämningar.  

 

När länsstyrelserna fick i uppdrag att leda det regionala klimatanpassningsarbetet startade 

Länsstyrelsen i Kalmar län projektet ”Klimatanpassning i Kalmar län” (Laneborg, 2011). 

Projektets mål är att bland annat integrera klimatanpassning i samhällets olika verksamheter, 

skapa nätverk som arbetar tvärsektoriellt och öka kunskapen om hur ett förändrat klimat 

påverkar länet. Inom projektet har Länsstyrelsen tagit fram en klimatanalys över länet 

Klimatanalys för Kalmar län (Eriksson m fl., 2009) för hur klimatet väntas utvecklas till år 

2040 och år 2100.   

 

2.4.3 Lokal nivå 

Varje kommun ansvarar för att utföra den fysiska planeringen inom sin kommun och har som 

uppgift att reglera mark- och vattenanvändningen (MSB, 2011). Det ansvaret kallas för det 

kommunala planmonopolet. Planer som kommunen bland annat ansvarar för att ta fram är 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  

 

Kommunen ska i sin fysiska planering ta hänsyn till risker för klimatförändringar (Boverket, 

2010). De ska även arbeta för en långsiktig hållbar livsmiljö och har då en viktig roll för att 

identifiera områden med risk för exempelvis erosion, ras och översvämningar. De ansvarar 

också för att bebyggelse placeras på mark som är lämpad för ändamålet och att områden som 

hotas av klimatförändringar undviks.  

 

Kommunen har möjlighet att i olika planer reglera skyddsåtgärder för att motverka bland 

annat översvämningar (Boverket, 2010). Exempelvis finns förutsättningar i lagen att i en 

detaljplan ta in bestämmelser som anger en lägsta gräns över havet för bebyggelse för att 

skydda vid översvämning, se figur 4. En översiktplan kan innehålla riskområden för 

översvämningar, erosion, ras och skred. För befintlig bebyggelse kan hinder konstrueras så att 

en höjd vattennivå inte påverkar bebyggelsen. 

                       
 

 

 

Figur 4. Exempel på hur en kommun kan planera när de ska anta en 

lägsta gräns över havet för nybyggnation eller annan 

anläggning. Illustrerad av Sara Widas (Frost m fl., 2012). 
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2.4.4 Kommunala planinstrument 

Till kommunernas förfogande finns bland annat översiktsplaner och detaljplaner (MSB, 

2011). 

 

Alla kommuner i Sverige ska enligt PBL ha en kommuntäckande översiktsplan som ska ange 

riktlinjer för kommunens långsiktiga planer för användning av mark- och vattenområden samt 

hur den bebyggda miljön ska utvecklas och vart den ska lokaliseras (Boverket, 2011). 

Översiktsplanen ska sedan ligga till grund för framtagandet av detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Den inte är juridiskt bindande. Översiktsplanen bör uppdateras 

fortlöpande för att fylla sitt syfte, vilket kan vara en tidskrävande process. Istället kan 

kommunen ta fram tillägg eller fördjupningar till översiktsplanen med kompletteringar och 

ändringar. Exempel på tillägg eller fördjupningar som kan göras är vindkraftsplan, kustplan, 

VA- plan och klimatanpassningsplan.  

 

Det är endast kommunerna som kan ta fram och besluta om en detaljplan (Boverket, 2012). 

Enligt PBL är det krav på att ta fram en detaljplan då större förändringar ska göras i redan 

bebyggda områden eller om nya mark- och vattenområden ska tas i anspråk för bebyggelse 

(Boverket, 2012a). Under arbetet med att ta fram en detaljplan ska marken prövas om den är 

lämplig för den markanvändning och bebyggelseplanen ska reglera (Boverket, 2010). En 

detaljplan ska reglera användningen av mark och vatten, samt hur byggnader får uppföras 

inom det planlagda området (Boverket, 2012b). Till skillnad mot översiktsplanen är den 

rättsligt bindande (Boverket, 2012). Kommunerna kan även anta så kallade 

områdesbestämmelser som syftar till att säkerställa att avsikterna i översiktsplanen uppnås 

(Boverket, 2009a). De kan antas för avgränsande områden som inte omfattas av en detaljplan.  
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Kapitel 3. Metod  
 

Två metoder valdes ut för att besvara uppsatsens frågeställningar. För att samla in information 

om hur långt kustkommunerna kommit i sitt klimatanpassningsarbete skickades en 

enkätundersökning ut till respektive kommun. Översvämningsanalyserna genomfördes med 

hjälp av ArcGIS 9.3.1 och resultaten ställdes samman och analyserades i Microsoft Excel.  

 

3.1 Sammanställning av kustkommunernas klimatanpassningsarbete 
 

Information om hur långt respektive kustkommun har kommit med sitt övergripande 

klimatanpassningsarbete och hur kommunerna tagit sig an problematiken med en 

havsnivåhöjning, samlades in genom att en webbaserad enkätundersökning skickades till 

respektive kustkommun i länet. Enkätfrågorna togs fram tillsammans med Länsstyrelsens 

klimatanpassningssamordnare Elvira Laneborg, samt andra berörda kompetenser inom 

Länsstyrelsen. Några av frågorna är mer allmänna, om kommunernas 

klimatanpassningsarbete, medan en stor del av dem är mer specifikt inriktade på om 

kommunerna har antagit en lägsta gräns över havet för bebyggelse och hur de i så fall kommit 

fram till den, se enkätfrågorna i Appendix 1. Enkäten skickades till lämpliga tjänstemän i 

respektive kommun, som i sin tur distribuerat ut enkäten till varierande befattningarshavare i 

kommunen för att besvara frågorna.  

 

Enkätsvaren har sammanställts i både tabeller och i text var kommun för sig. 

Sammanställning av enkätsvaren i tabellform visas i arbetets resultatdel, se sid. 30. Endast 

svar som har koppling till uppsatsens frågeställning redovisas här. Fullständig 

sammanställning av enkätsvaren, kommun för kommun, i textform redovisas i Appendix 2.  

 

Kommunernas enkätsvar har kompletterats med information från kommunala 

beslutsdokument, översiktsplaner och detaljplaner.  

 

Det webbaserade enkätprogram som användes för att skicka ut enkäten är RelationWise- 

survey solution.  

 

3.2 Översvämningsanalyser längs Torsås kommuns kust 
 

I analysen används två olika upplösningar på höjddatan, NNH på 2 m och den tidigare GSD 

på 50 m. Sammanlagt har fem översvämningsanalyser genomförts. Två stycken har 

genomförts med GSD-höjddatan, där en analys har en beräknad medelhavsnivåhöjning på en 

meter och den andra analysen har ett beräknat extremvattenstånd på tre meter. Tre 

översvämningsanalyser har genomförts med NNH-höjddatan, där en har en beräknad 

medelhavsnivåhöjning på en meter, en analys med ett beräknat extremvattenstånd på två och 

en halv meter och en analys med ett beräknat extremvattenstånd på tre meter.  
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En medelhavsnivåhöjning på en meter fram till 2100 valdes ut då det är ett värde i mitten av 

de högsta och lägsta beräkningarna som forskarvärlden kommit fram till, se tabell 1, samt 

därför att SMHI har använt sig av den nivån i rapporten Regional klimatsammanställning- 

Stockholms län (Stensen m fl., 2010). Ett extremvattenstånd på två och en halv meter valdes 

på grund av att Torsås kommun, i sitt enkätsvar, uppgett att de har en antagen kommunal 

lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse och annan nyanläggning på +2,5 meter. Dock 

genomfördes endast analysen på två och en halv meter med NNH- höjddata på grund av att 

GSD- höjddatan endast har precisionen att genomföra analysen i hela meter i höjdled. För att 

kunna jämföra resultaten av översvämningsanalyserna med de båda upplösningarna på 

höjddatan vid ett extremvattenstånd valdes även en analysnivå på tre meter. 

 

Geografisk data som används i översvämningsanalyserna är: 

 Terrängkartans vägskikt i vektorformat. 

 Terrängkartans markanvändningsskikt i vektorformat. 

 NNH-höjddata (DEM) med upplösning 2 m i rasterformat. Medelfel i höjdled < 0,5 m.  

 GSD-höjddata (DEM) med upplösning 50 m i rasterformat. Medelfel i höjdled cirka 2 

m. 

 

All data har koordinatsystem SWEREF 99 TM. 

 

Under analysen i Microsoft Excel slogs markanvändningsklasser och vägklasser ihop. 

Terrängkartans markanvändningsklasser slogs samman på följande sätt: 

 Bebyggelse = fritidsbebyggelse och låg bebyggelse 

 Industriområde 

 Åker 

 Annan öppen mark = annan öppen mark och annan öppen mark utan skogskontur 

 Lövskog 

 Barr- och blandskog 

 Vatten 

 Vattenyta och vattenyta med diffus strandlinje 

 

Terrängkartans vägklasser slogs samman på följande sätt: 

 Väg = allmän väg klass 1, allmän väg klass 1, i underfart, allmän väg klass 2, allmän 

väg klass 2, i underfart, allmän väg klass 3, bilväg, bättre bilväg, på – och avfartsväg 

klass 3, sämre bilväg och uppfartsväg 

 Tätortsväg = gata, större gata och genomfartsgata- led 

 

Analysprogram: ArcGIS 9.3.1 och Microsoft Excel 2010. 

 

Nedan följer en sammanfattning av tillvägagångsättet att ta fram hur stora landareal mark och 

hur långa vägsträckor som påverkas vid de olika havsnivåhöjningarna i Torsås kommun, 

beroende på vilken upplösning på höjddatan som används. 
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3.2.4 Översvämningsanalyser med GSD-höjddata 

Flödesschema för översvämningsanalyserna med GSD-höjddata finns i Appendix 4. 

 

För att analysera vilka markområden som läggs under vattnen vid en framtida 

havsnivåhöjning vid analys med GSD- höjddata, klassades det berörda rasterskiktet om. Vid 

en havsnivåhöjning på en meter klassades rasterskiktet om till tre höjdskillnadsklasser: < 1, 1 

(analysområde), > 1. Vid en händelse av extremt vattenstånd på tre meter klassades 

rasterskiktet i den andra analysen också om till tre höjdskillnadsklasser: < 1, 1-3 

(analysområde), > 3. Därefter gjordes de omklassade rasterskikten om till ett polygonskikt i 

vektorformat för att lättare kunna fortstätta analysen.  

 

I analysen är endast polygoner med analysområdets höjd över havet som angränsar till 

strandlinjen, av intresse. Polygoner med samma höjd som det aktuella analysområdet, som 

förekom i inlandet, klassades därför om. Omklassningen genomfördes genom att nya 

polygonskikt digitaliserades, ett för varje analys, för att täcka de områdena som inte skulle 

vara med i analysen.  Områdena med aktuell analysområdeshöjd i inlandet markerades i de 

omklassade polygonskikten med hjälp av de digitaliserade polygonskikten. De markerade 

områdena klassades om.  

 

De omklassade polygonskikten överlagrades sedan tillsammans med markanvändningsskiktet 

för Torsås kommun, för att få fram de markområden som svämmas över vid de två 

havsnivåhöjningarna. Markanvändningsarealen uppdaterades i de sammanslagna 

polygonskiktens attributtabeller. De aktuella områdena för analys markerades i 

attributtabellerna, och därefter exporterades och analyserades informationen vidare i Excel.  

 

För att analysera vilka vägar som läggs under vatten vid en framtida havsnivåhöjning vid 

analys med GSD-höjddata, markerades det aktuella analysområdet i de sammanslagna 

polygonskiktens attributtabell (samma skikt som i det tidigare stycket).  De markerade 

områdena exporterades till nya polygonskikt med det aktuella analysområdet. Polygonskikten 

användes sedan som mall för att få fram de översvämningspåverkade vägarna genom en 

klipp-funktion. Två nya vektorskikt skapades. Vägarnas längd uppdaterades i vektorskiktens 

attributtabeller. De aktuella vägarna för analys markerades i attributtabellerna, och därefter 

exporterades och analyserades informationen vidare i Excel.  

 

3.2.5 Översvämningsanalyser med NNH-höjddata 

Flödesschema för översvämningsanalyserna med NNH-höjddata finns i Appendix 5. 

 

För att analysera vilka markområden som läggs under vattnen vid en framtida 

havsnivåhöjning vid analys med NNH-höjddata, klassades det berörda rasterskiktet om. Vid 

en medelhavsnivåhöjning på en meter klassades rasterskiktet om till tre höjdskillnadsklasser: 

< 0,05, 0,05-1 (analysområde), > 1. Vid en händelse av extremt vattenstånd på två och en halv 

meter klassades rasterskiktet om i en andra analys till höjdskillnadsklasserna: < 0,05, 0,05-2,5 

(analysområde), > 2,5. Vid en händelse av extremt vattenstånd på tre meter klassades 

rasterskiktet om i en tredje analys till höjdskillnadsklasserna: < 0,05, 0,05-3 (analysområde), 
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> 3. Därefter gjordes de omklassade rasterskikten om till polygonskikt i vektorformat även 

här. Havsytan sattes till 0,05 m på grund av att den skannade havsytan på många ställen hade 

ett värde större än noll.  

 

Till följd av att havsytan på många ställen hade ett värde > 0,05 m bildades stora områden ute 

till havs med samma värde som analysområdet. För att underlätta den vidare analysen togs 

dessa polygoner bort. Det gjordes genom att ”vatten”- områdena i markanvändningsskiktets 

attributtabell markerades och därefter exporterades till ett nytt polygonskikt. Polygonerna 

löstes sedan upp, vilket bildade en stor polygon över havsområdet. Alla havsområden 

markerades och exporterades till ett nytt havsskikt. Havsskiktet överlagrades sedan med 

markanvändningsskiktet över Torsås kommun, för att endast skapa ett skikt med 

markanvändningen för öar och fastland.   

 

De tidigare omklassade polygonskikten med tre höjdskillnadsklasser klipptes sedan med det 

nya skiktet med markanvändningen för öar och fastland. Tre omklassade polygonskikt, endast 

med öar och fastland, skapades. Även här bildades det polygoner med samma höjd över havet 

som det aktuella analysområdet, vilka inte angränsade till kustlinjen. Tre nya polygonskikt 

digitaliserades för att täcka de områdena som inte skulle vara med i analysen, ett skikt för 

varje analys. Områdena med aktuell analysområdeshöjd i inlandet markerades i de 

omklassade polygonskikten med hjälp av de digitaliserade polygonskikten. De markerade 

områdena klassades sedan om för att inte vara med i den vidare analysen. De aktuella 

analysområdena markerades i skiktens attributtabeller och exporterades till nya polygonskikt. 

Dessa skikt innehåller endast analysområdena, det vill säga de områdena som svämmas över. 

 

Markanvändningsskiktet för Torsås kommun klipptes sedan med analysområdesskikten, för 

att få fram de markområden som svämmas över vid de tre havsnivåhöjningarna. 

Markanvändningsarealen uppdaterades i det urklippta polygonskiktets attributtabeller. All 

data i attributtabellerna exporterades och analyserades vidare i Excel.  

 

För att analysera vilka vägar som läggs under vatten vid en framtida havsnivåhöjning vid 

analys med NNH-höjddata användes de polygonskikt med de aktuella analysområdena 

tillsammans med vägskiktet för Torsås kommun. Vägskiktet klipps ut efter polygonskikten 

med de aktuella analysområdena. Tre nya vektorskikt skapades. Vägarnas längd uppdaterades 

i vektorskiktens attributtabeller. All data i attributtabellerna exporterades och analyserades 

vidare i Excel. 
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Kapitel 4. Resultat 
 

4.1 Sammanställning av kommunernas enkätsvar 
 

Här nedan följer en sammanställning av kommunernas enkätsvar i tabellform. Alla 

enkätsvaren presenteras inte här, utan en fullständig sammanställning för respektive kommun 

ges i Appendix 2.  

 

I tabell 3 framgår om kustkommunerna har en fastställd organisation för hur 

klimatanpassningsarbetet ska hanteras i kommunen eller inte, samt hur långt respektive 

kommun kommit i sitt arbete. Endast en av sju kommuner har en fastställd organisation, 

nämligen Mörbylånga. I fem av kommunerna har ändå arbetet för att ta fram en organisation 

påbörjats. Dock har de kommit olika långt i den processen. I Mönsterås kommun har inte 

frågan lyfts och ur Oskarshamns kommuns svar framgår det inte hur långt de kommit med sitt 

arbete med att ta fram en organisation.  

 

 

 

 

 

Kommunerna Västervik, Oskarshamn och Kalmar anser att tillräcklig kunskap finns inom sin 

kommun vad gäller att hantera klimataspekter vid fysisk planering, se tabell 4. De resterande 

fyra kommunerna svarar nej på frågan, och har angett olika slags stöd de skulle vilja få från 

Länsstyrelsen. Exempel på stöd är utbildning, information och ett samlat regionalt perspektiv 

på klimatanpassning. På grund av att det hela tiden kommer ny forskning om 

klimatförändringar efterfrågas en sållad sammanställning. Även exempel på hur 

klimataspekter kan vägas in i den fysiska planeringen efterfrågas.  

 

 

Finns en fastställd organisation för hur klimatanpassningsarbetet ska hanteras i er kommun? 

 

  Hur långt respektive kommun har kommit i arbetet.  

Västervik Nej Arbetet är i full gång och en organisation förväntas finnas till hösten 2012. 

Oskarshamn Nej Framgår inte av kommunens enkätsvar. 

Mönsterås Nej Frågan har inte lyfts, men förväntas bli det snart vart efter kunskapen i 

ämnet ökar. 

Kalmar Nej Arbetet är påbörjat och organisationen förväntas vara fastställd innan årets 

slut. 

Torsås Nej Arbete har påbörjats och är i ett inledande stadium.  

Borgholm Nej Arbete har påbörjats och är i ett inledande stadium.  

Mörbylånga Ja Har alla komponenter kring fysisk planering samlad under samma enhet där 

kommunens klimatstrateg ingår.  

Tabell 3. Kustkommunernas enkätsvar om de har en fastställd organisation för hur 

klimatanpassningsarbetet ska hanteras i kommunen och hur långt respektive kommun har 

kommit i det arbetet.  
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Finns kunskapen inom kommunen att hantera klimataspekter vid fysisk planering? 

 Om nej, vilket slags stöd skulle Länsstyrelsen kunna bidra med? 

Västervik Ja  

Oskarshamn Ja  

Mönsterås Nej Använda sig av de regionala plansamråden att granska detaljplaner utifrån 

ett klimatperspektiv samt utbildning och information vid Länsstyrelsens 

temadagar. 

Kalmar Ja  

Torsås Nej  Utbildning och en sållad sammaställning av den senaste forskningen skulle 

behövas ges ut.  

Borgholm Nej Viss kunskap finns inom kommunen, men generellt stöd från Länsstyrelsen 

behövs och det vore bra om prejudicerade fall lyftes fram. 

Mörbylånga Nej Mycket kunskap finns, men anser att tid att hålla sig uppdaterad på den 

senaste forskningen inte finns. Ett samlat och övergripande perspektiv 

behövs regionalt.  

 

Endast Borgholms kommun har upplevt svårigheter kring tillämpningen av den nya Plan – 

och bygglagen, med avseende på att klimataspekter alltid ska tas hänsyn till vid den fysiska 

planeringen, se tabell 5. I Borgholms enkätsvar uppger de svarande att en svårighet är att 

upphandling måste ske om en ny utredning av klimatrisker inför antagandet av en ny plan. 

Fem kommuner uppgav att de inte upplevt några svårigheter. Kalmar kommun har ej svarat.  

 

 

 

Har er kommun upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den skärpta PBL, med 

avseende på hänsynstagande av klimataspekter vid fysisk planering? 

 Om ja, vilka? 

Västervik Nej 

Oskarshamn Nej 

Mönsterås Nej 

Kalmar -  

Torsås Nej 

Borgholm Ja, upphandling måste ske om en ny utredning av klimatrisker inför antagandet av 

en ny plan.  

Mörbylånga Nej 

 

Fem av de sju kustkommunerna har en antagen lägsta gräns över havsnivå för bebyggelse 

eller annan nyanläggning, se tabell 6. De kommunerna är Västervik, Mönsterås, Kalmar, 

Torsås och Mörbylånga. Alla har en antagen gräns på +2,5 meter. Västervik har kompletterat 

den gränsen, och har även antagit en gräns på +3,0 meter för byggnation av samhällsviktig 

Tabell 5. Kustkommunernas enkätsvar om de har upplevt några sårigheter kring tillämpningen av den 

skärpta PBL.  Om så är fallet, framgår även vilka svårigheter.  

Tabell 4. Kustkommunernas enkätsvar om de anser att kunskapen finns inom sin kommun att hantera 

klimataspekter vid fysisk planering. 
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verksamhet. När gränserna antogs varierar mellan 2006, då Mönsterås antog sin, till Västervik 

och Kalmar, som antog sina gränser under 2011. Borgholm och Oskarshamns kommuner har 

än så länge ingen lägsta gräns antagen. Oskarshamn har kommit en bit på väg, då de förväntas 

anta gränsen +2,7 meter inom ett år. Borgholm har ingen kommunalt antagen gräns, men 

ansvarig förvaltning följer som praxis +2,5 meter. Mönsterås kommun antog sin gräns på 

rekommendation av Länsstyrelsen, se Appendix 3. Oskarshamns gräns baseras på IPCC- 

rapportens beräknade havsytehöjning från 2007 och på rapporten Klimat i förändring- 

möjligheter och utmaningar för Kalmar län från 2011, och Torsås gräns togs fram efter 

samråd med Länsstyrelsen och utvärdering av rapporter från SMHI. Vilka kommunala 

dokument gränserna finns antagna i framgår av Appendix 2. 

 

 

 

Antagen kommunal lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse eller annan nyanläggning. 

Västervik  Ja, +2,5 meter vid bostad och +3,0 meter vid samhällsviktig byggnation i 

samrådshandling till tematiskt tillägg till översiktsplanen 2011, vilken väntas antas 

av kommunfullmäktige till hösten.  

Oskarshamn Nej, men gräns på +2,7 meter finns uttryckt i samrådshandling till fördjupad 

översiktsplan som förväntas antas inom ett år.  

Mönsterås Ja, byggnadsnämnden beslutade 2006 om +2,5 meter. 

Kalmar Ja, samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011 om +2,5 meter.  

Torsås Ja, kommunfullmäktige beslutade 2008 om +2,5 meter. 

Borgholm Nej, men ansvarig förvaltning följer som praxis +2,5 meter. 

Mörbylånga Ja, +2,5 meter som antogs 2007 eller 2008. 

 

I tabell 7 framgår om de tillfrågade kommunerna har översvämningskarterat sin kuststräcka. 

Mönsterås, Kalmar, Torsås och Borgholm har gjort det. Mönsterås kommun har använt sig av 

en egen framtagen laserskannad höjddata som de tagit fram för delar av kusten. Borgholm 

kommun har köpt in den nya höjddatan och har använt sig av den. Kalmar kommun har 

översvämningskarterat sin kust vid framtagande av kommunens risk och sårbarhetsanalys. 

Västerviks, Oskarshamns och Mörbylångas kommuner har inte översvämningskarterat sina 

kuststräckor.  

 

 

Har er kommun översvämningskarterat er kust? 

Västervik Nej 

Oskarshamn Nej 

Mönsterås Ja, har då använt egen framtagen laserskannad höjddata för delar av kusten. 

Kalmar Ja, vid framtagande av kommunens risk – och sårbarhetsanalys.  

Torsås Ja 

Borgholm Ja, har använt den nya höjddatan. 

Mörbylånga Nej 

 

Tabell 6. Kustkommunernas enkätsvar om de har antagit en lägsta gräns över havsnivån för 

bebyggelse eller annan nyanläggning. Det framgår även vilken gräns och när den antogs.  

Tabell 7. Kustkommunernas enkätsvar om respektive har översvämningskarterat sin kust. 
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Tabell 8 visar om kommunerna har vidtagit åtgärder för att anpassa bebyggelse i sina 

kustområden för höjd havsytenivå. Fyra av de sju kommunerna har angett att de har det. De är 

Västervik, Mönsterås, Torsås och Mörbylånga. Torsås har exempelvis byggt hus på en 

kostgjord förhöjning och Mörbylånga kommun har anlagt dämme och planerar att höja upp en 

strandpromenad för att skydda befintlig bebyggelse. Oskarshamn, Kalmar och Borgholm 

uppger att de inte vidtagit några åtgärder.  

  

 

 

Har kommunen vidtagit åtgärder för att anpassa bebyggelse i kustområden för höjd 

havsytenivå? 

Västervik Ja, har antagit 2,5 meter vid bostadsbyggande och 3,0 meter vid samhällsviktig 

byggnation. 

Oskarshamn Nej 

Mönsterås Ja, genom att nyetablering av bebyggelse i detaljplan och vid ändring av detaljplan 

styrs av den lägsta antagna gränsen över havet. 

Kalmar Nej 

Torsås Ja, har byggt hus på konstgjord förhöjning.  

Borgholm Nej 

Mörbylånga Ja, har anlagt dämme och planerar höja upp en strandpromenad för att skydda 

befintlig bebyggelse. 

 

4.2 Översvämningsanalyser 
 

Här nedan följer resultatet från genomförda översvämningsanalyser längs Torsås kommuns 

kust. Kustens markanvändning visas i Appendix 6.  

 

I tabell 9 visas resultatet av de två översvämningsanalyserna som genomförts med en 

havsnivåhöjning på en meter till 2100 i Torsås kommun. I tabellen framgår hur stor areal av 

varje markanvändningstyp som läggs under vatten beroende på om GSD-höjddata eller NNH-

höjddata används vid analysen.  I tabellen framgår också varje markanvändningsklass 

översvämmade areal i procent av den totalt översvämmade arealen.  

 

Resultatet visar att andelen översvämmad areal varierar beroende på vilken upplösning på 

höjddatan som används i analyserna. Den totalt översvämmade arealen för GSD:s 

analysresultat är 426,7 ha. Motsvarande analysresultat med NNH-höjddatan är 234,8 ha. 

NNH:s areal motsvarar 55% av GSD:s areal, vilket är en skillnad på 191,9 ha.  Subtraheras 

den översvämmade vattenarealen från det totala resultatet för de båda analyserna blir 

skillnaden mindre. GSD:s totalt översvämmade areal uppgår då till 278,4 ha och NNH:s 

uppgår till 231,1 ha. NNH:s areal motsvarar då 83% av GSD:s areal, vilket är en skillnad på 

47,3 ha. Arealen för översvämmade vattenområden subtraheras från den totalt översvämmade 

arealen då det är av intresse att endast se hur mycket landareal havsnivåhöjningen påverkar på 

land.  

Tabell 8. Kustkommunernas enkätsvar om respektive har vidtagit åtgärder för att anpassa 

bebyggelse i sina kustområden för höjd havsytenivå.  
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Resultatet visar till viss del att det är olika markanvändningsområden som översvämmas 

beroende på vilken höjddata som används i analysen, se figurerna 6 och 7. När NNH-

höjddatan används läggs 4 ha ”bebyggelse” under vatten, medan 19,8 ha gör det när GSD-

höjddatan används. Markanvändningsklassen ”barr- och blandskog” översvämmas också 

mindre i NNH-analysen, 33,2 ha mot GSD:s resultat på 74,1 ha. Vad gäller ”Annan öppen 

mark” svämmas störst areal över när NNH-höjddatan används i översvämningsanalysen, 

171,4 ha, medan 127,3 ha översvämmas med GSD-höjddatan. Se en jämförelse mellan 

markanvändningsklasserna i figur 5.  
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Total översvämmad areal för respektive 
markanvändningsklass med en havsnivåhöjning på 1 m 

 GSD 1 m

NNH 1 m

Markanvändningsklasser i 

hektar (ha) 

GSD  

1 m 

% av påverkad 

areal 

NNH  

1 m 

% av påverkad 

areal 

Bebyggelse  19,8 4,6 4,0 1,7 

Industriområde 5,6 1,3 0,2 0,1 

Lövskog  17,5 4,1 7,4 3,2 

Barr – och blandskog 74,1 17,4 33,2 14,1 

Åker 30,7 7,2 9,7 4,1 

Annan öppen mark  127,3 29,8 171,4 73,0 

Vatten  148,3 34,8 3,7 1,6 

Vattenyta m. diffus strandlinje  3,3 0,8 5,1 2,2 

Total påverkad areal (ha) 426,7 100 234,8 100 

Totalt minus vattenarealen (ha) 278,4  231,1  

Tabell 9. Översvämmad landareal för respektive markanvändningsklass i hektar (ha) i de två 

översvämningsanalyserna GSD och NNH om havet höjs med en meter till 2100 i Torsås 

kommun. Total översvämmad landareal framgår också. Hur stor andel av den totalt 

översvämmade landarealen anges i procent (%). 

Figur 5. Total översvämmad areal för respektive markanvändningsklass med en havsnivåhöjning på 

1 m i hektar (ha), beroende på vilken höjddata som används. Gula staplar anger resultatet 

för GSD-höjddatan och blåa för NNH-höjddatan. 
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Här visas fyra kartor på hur stora områden som skulle påverkas om havsnivån höjdes med en 

meter fram till år 2100 utanför Bergkvara och Djursvik, Torsås kommun, se figurerna 6 och 7.  

 

 
 

 

 

Figur 6. Översvämmade områden om havsnivån höjs med en meter till år 2100 längs kusten utanför 

Bergkvara. Karta A visar analys utförd med GSD-höjddata med upplösning på 50 meter och 

karta B visar analys utförd med NNH-höjddata med upplösning på 2 meter. Teckenförklaring 

för markanvändning och vägar framgår också. 
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Figur 7. Översvämmade landområden om havsnivån höjs med en meter till 2100. Karta A visar kusten utanför 

Bergkvara, med resultat från översvämningsanalyser där höjddatans upplösningar är 50 meter (mörkblå) 

respektive 2 meter (blå). Karta B visar kusten i Djursvik , med resultat från översvämningsanalyser där 

höjddatans upplösningar är 50 meter (mörkblå) respektive 2 meter (blå). 



 
 

37 
 

I tabell 10 visas resultatet av de tre resterande översvämningsanalyserna som genomförts med 

extremvattenstånd på två och en halv meter och tre meter till 2100. Ur tabellen framgår hur 

stor areal av varje markanvändningsklass som läggs under vatten beroende på vilken höjddata 

eller vilken nivå på extremvattenståndet som används vid analysen.  I tabellen framgår också 

varje markanvändningsklass översvämmad areal i procent av den totalt påverkade arealen.  

 

Den totala arealen som översvämmas av en händelse med extremvattenstånd på tre meter med 

GSD-höjddata är 1066,1 ha. Motsvarande analysresultat för den totalt översvämmade arealen 

med NNH-höjddatan är 886,1 ha. NNH:s analysresultat motsvarar 83% av GSD:s 

analysresultat, vilket är en skillnad på 180 ha. Subtraheras vattenarealen från GSD:s totalt 

översvämmade areal återstår 902 ha, vilket är den översvämmade landarealen. Subtraheras 

vattenarealen från NNH:s totalt översvämmade areal återstår 878 ha. NNH:s areal motsvarar 

då ca 97% av GSD:s areal, vilket är en arealskillnad på 24 ha.  

 

I tabell 10 framgår också resultatet av översvämningsanalysen med ett extremvattenstånd på 

två och en halv meter, utförd med NNH-höjddata. Den totalt översvämmade arealen är 746,7 

ha. Subtraheras den översvämmade vattenarealen från den totalt översvämmade arealen läggs 

740,6 ha på land under vatten. Det motsvarar cirka 84% av den översvämmade landarealen i 

NNH:s analysresultat för tre meter och cirka 82% av GSD:s motsvarande analysresultat. 

Eftersom det inte finns någon utförd analys som motsvarar två och en halv meter i GSD-

höjddata går det ej att jämföra arealen för översvämmade markanvändningsområden.  

 

Resultatet visar till viss del att det är olika markanvändningsområden som svämmas över 

beroende på vilken höjddata som används i analysen, se figurerna 9 och 10. Störst skillnad är 

det i markanvändningsklassen ”åker”, se figur 8. I analysresultatet för GSD-höjddatan läggs 

386,7 ha åker under vatten, i NNH:s resultat för två och en halv meter påverkas 222,5 ha och i 

NNH:s resultat för tre meter läggs 291,9 ha åker under vatten. För markanvändningsklasserna 

”industriområde”, ”lövskog”, ”barr- och blandskog”, ”annan öppen mark” och ”vatten med 

diffus strandlinje” har NNH:s analysresultat störst påverkan i alla de tre analyserna i tabell 10.   
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GDS 3 m

NNH 2,5 m

NNH 3 m

Total översvämmad areal för respektive markanvändningsklass  
med en extrem havsnivåhöjning på 2,5 m och 3 m  

Markanvändnings-

klasser i hektar (ha) 

GSD 

3 m 

% av 

påverkad 

areal 

NNH 

2,5 m 

% av 

påverkad 

areal 

NNH 

3 m 

% av 

påverkad 

areal 

Bebyggelse 54,0 5,1 43,1 5,8 53,7 6,1 

Industriområde 9,5 0,9 7,9 1,1 9,9 1,1 

Lövskog 41,4 3,9 33,2 4,4 42,5 4,8 

Barr- och blandskog 159,4 15,0 152,7 20,4 179,4 20,3 

Åker 386,7 36,3 222,5 29,8 291,9 32,9 

Annan öppen mark 246,4 23,1 276,1 37,0 295,4 33,3 

Vatten 164,0 15,4 6,1 0,8 8,1 0,9 

Vattenyta med diffus 

strandlinje 3,5 0,3 5,1 0,7 5,1 0,6 

Saknar markanv. typ 0,9 0,1 - - - - 

Total påverkad areal 

(ha) 1066,1 100 746,7 

 

100 886,1 

 

100 

Totalt minus 

vattenarealen (ha) 

 

902,0 

 

740,6 

 

878,0 

 

Tabell 10. Översvämmad landareal för respektive markanvändningsklass i hektar (ha) som 

översvämmas i tre analyser om havsytan höjs med två och en halv (NNH) eller tre meter 

(GSD och NNH) till 2100 i Torsås kommun. Total översvämmad landareal framgår också. 

Hur stor andel av den totalt påverkade landarealen anges i procent (%). 

Figur 8. Total översvämmad areal för respektive markanvändningsklass med ett extremvattenstånd på 2,5 

eller 3m, beroende på vilken höjddata som används i analysen. Gula staplar anger resultatet för 

GSD-höjddatan (3m), orange för NNH-höjddatan (2,5m) och blåa staplar för NNH-höjddata (3m).  
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Här visas fem kartor på hur stora områden som skulle läggas under vatten om havsnivån 

höjdes med två och en halv meter eller tre meter fram till år 2100 utanför Bergkvara och 

Djursvik, se figurerna 9 och 10.  

 
 

 
Figur 9. Översvämmade områden om ett extremvattenstånd inträffar på 2,5m eller 3m längs kusten utanför 

Bergkvara. Karta A visar analys utförd med GSD-höjddata med 3m extremvattenstånd. Karta B 

visar analys utförd med NNH-höjddata med 2,5m extremvattenstånd och karta C visar analys 

utförd med NNH-höjddata med 3m extremvattenstånd.  
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Figur 10. En jämförelse mellan hur stora och vilka områden som påverkas om ett extremvattenstånd 

inträffar på 2,5m eller 3m när upplösningarna 50m respektive 2m på höjddatan används vid 

analysen. Karta A visar kusten utanför Bergkvara och karta B visar kusten vid Djursvik.  
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Tabell 11 visar hur långa sträckor väg och tätortsvägar som läggs under vatten i de fem 

översvämningsanalyserna. Jämför man resultatet för de två analyserna med en 

havsnivåhöjning på en meter framgår det att 8,7 km total längd väg översvämmas när GSD-

höjddatan används, medan 1,9 km total längd väg översvämmas när NNH-höjddatan används. 

Den totala längden översvämmad väg i NNH-analysen motsvarar cirka 22% av GSD:s 

resultat. Det är en längdskillnad på 6,8 km. Av NNH:s analysresultat läggs 0,3 km tätortsväg 

under vatten. Motsvarande siffra i GSD:s resultat påverkas 3,8 km.  

 

Jämför man resultatet för de två analyserna med ett extremvattenstånd på tre meter framgår 

det att 26,5 km total längd väg översvämmas när GSD-höjddatan används, medan 22,4 km 

total längd väg översvämmas när NNH-höjddatan används. NNH:s totala längd översvämmad 

väg motsvarar cirka 86% av GSD:s resultat. Det är en längdskillnad på 4,1 km. Av NNH:s 

analysresultat läggs 8,3 km tätortsväg under vatten. Motsvarande siffra i GSD:s resultat är 9,1 

km tätortsväg. Hur vägarna påverkas beroende på vilken höjddata som används vid analyserna 

eller vilken vattenståndshöjning som analysen utförs med visas i figur 11. 

 

Resultatet för ett extremvattenstånd på två och en halv meter översvämmas sammanlagt 17,8 

km väg. Det motsvarar 6,6 km tätortsvägar och 11,2 km vägar.   

 

 

 

 

Vägklasser i 

kilometer (km) 

GSD  

1 m 

NNH  

1 m 

NNH  

2,5 m 

GSD  

3 m 

NNH  

3 m 

Vägar 4,9 1,6 11,2 17,4 14,1 

Tätortsvägar  3,8 0,3 6,6 9,1 8,3 

Total längd (km) 8,7 1,9 17,8 26,5 22,4 

 

Tabell 11. Resultatet av hur långa sträckor väg i kilometer som läggs under vatten i de fem olika 

översvämningsanalyserna. Även visas hur långa sträckor vägar och tätortsvägar för 

respektive analys som översvämmas.  
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Figur 11. Kartorna visar vilka områden som svämmas över vid ett extremvattenstånd på 2,5 m eller 3 

m, samt vilka vägar och tätortsvägar som läggs under vatten av händelsen. I karta A visas 

resultatet för Djursvik och i karta A visas resultatet för Bergkvara.  
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Kapitel 5. Diskussion 
 

5.1 Enkätundersökning  
 

Svaren på enkätundersökningen visar att kustkommunerna i Kalmar län har kommit olika 

långt vad gäller det mer övergripande klimatanpassningsarbetet, samt att de hanterar 

klimataspekter i sin fysiska planering olika. Endast Mörbylånga kommun har en fastställd 

organisation att hantera arbetet kring klimatanpassning i sin kommun, se tabell 3, medan fyra 

nyligen har påbörjat arbetet med att ta fram en sådan. Dessa kommuner är Torsås, Kalmar, 

Västervik och Oskarshamn. Svaren tyder på att kommunerna insett att de krävs en fastställd 

organisation för att möta de nya kraven i PBL. Dock har det gått en kort tid sedan den nya 

PLB antogs, så sent som i maj förra året, vilken kräver att hänsyn ska tas till klimataspekter 

vid den fysiska planeringen. De påbörjande aktiviteterna kan ses som ett svar på lagändringen 

och att klimatanpassningsarbetet uppmärksammats. Spannet är dock stort mellan de 

kommuner som påbörjat sitt organiseringsarbete, Västervik har till exempel kommit mycket 

långt medan Torsås precis påbörjat sitt arbete med att ta fram en organisation.  

 

På frågan om kommunerna anser att kunskapen att hantera klimataspekter vid fysisk planering 

finns inom den egna kommunen, svarade fyra att de inte hade tillräcklig kunskap, se tabell 4. 

Svaren tyder på att viss kunskap finns hos de kommuner som svarat ”nej”. I svaret fick även 

kommunerna ange vilket slags stöd Länsstyrelsen skulle kunna bidra med för att underlätta 

klimatanpassningsarbetet. Flera olika förslag kom in, bland annat utbildning och 

sammanställd, sållad presentation av den senaste forskningen. Ett samlat regionalt perspektiv 

på klimatanpassning efterfrågas av Mörbylånga kommun och det finns antydan i andra 

kommuners svar att ett sådant skulle underlätta klimatanpassningsarbetet ute i kommunerna.  

 

I Boverkets rapport Klimatanpassning i byggande och planering-analys, åtgärder och 

exempel (Boverket, 2010) lyfts behovet av statlig och regional samordning. I rapporten menar 

Boverket att klimatförändringarna och dess följder är så pass komplexa att 

klimatanpassningsarbetet i den fysiska planeringen inte kan lösas helt inom den egna 

kommunen, utan att det krävs en tydligare ansvarfördelning nationellt och regionalt där staten 

tar ett större ansvar. Länsstyrelsen har fått ett större ansvar angående 

klimatanpassningsarbetet regionalt till följd av klimatpropositionen En sammanhållen klimat- 

och energipolitik (2008/09:162) (Boverket, 2010). Vad Länsstyrelsen Kalmar län skulle 

kunna göra för att underlätta för klimatanpassningsarbetet i länets kommuner är att ta fram en 

regional samordning inom ämnet med tydliga rekommendationer. Rekommendationerna 

kunde till exempel baseras på den senaste forskningen, där uppdateringar görs efterhand. 

Svaret, på om kunskapen finns inom den egna kommunen, visar även att det är de tre största 

kommunerna (Regionförbundet Kalmar län, 2012) som anser sig ha den kunskap som krävs 

för att hantera planeringen inför klimatförändringarna. Det kan bero på att de mindre 

kommunerna saknar tillräckligt med resurser och att deras ansvariga kommunala förvaltning 

inte är lika stor i jämförelse med de större kommunernas förvaltningar. Om Länsstyreslen tar 
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fram tydligare rekommendationer och hjälper till med utbildning inom ämnet skulle dessa 

skillnader kunna minska.  

 

Vid frågan om kommunen upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den skärpta PBL, 

svarade fem kommuner att de inte gjort det, se tabell 5. Borgholms kommun har uppgett att de 

har det och Kalmar kommun har inte svarat. Svaret på denna fråga går lite emot svaren som 

gavs på den tidigare frågan, om kunskapen finns inom kommunerna att hantera ämnet. 

Egentligen borde tillräcklig kunskap krävas för att kunna hantera klimataspekter inom den 

fysiska planeringen. Det kan vara så att kommunerna anser att de har en fungerande 

organisation för fysisk planering och att klimataspekter kan tas hänsyn till inom den. Sen att 

de anser att inte tillräcklig kunskap finns kan bero på att de anser att klimatanpassningsarbetet 

kan bli bättre, och att Länsstyrelsen skulle kunna vara en hjälpande hand på vägen.  

 

Kustkommunerna i länet har enligt sina svar kommit olika långt med sitt 

klimatanpassningsarbete kring stigande havsnivåer. Fem av de sju kustkommunerna har en 

antagen lägsta gräns över havet för nybyggnation eller annan nyanläggning, se tabell 6. Alla 

kommuner, som har en antagen gräns, har en på +2,5 meter, däribland Västervik, som även 

kompletterat med +3,0 meter för samhällsviktig verksamhet. Oskarshamns kommun ska 

troligtvis anta en gräns på +2,7 meter inom ett år. Borgholm har ingen gräns antagen, men 

följer praxis på +2,5 meter. Enligt svaren framkommer att gränserna antagits vid skilda 

tidpunkter för varje kommun, mellan 2006 och 2011. I Mönsterås och Torsås svar 

framkommer det att Länsstyrelsen tidigare rekommenderat +2,5 meter, se Appendix 3. 

Tydligen har den gränsen spritt sig till andra kommuner, men inte alla. Det kan vara en 

förklaring till varför Mönsterås, Torsås och Mörbylånga antagit sina gränser relativt nära i tid. 

Varför kommunerna Kalmar, Västervik och Oskarshamn, antar/har antagit sina gränser senare 

än de andra framgår inte av svaren. Att anta en kommunal gräns kräver inte bara att den 

ansvariga förvaltningen inom kommunen vill upprätta en sådan gräns utan att ett politiskt 

beslut måste fattas. En intressekonflikt kan då uppstå mellan exploatering i havsnära områden 

eller att lämna dessa områden för att inte bebyggelse ska översvämmas i framtiden. Vad som 

hade varit intressant att veta mer om är varför Oskarshamn tänker anta en högre gräns än de 

övriga kommunerna, och vad de grundar sitt beslut på. Eventuellt kan det bero på att 

kommunen insett att +2,5 meter inte räcker i den långsiktiga planeringen. 

 

Mönsterås, Torsås, Borgholm och Kalmar har översvämningskarterat sina kuststräckor, se 

tabell 7. De övriga tre har det inte. Torsås och Mörbylånga har även vidtagit fysiska åtgärder 

för att skydda bebyggelse mot kustöversvämningar, se tabell 8. Att kommunerna inom länet 

har handlat olika i dessa frågor kan bero på hur mycket översvämningsrelaterade problem som 

kommunen tidigare har varit utsatt för, hur mycket bebyggelse kommunerna har längs 

kusterna och vilka geologiska förutsättningar kommunerna har. Alla dessa faktorer kan spela 

in på varför de olika kommunerna kommit olika långt kring klimatanpassning kring stigande 

havsnivåer. Då kommunerna kommit så pass olika långt och valt att lösa problemet kring 

stigande havsnivåer på så olika sätt, skulle Länsstyrelsen även här kunna ta fram mer tydliga 

rekommendationer angående klimatanpassning kring stigande havsnivåer.   
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Ett förslag, som Länsstyrelsen kan ha med i sin rekommendation, är att regionalt arbeta efter 

en lägsta gräns för bebyggelse eller annan nyanläggning på +3 meter. Ser man till möjliga 

scenarier i tabell 2 för Ölands norra udde kan ett framtida extremvattenstånd uppgå till 258,5 

cm. För en sådan prognos räcker inte de nuvarande gränserna på +2,5 meter till för att skydda 

bebyggelse och medföljande infrastruktur. Att Länsstyrelsen skulle gå ut med en regional 

rekommendation på +3 meter har både för- och nackdelar. Det skulle leda till ett mer enhetligt 

arbete kring stigande havsnivåer i länet och det skulle underlätta för kommunerna att ha en 

tydlig gräns att gå efter. Möjliga problem det kan leda till är att en sådan rekommendation går 

emot kommunernas planmonopol, vilket kan betyda en inskränkning i kommunernas 

självbestämmande. Skulle gränsen höjas skulle även stora områden längst kusten inte få 

bebyggas. Den slutsasen dras av de utförda översvämningsanalyserna, se figurerna 9 och 10. 

Men den slutsatsen dras endast från analysresultaten för Torsås kommun, då 

översvämningsanalyser ej är utförda för de resterande sex kommunernas kuster. Vilket bör 

göras. En nackdel med en regional rekommenderad gräns är att lokala variationer inte tas 

hänsyn till i lika stor utsträckning som till exempel berggrund.  

 

Vid en enkätundersökning som denna finns risken att de svarande tolkar frågorna på olika 

sätt. Detta kan leda till att svaren varierar något. En sådan tendens kan antydas i en del svar 

som lämnats, men bedömningen är att inga större missuppfattningar uppstått. En del av 

frågorna har inte heller kommunerna svarat på. Olika kommuner verkar också ha ägnat sig 

olika mycket tid åt att svara på frågorna. Vem eller vilka befattningshavare i kommunerna 

som besvarat frågorna varierar också. Alla dessa faktorer spelar in i de svar som kommit in 

från kommunerna. Om tid hade funnits hade djupintervjuer genomförts. Det hade gett säkrare 

svar och den tillfrågade hade med stor sannolikhet tagit mer tid på sig att svara.   

 

Länsstyrelsen kan dra nytta av sammanställningen av kommunernas enkätsvar och utifrån 

dem kunna få en ökad förståelse över hur situationen ser ut för respektive kustkommun inom 

ämnet. Vilket i sin tur ska leda till att det regionala klimatanpassningsarbetet förbättras.   

 

5.2 Översvämningsanalyser 
 

Resultatet av översvämningsanalyserna skiljer sig åt beroende på vilken höjddata som 

används i analysen. Jämför man resultatet av de två analyserna genomförda med en 

havsnivåhöjning på en meter visar det att 191,9 ha större område översvämmas med GSD-

höjddata jämfört med NNH-höjddatans resultat, se tabell 9. På grund av den stora skillnaden i 

upplösning och val av olika metoder översvämmas en större areal ”vattenyta” med GSD-

höjddatan. För att resultaten ska vara jämförbara, och för att det är den översvämmade 

landarealen som är av störst intresse, subtraheras vattenarealen från den totalt översvämmade 

arealen. Det resultatet visar en mindre skillnad översvämmad areal, 278,4 ha för GSD-

höjddatan och 231,1 för NNH-höjddatan. Alltså läggs mindre områden under vatten när den 

nya höjddatan används. Vilket kanske kan förutses eftersom en högre upplösning ger bättre 

gränser. Figurerna 6 och 7 visar att det delvis inte är samma områden som läggs under vatten i 

de båda analyserna. Vad gäller vilken slags markanvändning som påverkas längst kusten 

skiljer sig resultatet även här. GSD:s analysresultat lägger större arealer under vatten för alla 
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markanvändningsklasser, utom ”annan öppen mark” och ”vattenyta med diffus strandlinje”. 

Hur stor areal ”bebyggelse” som översvämmas i de olika analyserna är av intresse för att få 

vetskap om vilka hus som kan ligga i farozonen vid en framtida havsnivåhöjning. I GSD:s 

analysresultat läggs 19,8 ha bebyggelse under vatten, medan 4 ha gör det i NNH:s 

analysresultat. Detta är goda nyheter för kommuner som kan göra mer detaljerade studier och 

spara pengar på att inte ”skydda” områden som antagligen inte behöver skyddas. Detta kanske 

till och med motiverar inköp av dyr data. 

 

Jämför man resultatet av de två analyserna genomförda med ett extremt vattenstånd på tre 

meter visar det att 902 ha översvämmas med GSD-höjddata och 878 ha översvämmas med 

NNH-höjddata, en skillnad på 24 ha, se tabell 10. Även här läggs större areal under vatten när 

den GSD-höjddatan används vid analysen, dock minskar skillnaden om man jämför med 

analyserna för en meter. Figurerna 9 och 10 visar att det inte helt är samma områden som 

översvämmas av ett extremvattenstånd på tre meter. Resultatet på vilken slags 

markanvändning som översvämmas i de båda analyserna för tre meter skiljer sig från 

analysresultaten för en meter. NNH:s markanvändningsklassers arealer är större än GSD:s 

markanvändningsklassers arealer. ”Åker” är det enda undantaget, där GSD:s översvämmade 

areal är hela 94,8 ha större. Nästan lika mycket bebyggelse läggs under vatten i de båda 

analyserna för tre meter, endast 0,3 ha skiljer. 

  

Endast en analys genomfördes med ett extremvattenstånd på två och halv meter, vilket gör det 

svårt att jämföra då det inte finns ett motsvarande resultat med GSD-analys. Det är intressant 

att jämföra är hur stor skillnad detta resultat får i jämförelse med NNH-höjddatan resultat för 

tre meter, på grund av den tidigare diskussionen om en höjning av den lägsta gränsen för 

nybyggnation i länet. Resultatet visar att analysen genomförd med tre meter påverkar en 

större landareal. Det visar också att markanvändningsklasserna följs åt i de båda analyserna 

där påverkad areal är något större inom varje klass för tremetersanalysen, se tabell 10.  

 

Beroende på vilka höjddata som används i översvämningsanalyserna påverkas olika långa 

sträckor väg längs kusten i Torsås kommun. I analyserna genomförda med en 

havsnivåhöjning på en meter översvämmas 8,7 km väg när GSD-höjddatan används och 1,9 

km väg översvämmas med NNH-höjddatan, se tabell 11. NNH:s totalt översvämmade längd 

väg motsvarar 22% av GSD:s totala längd. Resultatet av analysen på 2,5 meter visar att 17,8 

km total längd väg läggs under vatten. I analyserna genomförda med ett extremvattenstånd på 

tre meter översvämmas 26,5 km total längd väg när GSD-höjddatan används och 22,4 km 

total längd väg översvämmas med NNH-höjddatan. NNH:s totala längd översvämmad väg 

motsvarar 86% av GSD:s totala längd. Resultatet visar att skillnaden på längden 

översvämmad väg minskar när havsytan höjs med tre meter jämfört med om den höjs med en 

meter. De översvämmade vägklasserna ”väg” och ”tätortsväg” skiljer sig också beroende på 

vilken höjddata som används i analysen. Ett höjt vattenstånd påverkar inte bara den landareal 

den lägger under vatten, utan påverkar också grundvattnet längs med kusten, vilket kan 

påverka den totala längden väg ytterligare. Om infrastruktur, som vägar är, översvämmas vid 

ett höjt vattenstånd eller vid ett extremt vattenstånd kan det få stora konsekvenser i samhället. 

En grundläggande del i det moderna samhället är att kunna transportera sig lätt och snabbt till 
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olika platser. Därför är det viktigt att vägnätet eller annan infrastruktur påverkas så lite som 

möjligt. Skadade vägar kostar också mycket pengar att reparera om nu vattnet drar sig tillbaka 

så vägen går att använda igen. Den fysiska planeringen är viktig när det kommer till vart 

vägar dras för att minska kostnader som skador för med sig, samt minska transportstörningar. 

En dragen väg går ej att flytta på. Därför krävs en långsiktig planering när det kommer till 

placering av infrastruktur, som vägar. Detta resonemang gäller även för bebyggelse och övrig 

infrastruktur som medföljer byggnation av olika slag. Det kan till exempel vara vatten- och 

avloppsledningar och el- och telefonförbindelser.  

 

Mycket fokus ligger på hur stora områden med bebyggelse som kommer läggas under vatten 

av en framtida havsnivåhöjning. Det är naturligt då det är i den närmiljön vi människor 

tillbringar majoriteten av vår tid i, och uppförande av bebyggelse och infrastruktur är både 

kostsamt och svåra att flytta på. En aspekt som dock ofta kommer i skymundan är den övriga 

markanvändningen som påverkas av en havsnivåhöjning. Det är områden som åker och skog, 

vilka båda ger stora intäkter till markägare och samhället i stort. Annan markanvändning är 

det svårare att sätta en prislapp på. Det kan vara olika ekosystem med specialiserade nischer 

eller viktiga ekosystemtjänster som kommer läggas under vatten i framtiden. I analyserna 

utförda med ett extremvattenstånd på tre meter skiljer sig till exempel resultatet mycket vad 

gäller översvämmad åker.  

 

Det är stor skillnad på upplösning på höjddatan som används i analyserna. I analyserna som 

genomförts med GSD-höjddata användes överlagring som metod mellan 

markanvändningsskiktet och analysområdet för att få fram de översvämmade markområdena. 

Då upplösningen i denna höjddatan är mindre bra kom stora vattenområden med i resultatet 

på grund av att en gridruta som täcker strandlinjen både täcker hav och land. I analyserna som 

genomfördes med NNH-höjddata användes istället en klipp-funktion där analysområdet 

”klippte ut” den markanvändning som analysområdet påverkar. Den metoden gör att alla 

havsområden utesluts i analysen då strandlinjen i Terrängkartan används som mall. Klipp-

metoden valdes för att det uppkom flera dubbletter av samma område i attributtabellen om 

överlagring användes med NNH:s höjddata, trots att arean uppdaterades. På grund av att olika 

metoder användes går inte påverkade vattenområden att jämföra med varandra. I analyserna 

som genomförts är det de översvämmade landområdena som är av intresse. Därför subtraheras 

översvämmad vattenareal med den totalt översvämmade landarealen i analyserna, se 

tabellerna 9 och 10. För översvämmad landareal är resultaten jämförbara.  

 

För att resultaten i analyserna ska gå att jämföra klassades de områdena bort som hade samma 

höjd över havet som analysområdet, men som inte hade direkt anknytning till kusten. Vad 

som bör uppmärksammas här är att de områden som klassats om i GSD-höjddatan ligger 

minst 50 meter från närmaste analysområde och höjdskillnaden till nästliggande gridruta i 

riktning mot kusten har ett värde på minst en meter över i höjdled. I NNH-höjddatan har 

områden klassats om som endast ligger två meter ifrån analysområdet och kan, på grund av 

höjddatans noggrannhet, endast skilja en centimeter i höjdled. Det medför att områden i 

NNH:s analyser har klassats om och inte är med i den vidare analysen, som i verkligheten vid 

en havsnivåhöjning eller vid ett extremt vattenstånd skulle läggas under vatten. Det är viktigt 
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att ha i åtanke när resultatet av analyserna granskas. Områden utanför analysområdet har 

klassats om på grund av att resultaten i analyserna med olika upplösning på höjddatan ska 

kunna jämföras.  

 

Kommunerna bör investera i den nya höjddatan för att utföra bra geografiska undersökningar 

för framtida översvämningshotade områden. Det är viktigt att nu och i framtiden kunna 

genomföra så noggranna översvämningsanalyser som möjligt för att undvika att framtidens 

bebyggelse och infrastruktur svämmas över, och för att kunna ta reda på vilka områden som i 

framtiden hotas att svämma över. Resultatet i analyserna visar att olika stora landareal och 

olika längd väg påverkas, samt att det i analyserna inte alltid är samma 

markanvändningsområden som påverkas. Vidare är det av stor vikt att den nya höjddatan 

NNH tas fram på grund av att Sverige har mycket lång kuststräcka och att många människor 

bor och uppehåller sig i dessa områden.  

 

Förslag på nya uppsatsämnen: 

 

• Genomföra översvämningsanalyser för resterande kustkommuner i Kalmar län.  

 

• Genomföra en fördjupad undersökning av kustkommunernas geologiska 

förutsättningar vad gäller problematik kring en framtida havsnivåhöjning. Detta vore 

lämpligt då kommunerna har olika geologiska förutsättningar, allt från Torsås 

låglängta stränder till Ölands landborg och Oskarhamns klippformade kust.  

 

• Genomföra en fördjupad analys av vilka områden som kan komma att påverkas i 

Torsås kommun med NNH-höjddatan. Det krävs mer kunskaper om området än den 

som framgår i analyserna för att kunna dra mer säkra slutsatser om vilka områden som 

är i farozonen att svämmas över i framtiden.  
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Kapitel 6. Slutsatser 
  

6.1 Enkätundersökning 

Kustkommunerna i Kalmar län har: 

 Hanterat lagändringen i PBL på skilda sätt. De har kommit olika långt vad gäller det 

mer övergripande klimatanpassningsarbetet, samt att de hanterar klimataspekter i sin 

fysiska planering olika. Endast Mörbylånga kommun har en fastställd organisation att 

hantera arbetet kring klimatanpassning i sin kommun, medan fyra kommuner nyligen 

har påbörjat arbetet med att ta fram en sådan. Fyra av kommunerna anser sig ha 

tillräcklig kunskap för att hantera klimataspekter vid fysisk planering, och en av sju 

kommuner har upplevt svårigheter med lagändringen i PBL. 

 

 Kommit olika långt med sitt klimatanpassningsarbete kring stigande havsnivåer. Fem 

av de sju kustkommunerna har en lägsta gräns över havet antagen i ett kommunalt 

beslut för nybyggnation eller annan nyanläggning. Gränsen ligger på +2,5 meter för 

alla kommunerna. Tiden för när kommunerna antagit sin gräns varierar mellan 2006 

och 2011. 

 

6.2 Översvämningsanalyser 

Resultatet av översvämningsanalyserna visar att:  

 Det inte är lika stora områden som påverkas, beroende på vilken höjddata som 

används i analyserna. I analyserna för en meter och i analyserna för tre meter påverkas 

en större landareal när GSD-höjddatan används. Skillnaden i påverkad landareal 

minskar när analyserna för tre meter genomförs. I analysen för en meter med NNH-

höjddata påverkas 83% av den totalt påverkade arealen  som fås fram i GSD:s 

analysresultat. I analysen för tre meter med NNH-höjddata påverkas 93% av den totalt 

påverkade arealen som fås fram i GSD:s analysresultat.  

 

 Det delvis inte är samma områden som påverkas när de olika upplösningarna på 

höjddata används i analyserna. Vilken slags markanvändning som påverkas längs 

kusten skiljer sig också. I analyserna för en meter visade resultatet att 

markanvändningsklassen ”annan öppen mark” påverkas i större utsträckning när 

NNH-höjddatan används, än när GSD-höjddatan används. Skillnaden är 40,1 ha. Den 

största skillnaden i analyserna för tre meter är i markanvändningsklassen ”åker”. I 

GSD:s resultat påverkas 193,8 ha mer åkerområden.  

 

 Olika långa sträckor väg påverkas beroende på vilken höjddata som används i 

analyserna. I analysen för en meter med NNH-höjddata påverkas 22% av den totalt 

påverkade längden väg som fås fram i GSD:s resultat. I analysen för tre meter med 

NNH-höjddata påverkas 86% av den totalt påverkade längden väg som fås fram i 

GSD:s resultat. 
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Appendix 1 
 

Enkätfrågorna som skickades ut till Kalmar läns kustkommuner via det webbaserade 

enkätprogrammet RelationWise. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 1 av 14 

1. Välkomstmeddelande     

 

Hej och välkommen till att besvara enkäten om er kommuns klimatanpassningsarbete. 

Enkäten innehåller några få övergripande frågor kring klimatanpassningsarbete, men har 

fokus på frågor kring stigande havsnivåer. 

En del av frågorna kräver korta svar och en del något längre. Var inte rädd att utveckla de 

längre svaren något. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 2 av 14 

2. Ange för vilken kommun ni besvarar enkäten:  

  

o Västervik 

o Oskarshamn 

o Mönsterås 

o Kalmar 

o Torsås 

o Borgholm 

o Mörbylånga 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 3 av 14 

       

3. Finns det en fastställd organisation för hur klimatanpassningsarbetet ska 

hanteras i er kommun?  

 

o Om ja, beskriv den.  

o Om nej, ange anledning. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 4 av 14 

       

4. Har er kommun antagit en lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse eller 

annan nyanläggning?  

 

o Om ja, vilken höjd över havet? 

o Om nej, kryssa i rutan och gå vidare till sida 5 

 

 

5. Hur togs gränsen fram (beskriv eventuell metod) och vilka avvägningar gjordes? 
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6. När antogs gränsen? 

 

 

7. Finns gränsen antagen i något kommunalt beslut? 

 

o Om ja, i vilket eller vilka? 

o Om nej, kryssa i rutan 

 

 

8. Har gränsen uttryckts i någon fysisk plan? 

 

o Om ja, i vilken eller vilka? 

o Om nej, kryssa i rutan 

 

 

9. Används gränsen i något annat sammanhang eller dokument? 

 

o Om ja, i vilket eller vilka? Till exempel i miljömålsarbete, folkhälsoarbete osv. 

o Om nej, kryssa i rutan 

 

 

10. Har ni någon gång vid fysisk planering avvikit från den uppsatta lägstanivån för 

bebyggelse eller nyanläggning? 

 

o Om ja, beskriv i vilken eller vilka situationer. 

o Om nej, kryssa i rutan 

 

 

11. Har kommunen övervägt att revidera gränsen? 

 

o Om ja, vad ligger till grund för det? 

o Om nej, ge eventuell kommentar. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 5 av 14 

       

Om ni svarade på frågorna på sida 4, hoppa över frågorna på denna sida (sida 5) och gå direkt 

till sida 6. 

 

12. Om er kommun inte antagit en lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse eller 

nyanläggning, anser kommunen att det finns behov att anta en sådan? 

 

o Om ja, beskriv kortfattat i så fall varför kommunen anser att det behövs en lägsta 

gräns. 
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o Om nej, beskriv kortfattat varför kommunen inte anser att det finns ett behov att anta 

en sådan gräns. 

 

 

13. Även om det inte finns en lägsta gräns antagen i kommunen, finns en praxis som 

följs inom någon kommunal förvaltning? 

 

o Om ja, vilken höjd över havet? 

o Om nej, kryss i rutan 

 

 

14. Finns planer på att anta en lägsta gräns? 

 

o Om ja, hur långt har er kommun kommit i den processen och när planeras beslut att 

antas? 

o Om nej, kryssa i rutan 

___________________________________________________________________________

      Sida 6 av 14 

       

15. Har er kommun översvämningskarterat er kust? 

 

o Om ja, beskriv kortfattat hur ni gått till väga, vilken upplösning på höjddatan som 

använts och om någon inventering genomförts på berörd markanvändning, 

infrastruktur och bebyggelse. 

 

o Om nej, finns planer för det? 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 7 av 14 

       

16. Har ni på er kommun upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den 

skärpta lagstiftningen (PBL 2 kap. 3 §), med avseende på att klimataspekten 

alltid ska tas hänsyn till vid fysisk planering? 

 

o Om ja, beskriv vilka svårigheter. 

o Om nej, kryssa i rutan. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 8 av 14 

       

17. Anser ni att kunskapen finns inom er kommun att hantera klimataspekter vid 

fysisk planering? 

 

o Om ja, kryssa i rutan 

o Om nej, vilket slags stöd skulle Länsstyrelsen kunna bidra med? 
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___________________________________________________________________________ 

      Sida 9 av 14 

 

18. Har kommunen haft översvämningsrelaterade problem i kustnära områden? 

 

o Om ja, beskriv i så fall kortfattat område och omfattning. 

o Om nej, kryssa i rutan. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 10 av 14 

       

19. Har er kommun vidtagit åtgärder för att anpassa bebyggelse och nyanläggning i 

era kustområden för höjd havsytenivå? 

 

o Om ja, ge exempel på åtgärder för anpassning. 

o Om nej, kryssa i rutan. 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 11 av 14 

       

20. Hur behandlas risker utifrån klimatförändring i er kommuns Risk och 

sårbarhetsanalys (RSA)? 

 

21. Har den lägsta gränsen över havsnivån för bebyggelse och nyanläggning 

uttryckts i Risk och sårbarhetsanalysen (RSA)? 

 

o Om ja, hur uttrycks gränsen? 

o Om nej, ge eventuell kommentar.  

___________________________________________________________________________ 

      Sida 12 av 14 

       

22. Vem eller vilka har svarat på enkätfrågorna och vilken befattning/kompetens 

sitter 

dessa personer på? 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 13 av 14

       

23. Övriga kommentarer/upplysningar 

___________________________________________________________________________ 

      Sida 14 av 14 

       

Tack för att ni tagit er tid att svara. Jag kommer försöka sammanställa resultatet till den 17 

april då Länsstyrelsen håller Länsplanedag med tema Klimatanpassning i den fysiska 

planeringen.  
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Har ni frågor eller kommentarer om enkäten kontakta mig på telefonnummer: 0480 – 82007 

eller epost: bodil.englund@lansstyrelsen.se 

 

Tack ännu en gång, Bodil Englund och Elvira Laneborg 
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Appendix 2 
 

Sammanställning av respektive kommuns enkätsvar 

Här nedan följer en sammanställning av respektive kommuns enkätsvar kompletterat med 

information som framgår ur kommunernas översiktsplaner, detaljplaner och andra 

beslutsdokument.  

 

Västerviks kommun 

Än så länge finns det ingen fastställd organisation för hur klimatanpassningsarbetet ska 

hanteras i Västerviks kommun, men arbetet för att ta fram en sådan är i full gång. Kommunen 

har tagit fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, Strategi för 

klimatanpassning- tematiskt tillägg till översiktsplanen, som innehåller strategier för 

klimatanpassningsarbetet i kommunen. Tillägget planeras att antas till hösten år 2012. Varje 

förvaltning kommer då enligt förslaget att få ansvara för arbetet med klimatanpassning inom 

sina verkningsområden i det löpande arbetet i kommunen. De svarande anser att kommunen 

inte har upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den skärpta Plan- och bygglagen och 

anser att kunskapen inom kommuner att hantera klimataspekter finns vid den fysiska 

planeringen. 

 

En lägsta gräns över havsnivå för bebyggelse eller annan nyanläggning arbetas det alltid efter 

i samband med detaljplanearbete och vid beviljande av bygglov sedan ett och ett halvt åt 

tillbaka. Gränsen finns även med i samrådshandlingen till det tematiska tillägget Strategi för 

klimatanpassning som lades fram den 19 december 2011. Den föreslagna gränsen i tillägget är 

+2,5 meter för bebyggelse och +3,0 meter för samhällsviktig byggnation, och det är de 

gränserna kommunen arbetar efter just nu. Västerviks kommun valde att utgå ifrån det värsta 

scenariot i Länsstyrelsens rapport Klimat i förändring- möjligheter och utmaningar för 

Kalmar län när gränsen togs fram. I rapporten förväntas medelvattenytan stiga som mest med 

1,21 meter till år 2100 vid Ölands norra udde och 1,34 meter vid Kungsholmsfort i 

Karlskrona, baserat på IPCC- rapporten från 2007 och Deltakommissionens beräkningar från 

2008 (Laneborg., 2011). Kommunen har inte avvikit från den uppsatta lägstanivån vid någon 

form av nybyggnation och har inte heller övervägt att revidera den lägsta uppsatta gränsen.  

 

Västerviks kommun har inte översvämningskarterat sin kust och har inte planer på att göra det 

just nu, anger de i enkätsvaret. Kommunen använder sig av Länsstyrelsens framtagna kartor 

gällande havsnivå och skred- och rasrisk, som finns framtaget för hela länet. För detaljplaner 

och fördjupade översiktsplaner anser de svarande att tydligare karteringar skulle behövas. På 

flera ställen har översvämningsrelaterade problem inträffat i kommunen, till exempel i 

Gamleby hamn och Bjursund. I enkätsvaret anger de att kommunen vidtagit åtgärder för att 

anpassa bebyggelse och nyanläggning i deras kustområden för ett höjt medelvattenstånd, men 

anger inte vilka åtgärder. Två av kommunens planarkitekter och en hållbarhetsstrateg har 

svarat på enkätundersökningen.  
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Oskarshamns kommun 

I enkätsvaret anger Oskarshamns kommun att det inte finns någon fastställd organisation för 

hur klimatanpassningsarbetet ska hanteras i kommunen. Kommunen har inte upplevt några 

svårigheter kring tillämpningen av den skärpta Plan- och bygglagen och anser att kunskapen 

inom kommuner att hantera klimataspekter finns vid den fysiska planeringen.  

 

För närvarande finns ingen lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse eller annan 

nyanläggning antagen i kommunen. En ny fördjupad översiktsplan håller på att tas fram över 

Oskarshamns stad och frågan behandlas i förslaget där en preliminär gräns på +2,7 meter 

väntas antas. Planförslaget har varit på samråd hos Länsstyrelsen i februari i år. Enligt 

översiktsplanens samrådshandling baseras gränsen på IPCC- rapportens beräknade 

havsytehöjning från 2007 och på rapporten Klimat i förändring- möjligheter och utmaningar 

för Kalmar län från 2011. I samråds handlingen görs också bedömningen att det är lämpligt 

att vidhålla gränsen till dess att en mer omfattande klimatanpassningsplan tas fram i 

kommunen. Den fördjupade översiktsplanen beräknas att antas i kommunfullmäktige under 

det kommande året. Som praxis följer inte ansvarig planläggande förvaltning en lägsta gräns 

över havet för nybyggnation.  

 

Kommunen har enligt enkätsvaret inte översvämningskarterat sin kust, men förhoppningsvis 

kommer det att ske inom kort då den nya höjddatan köpts in. Ur enkätsvaret framgår att 

kommunen har haft översvämningsrelaterade problem, främst på grund av väldigt kraftiga 

regn som dagvattensystemet inte mäktat av. Några översvämningsproblem i kustnära områden 

nämns inte. Kommunen har inte vidtagit några åtgärder för att anpassa bebyggelse eller annan 

nyanläggning i kustområden för en höjd havsytenivå. En planarkitekt och en från 

räddningstjänsten har hjälpts åt att besvara enkäten.  

 

Mönsterås kommun 

Det finns ingen fastställt organisation för hur klimatanpassningsarbetet ska hanteras i 

Mönsterås kommun. I enkätsvaret uppges att frågan inte har varit uppe, men allt eftersom 

kunskapen i ämnet ökar kan det bli aktuellt snart. Kommunen har inte upplevt några 

svårigheter kring tillämpningen av den skärpta Plan- och bygglagen, men det framgår att 

kunskap inte finns för att hantera klimataspekter vid fysisk planering. Stöd som Länsstyrelsen 

skulle kunna bidra med är att använda sig av de regionala plansamråden till att granska 

detaljplaner utifrån ett klimatperspektiv, samt utbildning och information vid Länsstyrelsens 

temadagar. 

 

Det finns en lägsta gräns över havsnivå för bebyggelse och nyanläggning som ligger på +2,5 

meter, som antogs av byggnadsnämnden under 2006. Enligt enkätsvaret hade Länsstyrelsen 

gett rekommendationen att anta denna gräns under framtagande av en detaljplan i Kalmar 

kommun runt 2006, se Appendix 3. Mönsterås kommun antog då också gränsen utan att 

någon vidare avvägning gjordes. På den tiden fanns inte varken vetskapen och geografiska 

data framme som skulle kunna ha legat till grund för ett sådant beslut, framgår det av inlämnat 

svar. Gränsen följs nu i allt planarbete och i byggnadsnämnden. I alla de senaste framtagna 
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kustnära detaljplanerna från 2007 och framåt uttrycks gränsen. I kommunens översiktsplan 

Mål och strategier från år 2002 och i en fördjupande översiktsplan över kustområdet Kusten- 

ställningstaganden och konsekvenser från 2006 uttrycks ingen lägsta gräns över havet för 

bebyggelse eller annan nyanläggning. I några andra kommunala dokument finns inte gränsen 

nämnd. Enligt enkätsvaret har kommunen avvikit från den uppsatta lägstanivån vid ett 

beviljande av bygglov. Prövningen gällde att ersätta ett hus som brunnit ner och skillnaden 

mellan marknivå och sockelhöjden på huset var stor. Något övervägande att revidera gränsen 

finns inte i dagsläget. Av svaret framgår att det behövs mer utbildning för politikerna innan en 

revidering skulle bli aktuell, och tycker därför att det är svårt att få förståelse för att en ändrad 

havsnivå kan bli ett problem i framtiden. 

  

Mönsterås kommun har översvämningskarterat sin kust och har då använt sig av höjddata från 

en laserskanning som kommunen genomfört av kustområdet mellan Mönsterås och södra 

Timmernabben. Tidigare har kommunen haft problem med översvämningar och då främst i 

lågpunkter i landskapet och inom befintlig bebyggelse som till exempel på Oknö utanför 

Mönsterås. Åtgärder som kommunen vidtagit för att anpassa bebyggelse och nyanläggning i 

kustområdena för höjd havsytenivå är att all nyetablering och ändringar av befintlig 

bebyggelse i detaljplanerna styrs av den utsatta lägstanivån. Kompetenser som hjälpts åt att 

besvara enkäten är kommunens säkerhetssamordnare samt planchefen.   

 

Kalmar kommun 

Det finns ingen fastställt organisation för hur klimatanpassningsarbetet ska hanteras i Kalmar 

kommun, men det framgår i svaret att kommunen precis börjat tittat närmare på frågan. 

Troligtvis kommer en organisation tas fram under 2012. I enkätsvaret uppges att kommunen 

inte upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den skärpta Plan- och bygglagen och 

man anser att kunskapen finns att hantera klimataspekter vid fysisk planering.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun fattade under 2011 beslut om en lägsta gräns 

över havsnivå för bebyggelse eller annan nyanläggning, vilken ligger på +2,5 meter. Hur 

gränsen togs fram och vilka avvägningar som gjordes framgår inte i enkätsvaret. Gränsen 

finns inte nämnd i någon av kommunens översiktsplaner, detaljplaner eller något annat 

kommunalt dokument. Den senaste översiktsplanen som antogs i Kalmar kommun var 

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum den 19 december 2011. 

I Länsstyrelsens yttrande om planen har de bland annat tagit upp synpunkter om att stora 

områden som planen behandlar kan påverkas vid en medelvattenståndshöjning och att planen 

bör redovisa de lägen och funktioner där långsiktigt stigande havsnivåer utgör en risk. I 

kommunens svar hänvisar de till att ett mer övergripande ställningstagande och strategier om 

geotekniska frågor och lägsta bebyggelsenivå över havet ska tydliggöras i den nya 

kommunomfattande översiktsplanen som ska påbörjas, samt i ett tematiskt tillägg för vatten. 

  

Enligt enkätsvaret har kommunen övervägt att revidera gränsen med anledning till den senaste 

framkomna kunskapen kring klimatförändringar och vilken påverkan de kan komma att få. 
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Kommunen har översvämningskarterat sin kust i samband med framtagandet av kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningsrelaterade problem har förekommit. Risken för 

översvämning lägst kusten är påtaglig vid högt vattenstånd på grund av att kommunen är 

relativt platt, och stora områden kan då påverkas om havsytan stiger. Kommunen har inte 

vidtagit några åtgärder för att anpassa bebyggelse och nyanläggning längst kusten för höjd 

havsnivå. Enkäten har besvarats av kommunkontorets klimatsamordnare med hjälp av 

översiktsplanerare.  

 

Torsås kommun 

Torsås kommun har påbörjat arbetet med att fram en struktur på hur klimatanpassningsarbetet 

i kommunen ska hanteras, men än så länge finns ingen organisation fastställd. Enligt 

enkätsvaret har kommunen inte upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den skärpta 

Plan- och bygglagen. Vidare framgår att kunskapen inte finns inom kommunen att hanetera 

klimataspekter vid fysisk planering. De upplever att ny data kommer i hög takt och tycker att 

en sållning av all ny forskning som kommer vore bra att få från Länsstyrelsen. Även 

utbildning skulle behövas.  

 

Kommunen antog en lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse och nyanläggning i 

kommunfullmäktige den 17 september 2008. Gränsen är på +2,5 meter över normalt 

vattenstånd vid byggnation av bostäder. Undantag kan göras från gränsen för enklare 

byggnader eller att byggtekniken möjliggör att konstruktionen inte skadas av vatten, framgår 

det i kommunfullmäktiges beslut. Gränsen togs fram efter samråd med Länsstyrelsen och 

utvärdering av rapporter från SMHI. Gränsen finns nämnd i kommunens översiktsplan 

Översiktsplan för Torsås kommun 2010. I den uttrycks det att ingen nybyggnation ska 

understiga 2, 5 meter, samt att så lite utfyllnad av mark som möjligt ska krävas för att kunna 

realisera en eventuell utbyggnad i kustnära områden. Om kommunen funderat på att revidera 

gränsen eller om de någon gång vid fysisk planering avvikit från den uppsatta lägstanivån för 

bebyggelse eller nyanläggning framgår inte i svaret.  

 

Kommunen har haft mindre problem med översvämningar vid högt vattenstånd där främst 

skador på byggnader uppkommit. En åtgärd som vidtagits för att anpassa bebyggelse för höjd 

havsytenivå är att placera hus på en konstgjord förhöjning. Kommunen har 

översvämningskarterat sin kust, dock beskrivs det inte i svaret hur de gått till väga. Om 

kommunen har övervägt att revidera gränsen framgår inte heller i kommunens svar på 

enkäten. Kompetenser som har hjälpt till att besvarat enkäten är kommunens klimat, energi- 

och transportrådgivare, en säkerhetssamordnare samt en bygginspektör.  

 

Borgholms kommun 

Enligt enkätsvaret har inte Borgholms kommun en fastställd organisation för hur 

klimatanpassningsarbetet ska hanteras i kommunen, men arbetet med att ta fram en sådan har 

påbörjats och är än så länge i ett inledande stadium.  Kommunen har upplevt svårigheter kring 

tillämpningen av den skärpta Plan- och bygglagen. En svårighet är att det alltid inför 

antagandet av en ny plan ska ske en upphandling om en ny utredning av klimataspekter. 

Ansvariga svarande har angett att kunskapen inte finns inom kommunen att hantera 
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klimataspekter vid fysisk planering, men har i en kommentar förtydligat att viss kunskap 

finns. Ett generellt stöd från Länsstyrelsen behövs dock och anger att prejudicerade fall inom 

området skulle underlätta arbetet. 

 

Ett kommunalt beslut om en lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse eller nyanläggning 

har inte antagits i kommunen. Exakt när ett sådant beslut kan antas är osäkert, men 

förhoppningsvis innan årsskiftet. Tjänstemännen inom förvaltningen anser att det finns ett 

behov att en gräns antas då kommunen har ett hårt exploateringstryck i kustnära tätorter. Hade 

det funnits ett tydligt beslut antaget angående en lägsta gräns vid bebyggelse menar 

tjänstemännen att det hade underlättat för kommunen att kunna hänvisa till när de bedömer 

lämpligheten för nybyggnation i kustområden. Trots att ingen lägsta gräns finns antagen inom 

kommunen följer personalen inom ansvarig förvaltning +2,5 meter som praxis, och den 

beaktas vid nuvarande planläggning.  

 

Kommunen håller för närvarande på att översvämningskartera sin kust med den nya höjddatan 

som kommunen nyligen köpt in. De använder sig av DHI:s rapports, Klimatanalys för Kalmar 

län, översvämningsscenarier från 2007. Inventering av översvämningsrisker inventeras just nu 

i aktuella planprojekt. Borgholms kommun har haft översvämningsrelaterade problem i 

kustnära områden, exempelvis Grankullavik, där havsytan nått upp till bebyggda områden. 

Kommunen har inte vidtagit några åtgärder för att anpassa bebyggelse i kustområdena för 

höjd havsytenivå. Tre planarkitekter och en miljöinspektör har hjälpts åt att bevara enkäten. 

 

Mörbylånga kommun 

I Mörbylånga kommun finns det en fastställd organisation för hur klimatanpassningsarbetet 

ska hanteras. Inom samhällsbyggnadssektorn ingår planering, bygg, gata – och exploatering, 

teknik och miljö, vilka alla bildar en enhet där de tillsammans arbetar med frågor som rör 

fysisk planering. Till sektionen hör även kommunens klimatstrateg. Enligt enkätsvaret har 

kommunen inte upplevt några svårigheter kring tillämpningen av den skärpta Plan – och 

bygglagen. På frågan om man anser att kunskapen finns inom kommunen att hantera 

klimataspekter vid fysisk planering har svarande angett nej, men ändå att mycket kunskap 

finns. De anser även att det är svårt att hinna hålla sig uppdaterad på den nyaste forskningen 

inom klimatområdet och att ett samlat och övergripande perspektiv behövs regionalt inom 

klimatanpassningsarbetet. Ett exempel är en gemensam framtagen rekommendation för en 

lägsta gräns över havet för nybyggnation för länet från Länsstyrelsen.  

 

Mörbylånga kommun har antagit en lägsta gräns över havsnivån för bebyggelse eller annan 

nyanläggning, vilken är +2,5 meter och antogs antingen år 2007 eller 2008. Först antogs 

lägsta gränsen +2,0 meter i samband med att kommunens översiktsplan Översiktsplan 2007 

började laga kraft 2007, men efter det har gränsen justerats till +2,5 meter. I enkätsvaret 

framgår inte hur gränsen togs fram. Gränsen finns uttryckt i alla kustnära detaljplaner och i 

översiktsplanen från 2007, där gränsen då var +2,0 meter, men inte i några andra kommunala 

dokument. Tjänstemännen på kommunen har aldrig vid fysisk planering avvikit från den 

uppsatta lägstanivån för bebyggelse eller nyanläggning. Kommunen har inte heller övervägt 
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att revidera gränsen just nu, utan först vid antagandet av en ny översiktsplan kommer frågan 

om en ny gräns behandlas.  

 

Kommunen har haft översvämningsrelaterade problem tidigare, både vid låg befintlig 

bebyggelse i till exempel Färjestaden och Mörbylånga samt vid häftigt regn då stora 

dagvattenmängder ansamlats i lågpunkter i landskapet. Kommunen har anlagt dämme för att 

skydda befintlig bebyggelse för en höjd havsytenivå. Planer finns även på att anlägga en 

upphöjd strandpromenad som skydd för existerande bebyggelse i Mörbylånga. Kommunen 

har inte översvämningskarterat sin kust. Kompetenser som hjälpts åt att svara på enkäten är 

plan – och byggchefen och kommunens krissamordnare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Appendix 3 
 

Sammanställning av en telefonintervju med Lennart Weiman, länsarkitekt på 

Länsstyrelsen mellan 1974-2002. Utförd 2012-04-20. 

 

Frågan om att använda sig av en lägsta gräns över havet för bebyggelse vid fysisk planering 

kom upp för första gången i länet när Kalmar kommun tog fram en detaljplan för Talludden 

precis söder om Ölandsbrons brofästet, i mitten eller slutet på 1990-talet. Platsen är lågt 

belägen och lämpligheten att bygga bostäder där ifrågasattes från Länsstyrelsen. Resonemang 

och diskussion kring klimatförändringar, och däribland stigande havsnivåer, hade börjat 

aktualiseras inom forskarvärlden i anslutning till att detaljplanen för Talludden togs fram. 

Dåvarande länsarkitekt Lennart Weiman, som då tagit till sig den beräknade 

havsnivåstigningen på 80 cm, adderade samman det med naturliga vattenståndsvariationer. 

Därmed kom han fram till att bebyggelse inte bör upprättas under 2,5 meter över 

medelvattenståndet. Under samråd kring detaljplanen för Talludden rekommenderades därför 

Kalmar kommun av länsarkitekten att det var olämpligt att anlägga bebyggelse under 2,5 

meter över medelvattenståndet. Kalmar kommun rättade sig efter det och antog gränsen i 

detaljplanen. Gränsen tillämpades därefter i flera detaljplaner i Kalmar kommun. Ämnet kom 

senare upp på ett stadsarkitektmöte där Länsstyrelsen och kommunernas stadsarkitekter 

deltog, vilket ledde till att den rekommenderade gränsen spreds och började tillämpas i andra 

kommuner i länet. Lennart W. tror att den rekommenderade gränsen har tillämpats ute i 

ansvarig förvaltning i kommunerna långt innan det fattats något formellt beslut i 

kommunfullmäktige eller innan gränsen antagits i någon detalj- eller översiktsplan.  

  



 
 

65 
 

 

Det digitaliserade polygonskiktet markerade 

  

Omklassad 

höjddata 

Polygonskikt, tre 

höjdskillnadsklasser 

Digitaliserat 

polygonskikt 

Select layer 

by location 
Omklassat 

polygonskikt 

Markanvändning 

Torsås kommun 

Överlagring 

Union 

Sammanslaget 

vektorskikt 

Calculate geometry, 

uppdaterar arean 

Appendix 4 
 

Flödesschema för översvämningsanalyserna med GSD – höjddata. Varje figur motsvarar ett steg i 

analysen i GIS. Rektangel motsvarar ett rasterskikt, triangel motsvarar ett vektorskikt och en sexhörning 

ett kommando/en operation.  

DEM 

GSD - höjddata 

Reclass, 

1m (0, 1, 2-124) 

3m (0, 1-3, 4-125) 

Konverterar 
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områden för analys 

Exporterar data 

till Excel för 

vidare analys 

Vägskikt 

Calculate geometry, 

uppdaterar arean 

Clip 

Analys-

område 

Exporterar 

analysområdet till 

nytt vektorskikt 

Exporterar data 

till Excel för 

vidare analys 
Vägar inom 

analysområde 
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Omklassad 

höjddata 

Polygonskikt,  

tre höjdskillnads-

klasser  

Digitaliserat 

polygonskikt 

Select layer 

by location 

Omklassat 

polygonskikt 

över land 

Markanvändning 

Torsås kommun 

Överlagring 

Erase 
Landskikt 

Reclass, 

1m (-0,76-0.05, 0,05-1,0, 1,0-54,560001) 

2,5m (-0,76-0,05, 0,05-2,5 2,5-54,560001) 

3m (-0,76-0,05, 0,05-3,0, 3,0-54,560001) 

Konverterar 
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polygonskikt 

Clip 

Markanvändning 
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Väljer ut 

”vattenyta” 

Exporterar 

”vattenyta” till 

nytt vektorskikt Vattenyteskikt 
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Vattenyteskikt 

med upplösta 
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Väljer ut 

”hav” 

Exporterar 

”hav” till nytt 

vektorskikt Havsskikt 

Appendix 5 
 

Flödesschema för översvämningsanalyserna med NNH – höjddata. Varje figur motsvarar ett steg i 

analysen i GIS. Rektangel motsvarar ett rasterskikt, triangel motsvarar ett vektorskikt och en sexhörning 

ett kommando/en operation.  

DEM 

NNH - höjddata 
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Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet.  

Student examensarbete (Seminarieuppsatser). Uppsatserna finns tillgängliga på 

institutionens geobibliotek, Sölvegatan 12, 223 62 LUND. Serien startade 1985.  Hela listan 

och själva uppsatserna är även tillgängliga på LUP student papers 

(www.nateko.lu.se/masterthesis) och via Geobiblioteket (www.geobib.lu.se) 

 

The student thesis reports are available at the Geo-Library, Department of Physical 

Geography, University of Lund, Sölvegatan 12, S-223 62 Lund, Sweden.  

Report series started 1985. The complete list and electronic versions are also electronic 

available at the LUP student papers (www.nateko.lu.se/masterthesis) and through the Geo-

library (www.geobib.lu.se) 

 

199 Herbert Mbufong Njuabe (2011): Subarctic Peatlands in a Changing Climate:  

Greenhouse gas response to experimentally increased snow cover 

200 Naemi Gunlycke & Anja Tuomaala (2011): Detecting forest degradation in 

Marakwet district, Kenya, using remote sensing and GIS 

201 Nzung Seraphine Ebang (2011): How was the carbon balance of Europe 

affected by the summer 2003 heat wave? A study based on the use of a 

Dynamic Global Vegetation Model; LPJ-GUESS 

202 Per-Ola Olsson (2011): Cartography in Internet-based view services – methods 

to improve cartography when geographic data from several sources are 

combined 

203 Kristoffer Mattisson (2011): Modelling noise exposure from roads – a case 

study in Burlövs municipality 

204 Erik Ahlberg (2011): BVOC emissions from a subarctic Mountain birch: 

Analysis of short-term chamber measurements. 

205 Wilbert Timiza (2011): Climate variability and satellite – observed vegetation 

responses in Tanzania.  

206 Louise Svensson (2011): The ethanol industry - impact on land use and 

biodiversity. A case study of São Paulo State in Brazil. 

207 Fredrik Fredén (2011): Impacts of dams on lowland agriculture in the Mekong 

river catchment. 

208 Johanna Hjärpe (2011): Kartläggning av kväve i vatten i LKAB:s verksamhet i 

Malmberget år 2011 och kvävets betydelse i akvatiska ekosystem ur ett lokalt 

och ett globalt perspektiv 

209 Oskar Löfgren (2011): Increase of tree abundance between 1960 and 2009 in 

the treeline of Luongastunturi in the northern Swedish Scandes 

210 Izabella Rosengren (2011): Land degradation in the Ovitoto region of 

Namibia: what are the local causes and consequences and how do we avoid 

them? 

211 Irina Popova (2011): Agroforestry och dess påverkan på den biofysiska miljön 
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i Afrika. 

212 Emilie Walsund (2011): Food Security and Food Sufficiency in Ethiopia and 

Eastern Africa. 

213 Martin Bernhardson (2011): Jökulhlaups: Their Associated Landforms and 

Landscape Impacts. 

214 Michel Tholin (2011): Weather induced variations in raptor migration; A study 

of raptor migration during one autumn season in Kazbegi, Georgia, 2010 

215 Amelie Lindgren (2011) The Effect of Natural Disturbances on the Carbon 

Balance of Boreal Forests. 

216 Klara Århem (2011): Environmental consequences of the palm oil industry in 

Malaysia. 

217 Ana Maria Yáñez Serrano (2011) Within-Canopy Sesquiterpene Ozonolysis in 

Amazonia 

218 Edward Kashava Kuliwoye (2011) Flood Hazard Assessment by means of 

Remote Sensing and Spatial analyses in the Cuvelai Basin Case Study 

Ohangwena Region –Northern Namibia 

219 Julia Olsson (2011) GIS-baserad metod för etablering av centraliserade 

biogasanläggningar baserad på husdjursgödsel. 

220 Florian Sallaba (2011) The potential of support vector machine classification 

of land use and land cover using seasonality from MODIS satellite data 

221 Salem Beyene Ghezahai (2011) Assessing vegetation changes for parts of the 

Sudan and Chad during 2000-2010 using time series analysis of MODIS-

NDVI 

222 Bahzad Khaled (2011) Spatial heterogeneity of soil CO2 efflux at ADVEX site 

Norunda in Sweden 

223 Emmy Axelsson (2011) Spatiotemporal variation of carbon stocks and fluxes 

at a clear-cut area in central Sweden 

224 Eduard Mikayelyan (2011) Developing Android Mobile Map Application with 

Standard Navigation Tools for Pedestrians 

225 Johanna Engström  (2011) The effect of Northern Hemisphere teleconnections 

on the hydropower production in southern Sweden 

226 Kosemani Bosede Adenike (2011) Deforestation and carbon stocks in Africa 

227 Ouattara Adama (2011) Mauritania and Senegal coastal area urbanization, 

ground water flood risk in Nouakchott and land use/land cover change in 

Mbour area 

228 Andrea Johansson (2011) Fire in Boreal forests 

229 Arna Björk Þorsteinsdóttir (2011) Mapping Lupinus nootkatensis in Iceland 

using SPOT 5 images 

230 Cléber Domingos Arruda (2011) Developing a Pedestrian Route Network 

Service (PRNS) 

231 Nitin Chaudhary (2011) Evaluation of RCA & RCA GUESS and estimation of 

vegetation-climate feedbacks over India for present climate 

232 Bjarne Munk Lyshede (2012) Diurnal variations in methane flux in a low-

arctic fen in Southwest Greenland 
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233 Zhendong Wu (2012) Dissolved methane dynamics in a subarctic peatland 

234 Lars Johansson (2012) Modelling near ground wind speed in urban 

environments using high-resolution digital surface models and statistical 

methods 

235 Sanna Dufbäck (2012) Lokal dagvattenhantering med grönytefaktorn 

236 Arash Amiri (2012)Automatic Geospatial Web Service Composition for 

Developing a Routing System 

237 Emma Li Johansson (2012) The Melting Himalayas: Examples of Water 

Harvesting Techniques 

238 Adelina Osmani (2012) Forests as carbon sinks - A comparison between the 

boreal forest and the tropical forest 

239 Uta Klönne (2012) Drought in the Sahel – global and local driving forces and 

their impact on vegetation in the 20th and 21st century 

240 Max van Meeningen (2012) Metanutsläpp från det smältande Arktis 

241 Joakim Lindberg (2012) Analys av tillväxt för enskilda träd efter gallring i ett 

blandbestånd av gran och tall, Sverige 

242 Caroline Jonsson (2012) The relationship between climate change and grazing 

by herbivores; their impact on the carbon cycle in Arctic environments 

243 Carolina Emanuelsson and Elna Rasmusson (2012) The effects of soil erosion 

on nutrient content in smallholding tea lands in Matara district, Sri Lanka 

244 John Bengtsson and Eric Torkelsson (2012) The Potential Impact of Changing 

Vegetation on Thawing Permafrost: Effects of manipulated vegetation on 

summer ground temperatures and soil moisture in Abisko, Sweden 

245 Linnea Jonsson (2012). Impacts of climate change on Pedunculate oak and 

Phytophthora activity in north and central Europe 

246 Ulrika Belsing (2012) Arktis och Antarktis föränderliga havsistäcken 

247 Anna Lindstein (2012) Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns 

avrinningsområde 

248 Bodil Englund (2012) Klimatanpassningsarbete kring stigande havsnivåer i 

Kalmar läns kustkommuner 

249 Alexandra Dicander (2012)   GIS-baserad översvämningskartering i Segeåns 

avrinningsområde 

250 Johannes Jonsson (2012)  Defining phenology events with digital repeat 

photography  

251 Joel Lilljebjörn (2012) Flygbildsbaserad skyddszonsinventering vid Segeå 

252 Camilla Persson (2012) Beräkning av glaciärers massbalans – En metodanalys 

med fjärranalys och jämviktslinjehöjd över Storglaciären 

253 Rebecka Nilsson (2012) Torkan i Australien 2002-2010 Analys av möjliga 

orsaker och effekter  

254 Ning Zhang (2012) Automated plane detection and extraction from airborne 

laser scanning data of dense urban areas 

 

Appendix X. Markanvändningen längs Torsås kommuns kust. 


