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Vägkonstruktion som skydd för översvämning av Falsterbonäset

Vad händer med lågt belägna samhällen då 
havsnivån stiger? Falsterbohalvön är just ett 
sådant utsatt område och riskerar att bli re-
gelbundet översvämmat om ingen åtgärd vid-
tas.  

Klimatforskarna är eniga angående frågan om 
havsnivån. Den kommer att stiga. Detta beror på 
två saker. Dels inlandsisarna vid antarktisk och 
Grönland som smälter vilket resulterar i mer vat-
ten i havet. Samt att vattnet expanderar i volym 
då temperaturen stiger.  

Klimatskeptiker använder sig gärna av argumen-
tet ”i Sverige är det en pågående landhöjning så 
det gör inget att havsnivån stiger”. Och ja, det 
stämmer, förutom i Skåne. I Skåne är det tyvärr 
en pågående landsänkning. Detta förvärrar situat-
ionen avsevärt för denna del av landet som redan 
är platt och utsatt som det är.  

 
Om ingen åtgärd vidtas kommer Falsterbonäset 
att drabbas av regelbundna översvämningar.  
Forskning indikerar att en havsnivå på + 2,0 me-
ter över nuvarande havsnivå kommer att nås så 
ofta som var tionde år. Bilden ovan visar en il-
lustration då havsnivån stigit med 2 m. Denna vi-
sar att en stor del av samhället är översvämmat 
och att halvön har förvandlats till en friliggande 
ö, helt omsluten av vatten.  
 

För att kunna skydda denna mark krävs att det 
upprättas skyddsvallar, konstruktioner som vallar 
in området och skyddar innanliggande mark mot 
översvämning. Problemet är dock att marken som 
dessa vallar kräver saknas. Fastigheterna ligger 
för nära havet. SWECO Environment har genom-
fört en förundersökning på uppdrag av Vellinge 
kommun för att lösa detta problem. Här ges för-
slaget att de befintliga vägar som finns också 
skall fungera som skyddsbarriär. Hur upprättas en 
sådan typ av konstruktion?  

Två vägsträckor har undersökts. Dessa sträckor 
har olika geografiska förutsättningar och har där-
för gett två olika förslag till utformning av väg-
kropp. Falsterbovägen ligger alldeles vid havet 
och löper längst med kusten. Den är därmed utsatt 
för havets krafter. Strandbadsvägen ligger mitt på 
Falsterbohalvön och är inte alls utsatt för samma 
typ av krafter. Den är däremot lågt belägen och 
riskerar att bli översvämmad då havsnivån stiger.  

En av vägkropparna, Falsterbovägen, blev en ro-
bust konstruktion av sten för att klara av hårda, 
kraftfulla havsvågor. Den gavs utformningen som 
en vågbrytare. Den andra, Strandbadsvägen, blev 
en lättare konstruktion av sand då dess enda upp-
gift är att skydda intilliggande fastigheter. Lättare 
konstruktioner är till fördel då påverkan på befint-
lig mark blir lägre, sättningen blir mindre. Det går 
även att bekläda en sådan konstruktion med gräs 
vilken får den att smälta in i naturen bättre. Den 
robusta konstruktionen har som sagt fördelen att 
den är mer tålig och kan stå emot naturens krafter. 
Däremot kommer den ge en större påverkan på 
marken. 

Det kan konstateras att en universallösning för 
denna typ av struktur inte är att föredra. Det be-
hövs noggranna studier utifrån vilka förhållanden 
som råder för att kunna ta fram en konstruktion 
som passar den aktuella platsen. Detta för att 
skydda omgivningen på bästa sätt utan att göra ett 
för stort ingrepp på mark och natur. 

 

 
 
 
  

Falsterbonäset vid havsnivå +2,0 m (Folkesson, 
2010) 
 


