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Abstract  

Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced 
sea level rise and communities have different approaches to assess coastal 
erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are 
affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate 
to prevent coastal erosion. The study consists of a literature study and an 
interview study with officials in the municipalities of Trelleborg, Ystad 
and Helsingborg. Maps for each municipality have been developed 
showing both present coastal erosion and the conditions with 1 m sea level 
rise. The municipalities surveyed are expected to have increased erosion 
sensitivity with local variations. The municipalities are facing different 
problems due to sensibilities of the coast and the community's 
configuration. Different protections are used to prevent coastal erosion, 
and these can be divided into hard and soft protections. Hard erosion 
protection has been shown to contribute to increased coastal erosion 
problems where the protection moves the problem laterally. Soft erosion 
protection does not contribute to these problems but in some places, it is 
not possible to perform beach nourishment. Natural erosion protection is 
investigated in the EU project LIFE Coastal Adapt and these show positive 
effects for biodiversity, however, many of these are not as well tested and 
distributed. Measures should be locally adaptable and based on local 
knowledge. A conclusion can be drawn where hard erosion protection 
should not be the first choice. Soft and nature-based measures should be 
evaluated and preferred to implement if erosion protection is needed. 
 
Keyworlds: Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of 
Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg. 
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Sammanfattning  

Skånska kommuner drabbas av kusterosion som fås av 
havsnivåhöjningar!  
 
Den globala uppvärmningen bidrar till havsnivåhöjningar som påverkar 
samhällen världen över. Erosion av kuster lär bli vanligare i framtiden i 
takt med ökad havsnivåhöjning och åtgärder kan vara nödvändiga. Skåne 
har bland de mest drabbade kuststräckorna i Sverige gällande kusterosion. 
Kommuner måste ta till åtgärder och planera utifrån en framtid som 
drabbas hårdare och oftare av kusterosion.   
 
Syftet med arbetet är att utreda hur Skånes kust påverkas av erosion och 
undersöka vilka åtgärder som är lämpliga för att förhindra kusterosion av 
kuststräckor i tre kommuner belägna i Skåne. Examensarbetet består av en 
litteraturstudie och intervjuer med hållbarhets- och klimatstrateger på 
Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner.  
 
Gemensamt för Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner är att de 
har upptäckt att de hårda erosionsskydden har en tendens att skjuta 
problemet i sidled till områden där erosionsskydden inte finns. Därmed kan 
de befintliga hårda erosionsskydden orsaka mer skada än nytta. Innovativa 
projekt som främjar naturliga lösningar som exempelvis EU projektet LIFE 
Coast Adapt kan bidra till att andra typer av erosionsskydd blir vanligare i 
framtiden, där den biologiska mångfalden främjas samtidigt som erosion 
av kuster bromsas. Resultatet av examensarbetet kan ligga till grund för 
framtida planering av åtgärder gällande kusterosion.  
 
Examensarbetet utrycker behovet av att väga in framtidens osäkerheter 
som förändrat utseende av kust samt osäkerheter olika klimatscenarier ger 
och planera efter detta. Det finns även socioekonomiska aspekter som 
kommer att ligga till grund för framtida planering då byggnader, 
infrastruktur och turism behöver skyddas. Det finns samtidigt behov av att 
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bevara natur längs med kuststräckorna i Skåne. Det finns både hårda och 
mjuka strukturer som används för att få bukt med de problem kusterosion 
kan leda till. Lokala problem är ofta komplexa och oförutsägbara till sin 
natur och kräver lokalt anpassade lösningar.  
 
Nyckelord: Klimatförändringar; havsnivåhöjning; Trelleborgs kommun; 
Ystads kommun; Helsingborgs kommun.  
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Inledning   

Introduktion  

Klimatförändringar påverkar idag världens kuststräckor och kommer 
fortsätta att göra så även i framtiden. Havsnivåhöjningar sker till följd av 
termisk expansion när ett varmare klimat fås och ökad havsvattenvolym till 
följd av smältande landliggande is (IPCC, 2019). Extrema 
havsnivåökningar vid stormar som är ovanliga idag lär bli vanligare i 
framtiden vilket gör att lokala samhällen kommer behöva vidta åtgärder 
(IPCC, 2019). Fler än 600 miljoner människor är bosatta längs världens 
kuststräckor vilket motsvarar ungefär 10 % av världens befolkning (UN, 
2017). Därför är det väldigt många människor som direkt påverkas av 
havsnivåhöjningar till följd av klimatförändringar. Hur val görs idag för att 
hantera havsnivåhöjning lägger grund för hur exponerade och sårbara 
kuster kommer att vara i framtiden (IPCC, 2019). Utveckling för samhällen 
längs med kuststräckor beror därför till stor del på hur de lokala 
samhällena väljer att vidta åtgärder. Åtgärderna bör vara lokalt hållbara, 
lämpliga för att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa sig till 
havsnivån (IPCC, 2019). Hur människor ska kunna fortsätta leva och vistas 
vid kusterna kommer vara beroende av hur klimatförändringarna tar form i 
framtiden och hur anpassningsbara människor längs kusten kommer att 
vara. 

 

Med kusterosion1 menas när sand eller annat material förflyttas bort från 
en plats till en annan (Boverket, 2019 a). De naturliga processerna som 

 
1 Stranderosion är ett annat begrepp för kusterosion. I engelskan beskriver man processen som 

coastal erosion men i svenskan verkar det vara vanligast att använda stranderosion vilket SGU, 
SGI och SMHI bland annat gör. Stranderosion är en naturlig process som innebär att sediment 
förs bort av havets krafter från stränder och strandnära bottnar och ackumuleras på en annan 
plats (SGU, 2017). Det här examensarbetet kommer använda sig av begreppet kusterosion.  
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vind, vågor, geologiska förhållanden, havsströmmar eller topografi 
bestämmer om det sker erosion eller ackumulation av en strand. Mänskliga 
konstruktioner som anläggningar eller erosionsskydd kan också påverka 
erosion och ackumulation. Vanligaste perioden för erosion i Sverige är 
under höst och vinter, oftast när det råder kraftiga vindar eller vågor, 
huvudsakligen vid högvattentillstånd (SGU, 2017). De känsligaste 
strandsträckorna för erosion i Sverige är belägna i Skåne och Halland samt 
Gotland och Öland där plana stränder finns, så kallade flacka 
strandsträckor. Sverige har under förra istiden legat under inlandsisen 
vilket tryckt ner landmassan, därför sker en landhöjning i merparten av 
Sverige. I Skåne däremot där inlandsisen inte var lika tjock och inte låg 
lika länge över landmassan, sker nästintill ingen landhöjning alls och söder 
om Skåne sker istället en landsänkning (SGU, 2020 b). Det här innebär att 
Skånes kuster är känsligare för pågående och kommande 
havsnivåhöjningar då landhöjningar inte motverkar dessa. Dessutom består 
Skånes kuststräcka till stor del av lösa sediment vilka lätt eroderar av 
havet. I Skåne finns även så kallade klintkuster som också är känsliga för 
erosion. Klintkuster som är branta stränder eroderas när sediment underst i 
klintkusten förs bort av vågor vilket orsakar ras (SGU, 2017).  

 

Problem med kusterosion förväntas att bli vanligare med ökande 
havsnivåer där kusterosion redan är ett påtagligt problem på många ställen 
i södra Skåne (Malmberg Persson et al, 2016). Skåne påverkas av 
havsnivåhöjning på olika sätt som exempelvis av översvämningar, 
saltvatteninträngning i grundvatten och vid kust, samt kusterosion. Det här 
innebär vissa svårigheter vid samhällsplanering framförallt vid kustnära 
områden (Malmberg Persson et al, 2016). Kusterosion kan bli allt vanligare 
i framtiden och drabba södra Sveriges kuststräckor i större utsträckning vid 
havsnivåökningar (SGU, 2020 b).  

 

Det här kandidatarbetet ska tydliggöra några olika (fysikaliska, 
ekonomiska, biologiska och sociala) konsekvenser erosion har på lokala 
samhällen i Skåne och lista åtgärder. Fokus läggs i högre grad på 
konsekvenserna även om åtgärder listas. 
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Syfte  

Syftet med arbetet är att utreda hur Skånes kust påverkas av erosion och 
undersöka vilka åtgärder som är lämpliga för att förhindra kusterosion av 
kuststräckor i tre kommuner belägna i Skåne. Med hjälp av en 
litteraturstudie och intervjuer ska examensarbetet belysa hur arbetet ser ut 
idag för att motverka kusterosion i Skåne och undersöka framtidsscenarier.  

 

Frågeställningar  

- I vilken omfattning påverkas Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs 
kommuner av kusterosion idag och i framtiden?  

- Hur arbetar Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner för att 
motverka kusterosion?  

- Vad finns det för åtgärder idag och vilka åtgärder kan vara 
relevanta i framtiden för att hantera kusterosion?  
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Bakgrund  

Klimatscenarier  

Projektioner gjorda av FN:s klimatpanel (IPCC) i en ny specialrapport 
SROCC (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate) visar olika scenarier om hur havsnivåökningen kan tänkas att se 
ut i framtiden (IPCC, 2019). Risker för havsnivåhöjningar kommer att vara 
beroende av vilket utsläppscenario som framtidens klimatförändringar 
kommer följa. Hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden 
benämns i olika tänkbara scenarier som så kallade RCP (Representative 
Concentration Pathways). RCP är strålningsdrivningen som mäts i watt per 
kvadratmeter (W/m2). Strålningsdrivningen som uppnås år 2100 för de 
olika RCP benämns exempelvis RCP 8.5 eller RCP 2.6 (SMHI, 2018 b). 
RCP 2.6 är ett klimatscenario där havsnivåökningen är inom intervallet 
0,29–0,59 m. Klimatscenariet RCP 8.5 innebär istället en ökning där 
havsnivåintervallet är inom 0,61–1,10 m. RCP 8.5 är scenariot som 
klimatförändringarna följer idag och är därmed den utvecklig vi 
förmodligen lär se om det inte sker en förändring. RCP 2.6 är ett scenario 
som följer tänkbar framtid med desto lägre utsläppsökning. I alla scenarion 
beräknas havsnivåökningen i slutet av seklet att öka. Havsnivåhöjning är 
alltid baserad på relativ havsnivåhöjning eftersom det sker på en specifik 
lokal plats (IPCC, 2019).  

  



12 

 

Figur 1 Projektioner för framtida havsnivåhöjningar (m) gjord av IPCC (2019) där olika 
klimatscenarier RCP 8.5 (0,61–1,10 m havsnivåökning) och RCP 2.6 (0,29–0,59 m 
havsnivåökning) visar hur det kan se ut i framtiden. Diagrammet visar scenarier fram till 
och med år 2300 med lägre säkerhet än för perioden fram till 2100.  

 

Sverige har generellt inte lika påtaglig havsnivåhöjning jämfört med ett 
globalt medelvärde vilket beror på att Sverige påverkas mindre av 
smältande is på Grönland (Hieronymus & Kalén, 2019) och landhöjning. 
Det kan förekomma stora lokala skillnader i havsnivåhöjningar menar 
Hieronymus och Kalén (2019) som i sin rapport presenterar hur olika delar 
av Sverige troligen kommer att påverkas av havsnivåhöjningar utifrån 
klimatscenarier RCP 8.5 och RCP 2.6 och IPCC:s specialrapport SROCC. 
I figur 2 visas medelvärden för havsnivåhöjningar fram till och med 2100 
för Östersjön som påverkar södra Sverige (Hieronymus & Kalén, 2019). I 
södra Sverige som är den mest exponerade delen av landet när det kommer 
till havsnivåhöjningar, kan RCP 8.5 scenariot innebära en havsnivåhöjning 
på 70 cm år 2100 (Hieronymus & Kalén, 2019). Tillfällig havsnivåhöjning, 
exempelvis vid storm, som är ovanlig idag lär bli vanlig i slutet av 
århundrandet i Östersjön (Hieronymus & Kalén, 2019). 
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Figur 2 Projektioner för havsnivåhöjningar fram till år 2100 för några mätstationer 
belägna i södra Östersjön. Projektionerna är för klimatscenarier RCP 8.5 respektive RCP 
2.6 och är baserade på IPCC:s specialrapport SROCC (Hieronymus & Kalén, 2019). 
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Erosionsskydd 

Det finns olika åtgärder för att handskas med kusterosion och det kan delas 
in i hårda eller mjuka åtgärder (Johansson, 2003). Hårda åtgärder innebär 
artificiella konstruktioner. Mjuka åtgärder syftar till erosionsskydd av 
stränder som är baserade på de naturliga2 strandprocesserna (SMHI, 2018 
c). Nedan listas och förklaras några av de vanligaste hårda 
erosionsskydden och sedan vegetation som erosionsskydd och 
strandfodring, vilka båda är mjuka åtgärder.  

 

Hårda erosionsskydd 

 

Hövder  

Hövder är konstruktioner som oftast placeras vinkelrätt mot kusten som 
fungerar som erosionsskydd (Johansson, 2003). När strömmar och vågor 
kommer mot kusten begränsar hövder sandbortförsel som istället 
successivt ansamlas vid hövderna. Hövder är en vanlig konstruktion för att 
motverka kusterosion. Fördelar med hövder är att strandplanet kan byggas 
upp, tillgängligheten lär inte försvåras samt så kan de konstrueras som 
bryggor som i sig ger ett rekreationsvärde. Nackdelar kan vara att vid vissa 
förhållande kan de bidra till att generera ripströmmar och tvärströmmar, 
nedströms kan erosion öka då tillförseln av sand inte kommer fram. Brist 
på material uppströms kan istället medföra att material kommer att behöva 
tillföras för att förse kuststräckan med sand (Johansson, 2003).  

 

 

 
2 Naturliga erosionsskydd är ett annat begrepp för att beskriva erosionsskydd. Naturliga 

erosionsskydd bör vara anpassningsbara för ett förändrat klimat samtidigt som skadan på den 
naturliga morfologin ska minimeras eller gynnas av skydden. De naturliga erosionsskydden bör 
kombinera tekniska med naturbaserade lösningar (Boverket, 2019 b).  
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Figur 3 Illustration av en typisk utformad hövd, vinkelrätt mot strandlinjen. 
Tanken med erosionsskyddet är att sand ska ansamlas vid hövden och på så sätt 
bygga upp stranden.   

 

Strandskoningar  

Det finns olika typer av strandskoningar3 vars funktion är att skapa en 
barriär mellan vatten och land för att förhindra erosion orsakade främst 
utav vågor (Johansson, 2003). Strandskoningar kan också fungera för att 
skydda mot ras och jordskred. De placeras antingen i anslutning till 
sluttning mot vattnet eller vertikalt vid stranden i form av murar eller andra 
typer av kajliknande konstruktioner (Johansson, 2003). Strandskoningar 
hjälper inte till att bygga upp stränder som exempelvis hövder kan, erosion 
kan emellertid effektivt förhindras direkt av strandskoningar och skydda 
exempelvis sanddyner. Strandskoningar kan vara dyra att anlägga, utgöra 
hinder för tillgänglighet av stranden och orsaka erosion nedströms som 
dessvärre är en vanlig negativ effekt (Johansson, 2003).  

 

 
3 Det finns olika materialval vid konstruktion av strandskoningar. Vanligast är att de är konstruerade 

utav block eller sprängsten (stenskoningar). Men andra materialval kan vara exempelvis betong 
(Johansson, 2003).   
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Figur 4 Illustration som visar hur strandskoning exempelvis kan se ut. Tanken med 
strandskoningar är att bilda en barriär för att förhindra ras och jordskred.  

Vågbrytare 

Vågbrytare placeras vanligen en bit ut från kusten eftersom de på så sett 
skyddar en större landsträcka och kallas då friliggande vågbrytare 
(Johansson, 2003). Vågbrytare placeras i linje med strandlinjen och dess 
funktion är att material ska avsättas mellan vågbrytare och ursprungliga 
strandlinje. Två processer sker som gör sedimenteringen vid vågbrytaren 
möjlig, nämligen minskning av inkommande våghöjd och förändring av 
vågens riktning. De kan vara dyra att konstruera och medföra 
nedströmserosion men å andra sidan kan de minska transport av sand ut 
från land (Johansson, 2003).  

 

 

 

 

 

Figur 5 Illustration av en friliggande vågbrytare. Vågbrytarens funktion är att ansamla 
material mellan strand och vågbrytaren.  
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Vallar 

Vallar kan syfta till jordvallar eller murar (Boverket, 2020). För att skydda 
kuststräckor från havsnivåhöjningar har vallar länge använts. Vallar som är 
byggda för att permanent finnas kan bidra till svårigheter när det är 
nödvändigt att leda bort inkommande vatten om vatten istället kommer 
från land och ut, exempelvis vid skyfall (Boverket, 2020).   

 

Mjuka erosionsskydd  

 

Vegetation som erosionsskydd  

Att anlägga vegetation som erosionsskydd blir allt vanligare och har en hel 
del fördelar (Johansson, 2003). Exempelvis är det billigare än många andra 
erosionsskydd, god varaktighet och bidrar till ett högre estetiskt värde. 
Däremot kan det vara svårt för vegetationen att etablera sig och underhåll 
krävs, oftast räcker det inte heller endast med vegetationsskydd där 
erosionskraften är högre. För att skydda sanddyner är vegetation som 
erosionsskydd bäst då vegetationen fungerar som materialbuffert 
(Johansson, 2003).  

 

Strandfodring  

Strandfodring som erosionsskydd innebär att material, exempelvis sand, 
läggs längs med stranden för att erhålla bredd av stranden (Boverket, 
2020). Det här sker artificiellt där materialet kan tas från annan plats som 
exempelvis annan strand eller havsbotten. Processen måste normalt 
upprepas efter några år (Boverket, 2020). Resultat av strandfodring är att 
kuststräckan kan fortsätta inneha rekreationsvärden, skydda mot 
saltvatteninträngning, skydda fastigheter och infrastruktur samt underlätta 
för bibehållen turism. Negativt är att det krävs stora arbetsinsatser samt 
kontinuerlig utläggning av sand. Det finns även en osäkerhet med avseende 
på hur marin miljö påverkas (SMHI, 2018 a). 
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Skåne eroderas  

Det finns olika faktorer som påverkar om erosion sker eller inte och det är 
ett samspel mellan många faktorer, vilket innebär att det är svårt att säga 
exakt varför just ett kustområde är mer eller mindre drabbat av erosion 
(Malmberg Persson et al, 2016). Den viktigaste faktorn enligt Malmberg 
Persson et. al. (2016) är jordarterna vid kusten men där finns även faktorer 
som topografi, exponering, batymetri (vattendjup), sedimentdynamik och 
budget (vilket innebär hur mycket material som finns tillgängligt i 
området) som Malmberg Persson et. al. (2016) nämner i deras SGU: 
rapport. När det kommer till jordarter så exponeras finkorniga jordarter 
utan kohesionskrafter	 (alltså inte silt och lera) mest utav kusterosion där 
jordarter med större kornstorlek påverkas desto mindre. Ytterligare 
faktorer som påverkar hur mycket en strand eroderas är om det finns 
erosionsskydd eller inte uppsatta av människan (Malmberg Persson et al, 
2016).  

Trelleborgs kommun 

SGU:s rapport (Malmberg Persson et al, 2016) har delat in kuststräckan 
mellan Ystad och Kämpinge till ett område för att beskriva strandtypen, 
där Trelleborgs kommun är belägen. I havsområdet vid sträckan Ystad-
Kämpinge är sedimenten i bukterna relativt stabila för erosion, då de 
mestadels utgörs av ytlig morän och berggrund samt tunna lager av grus 
och block. Det sker en växelvis erodering och ackumulering längs med den 
här sträckan. I bukterna där sand ansamlas kan en förlust av sand däremot 
alltid tänkas ske (Malmberg Persson et al, 2016). Väster om Trelleborg 
finns erosionsskydd i form av vågbrytare vilka anses ha begränsad 
effektivitet (Malmberg Persson et al, 2016). Den mest exponerade sträckan 
för erosion i Trelleborgs kommun är Smygehamn enligt en rapport gjord 
av Fredriksson och Almström via Sweco (2012) för bedömning av 
kusterosion i Trelleborgs kommun. Här finns avloppsledningar som kan 
tänkas exponeras i dagen samt bebyggelser nära kusten som kan bli 
påverkade direkt av erosion (Fredriksson & Almström, 2012). På sikt 
bedömer Sweco att havsnivåhöjningar kan tänkas beröra nästan hela 
Trelleborgs kommuns kuststräcka och strandfodring anses vara en möjlig 
lösning för att bevara stränder (Fredriksson & Almström, 2012).   
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Ystads kommun   

Ystads kommuns kuststräcka utgörs mestadels av välsorterad fin- och 
mellansand (Malmberg Persson et al, 2016). Erosion längs med hela 
kustremsan tillhörande kommunen hotar infrastruktur och bebyggelser 
(SMHI, 2018 a). Vid Löderup i Ystads kommun sker Skånes kraftigaste 
erosion där en negativ sedimentbudget råder. Med det menas att tillförseln 
av sediment är lägre än vad som eroderas på platsen. Läget är väldigt 
exponerat för vind och vågor. Dessutom är tillförseln av material från 
väster låg då de östliga strömmarna drar in det här och mestadels grova 
material finns väster och inte förs med (Malmberg Persson et al, 2016). 
Nettotransporten från Löderup sker mestadels mot Sandhammaren som 
ligger österut och dess sandbank på havsbottnen. En negativ 
sedimentbudget råder också vid Ystads sandskog. I Löderup har det gjorts 
försök till att förhindra kusterosion med olika strandskydd som 
stenskoningar och hövder. Dessvärre visade det sig att erosionen blev mer 
påtaglig vid sträckor utan strandskydd och därför har Ystads kommun 
sedan några år tillbaka utfört strandfodringar vid Löderup och Ystads 
sandskog istället (Malmberg Persson et al, 2016). För första gången i 
Sverige genomfördes en strandfodring i stor skala 2011 där 100 000 m3 
sand togs upp från havsbottnen och placerades vid Löderup och Ystads 
sandskog (SMHI, 2018 a). Strandfodringen har upprepats vart tredje år då 
strandfodringen också eroderas. Problemen Ystads kommun utsätts för 
gällande erosion anses öka i framtiden med ökad havsnivåhöjning (SMHI, 
2018 a). 
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Helsingborgs kommun  

Vid Rydebäck och söderut finns sträckor med klintkust. Här domineras 
jordlagren av silt, finsand och moränlera. Emellanåt råder en dynamisk 
botten där sedimenttransport sker till och från stränderna (Malmberg 
Persson et al, 2016). Norrut i Helsingborgs kommun fortsatt mot Kullen 
längs med stranden domineras havsbotten av ytlig morän och berggrund 
med tunna överlappande lager av grus samt block. Ur erosionssynpunkt är 
de här sedimenten relativt orörliga men där stränderna brett ut sig råder det 
växelvis erosion och ackumulation, sedimentbudgeten här är 
huvudsakligen i balans. På längre sikt kan det förväntas förlust av sand till 
djupare vatten. Stränderna utgörs av sand och grus ovanpå berggrund eller 
morän. Vid Sofieros kust sker en långsam erosion (Malmberg Persson et 
al, 2016). 
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Metod och genomförande  

För att kunna besvara frågeställningarna består metoden av en 
litteraturstudie och en intervjustudie.  

Litteraturstudie 

För att kunna sammanställa resultatet och besvara frågeställningarna i 
examensarbetet görs en litteraturstudie för att samla in nödvändiga fakta 
som berör klimatförändringar, havsnivåhöjning och erosion. Databaserna 
Web of Science och LUBsearch har använts för att hitta information som 
är relevant för examensarbetet. I databasen Web of Science användes 
sökorden sea level rise, climate change, Sweden där 15 träffar gavs med 
alla sökorden och en källa valdes ut. För att tillhandahålla tidsmässig 
aktuell forskning och begränsa sökningen ställdes sökningen in för att 
endast täcka forskning gjord de senaste 5 åren. En artikel författad av 
Hieronymus och Kalén (2019) valdes eftersom den är baserad på 
projektioner från IPCC:s senaste rapport om havsnivåhöjningar specifikt 
för Sverige. I databasen LUBsearch användes sökorden hard protection 
structure, extreme coastal erosion, sea level rise och 5 träffar gavs där en 
källa valdes ut. Eftersom Skåne inte är det land mest drabbat av 
kusterosion i världen valdes en artikel författad av Rangel-Buitragos et.al. 
(2017) ut för att belysa hur det kan se ut i en annan region som är desto 
mer drabbad. Valen av artiklar har gjorts genom att värdera om titel eller 
abstract är användbar för examensarbetet för att sedan gå vidare och läsa 
artiklarna. På så sätt har en sortering gjort för att använda artiklar som är 
snävare när det gäller information angående kopplingar mellan exempelvis 
klimatförändringar och havsnivåhöjning i Sverige. I examensarbetet har 
IPCC:s senaste rapport som har information gällande prognoser för 
havsnivåökning använts. Google sökmotor har använts för att söka generell 
information om erosion och prognostiseringar för havsnivåhöjningar i 
Sverige på relevanta myndigheter som SMHI, SGI samt SGU. Google 
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sökmotor har använts när fakta från redan en känd organisation ska 
användas. Där de här sökningarna inte räckt för att hitta information om 
specifik kommun (t.ex. Trelleborgs kommun), har sökningar efter 
kusterosion gjorts på kommunens hemsida för att hitta riktad information 
för just kommunen i fråga. För att ta reda på var kusterosion sker i Skåne 
har SGU:s kartverktyg (2020) används i examensarbetet. Kartverktyget 
visar erosionsförhållande i Skånes i nutid och vid en havsnivåhöjning på 1 
m.  

Intervjustudie  

För att få en tydligare bild hur vissa kommuner i Skåne arbetar och tänker 
kring erosion som följd av vattennivåhöjning anses en intervjustudie vara 
ett bra verktyg för examensarbetet. Frågorna som ställs har fungerat som 
underlag för att analysera hur vissa kommuner längst kusten i Skåne 
påverkas av erosion och hur de arbetar med konsekvenserna av 
kusterosion. Intervjuer gjordes med Ystads kommun, Trelleborgs kommun 
och Helsingborgs kommun. Intervjuerna gjordes på distans på grund av 
rådande covid-19 situation som innebär att distans ska hållas. Intervjun är 
utformad som en enkät gjord i Google form med 11 frågor (se appendix) 
uppdelade först i frågor gällande klimatarbete i kommun och sedan frågor 
inriktade på åtgärder för erosion i kommun. Avslutningsvis i enkäten fanns 
en övrigt-spalt om i fall deltagande ville ta upp något ytterligare gällande 
klimat- och erosionsarbetet i kommunen. Intervjustudien sammanställdes 
och fungerar som grund för resultatet av examensarbetet.   

Avgränsningar  

I uppsatsen förklaras och diskuteras olika åtgärder för att förhindra 
kusterosion. Det finns många olika typer av erosionsskydd. Därmed görs 
en avgränsning där skydd som inte nämns av deltagande kommuner och 
som inte är beprövade längs med sträckorna som examensarbetet berör, 
inte heller kommer att behandlas. Uppsatsen kommer endast behandla 
kusterosion som effekt av klimatförändringar. Erosion är avgränsat till att 
enbart behandla våg- och vattenerosion, det vill säga erosion vid kust 
(kusterosion). I många fall har kusterosion och översvämningar en viss 
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koppling med varandra men översvämningar kommer inte behandlas mer 
ingående i det här examensarbetet. Kusterosion kan drabba olika ställen på 
olika sätt och därför kommer examensarbetet rikta in sig på hur de olika 
lokala samhällena, det vill säga hur de deltagande kommunerna i 
examensarbetet, generellt påverkas av kusterosion utan att gå in i detalj. 
Fokus för examensarbetet ligger istället på tänkbara åtgärder för att hantera 
kusterosion lokalt. Endast åtgärder som redan använts eller testats idag 
analyseras för framtida användning i examensarbetet. Efter intervjustudien 
kommer för- och nackdelar med de åtgärder som kommunerna använder 
sig av att diskuteras närmare. En geografisk begränsning görs då 
examensarbetet undersöker erosion längst med kuster tillhörande 
Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner som är kommuner 
belägna längs med kust i Skåne. Begränsningar görs på grund av tidsbrist, 
kommunernas vilja att delta samt platsbrist i uppsatsen.  
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Etisk reflektion 

Etiska frågor som är aktuella för examensarbetet är huruvida åtgärder för 
att motverka kusterosion hos olika lokala samhällen i Skåne vidtas eller ej 
(där det finns problem). Det kan finnas kostnadsrelaterade frågor som 
hindrar aktuell kommun från att vidta åtgärder eller andra 
samhällsintressen som motsätter sig åtgärder för att förhindra erosion. 
Andra typer av resurser är kunskap. Det är viktigt att kunskap finns för att 
det ska komma upp på agendan hos en kommun. Ses det ur ett större 
perspektiv kan det anses att det primära egentligen är att vi motverkar de 
klimatförändringar som sker idag och som i sin tur leder till 
havsnivåhöjning och eventuell erosion. Hur problemet tacklas blir därför 
en vinkel i sig för examensarbetet. Erosion påverkar exempelvis människor 
och samhälle direkt men erosion kan även innebära förlust av viktiga 
habitat för arter. Vilket perspektiv kommuner har är intressant även ur ett 
framtidsperspektiv. 

 

I examensarbetet ställs relevanta frågor i intervjun som går in på de etiska 
frågorna för att få en klarare bild på hur kommuner resonerar kring 
åtgärder för kusterosion. Andra etiska dilemman som uppkommer vid 
intervjusvaren anses vara viktigt att nämna och eventuellt diskuteras i 
examensarbetet. Det är intressant att veta hur kommuner kan tackla 
problemen och hur mycket förutsättningar som kunskap och resurser spelar 
roll och om det är faktorer som avgör om och hur åtgärder utförs. Därför 
ställs frågor i intervjun som om resurser inom kommunen finns för att 
tackla problem som kusterosion bidrar med. I intervjun ställs även en fråga 
om kommunerna anser att klimatfrågor kommer att bli viktigare i 
framtiden.  
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Resultat 

Erosionskänslighet i Skåne idag och i framtiden  

Framställda kartor visar hur erosionsförhållandet ser ut idag och vid en 
havsnivåhöjning på 1 m för de kommuner som deltagit i intervjustudien. 
Kommungränserna är markerade med lila streck både på land och hav i de 
framställda kartorna och därför blir det tydligt att se hur Trelleborgs, 
Ystads och Helsingborgs kommuner påverkas och kan tänkas bli 
påverkade i framtiden av erosion. Kartorna i det här examensarbetet är 
inställda på skalan 1:100 000. Figur 6 visar de olika kategorierna för 
erosionskänslighet i nutid och vid framtida havsnivåhöjningar på ca 1 m.  

 
Figur 6 Tabellerna ovan visar hur erosionsförhållanden i nutid (vänster) och 
erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m (höger) har bedömts i 
SGU:s kartverktyg.  
 

Trelleborgs kommun  

Idag är sträckan väster om Beddingestrand som mest drabbad av 
kusterosion längs med kuststräckan tillhörande Trelleborgs kommun (se 
figur 7). Största delen av Trelleborgs kuststräcka förväntas att sannolikt få 
en ökad erosion vid en havsnivåhöjning på 1 m (figur 8).  
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Figur 7 Erosionsförhållanden i nutid för kuststräckan belägen inom Trelleborgs kommuns 
gränser. Trelleborgs kommun har en strand som i huvudsakligen är i balans där det sker 
växelvis erosion/ ackumulation (orange markering) och några sträckor där det sker 
ackumulering (blå markering). Vid beddingestrand visar SGU:s kartverktyg röd markering 
vilket innebär en strand med måttlig till betydande erosion (SGU, 2020).   

 

Figur 8 Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m för Trelleborgs 
kommun (SGU, 2020). Rosa/ lila markör innebär sannolik ökad erosion och beige markör 
innebär att sträckan är svårbedömd.  
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Ystads kommun  

Ystad har relativt långa sträckor ”måttligt till betydligt” drabbade av 
erosion vid Löderup och Ystads sandskog (se figur 9). Största delen av 
Ystads kuststräcka förväntas att sannolikt få en ökad erosion vid en 
havsnivåhöjning på 1 m (figur 10).  

Figur 9 Erosionsförhållanden i nutid för kuststräckan belägen inom Ystads kommuns 
gränser. Ystads kommun har en kuststräcka där en del i huvudsakligen är i balans där det 
sker växelvis erosion/ ackumulation (orange markering) och en sträcka där det sker 
ackumulering (blå markering). Vid Löderup och Ystads sandskog visar SGU:s kartverktyg 
röd markering vilket innebär en strand med måttlig till betydande erosion (SGU, 2020). 

 

Figur 10 Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m för Ystads 
kommun (SGU, 2020). Rosa/ lila markör innebär sannolik ökad erosion och beige markör 
innebär att sträckan är svårbedömd. Röd markering som syns väster om Löderup och vid 
Svarte innebär en potentiell ökning av erosion.  
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Helsingborgs kommun  

Söder om centrala Helsingborg finns de sträckor tillhörande 
Helsingborgs kommun som är mest drabbat av erosion (se figur 11). 
Största delen av Helsingborgs kuststräcka förväntas sannolikt få en 
ökad erosion vid en havsnivåhöjning på 1 m (figur 12). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Erosionsförhållanden i nutid för kuststräckan belägen inom Helsingborgs 
kommuns gränser. Helsingborgs kommun har en strand som är i balans där det sker 
växelvis erosion/ ackumulation (orange markering) och en liten sträcka där det sker 
ackumulering (blå markering). Vid Sofiero sker en långsam erosion där SGU:s 
kartverktyg visar en rosa markering. I södra delen av Helsingborgs kommuns kuststräcka 
finns sträckor med måttlig till betydande erosion (röd markering) (SGU, 2020).   
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Figur 12 Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m för 
Helsingborgs kommun (SGU, 2020). Rosa/ lila markör innebär sannolik ökad erosion 
vilket mestadels av Helsingborgs kommun förväntas att få. Stor del av Helsingborgs 
kuststräcka är hamn och infrastruktur (grå markering) vilket ej är bedömt i SGU:s 
kartvisare. 
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Intervjustudie 

 

Trelleborgs kommun – intervju med hållbarhetsstrateg Johannes 
Hagström 

I Trelleborgs kommun svarade Johannes Hagström som är 
hållbarhetsstrateg på kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun 
på examensarbetets enkät.   
 
I Trelleborg arbetas det aktivt med klimatfrågor vilket idag är prioriterade 
frågor och kommunen deltar i olika projekt. När det gäller 
havsnivåhöjningar utreder kommunen olika tänkbara lösningar där 
kuststräckan är indelad i olika delområden och skyddsvärden utvärderas i 
respektive område. Förslag för bästa skydd i varje område med bland annat 
kostnads- och nyttoanalyser görs och ska vara klart senast år 2022. 
Trelleborgs kommun är som mest drabbat av kusterosion i de östra delarna 
som haft en förhållandevis stor påverkan av kusterosion under lång tid. 
Byggnader här hotas, murar har rasat och vatten/ avloppsledningar har 
kommit upp i dagen. Åtgärder som gjorts i Trelleborgs kommun är att 
kommunen flyttat ledningar som exponerats på grund av erosion och fler 
ledningar lär behövas flyttas. Generellt har problemet med de befintliga 
erosionsskydden som finns i kommunen inte tagit ett helhetsgrepp och i 
vissa fall innebär det att de gjort mer skada än nytta. Med den nya 
utredningen över kustskydd i hela kommunen kan Trelleborgs kommun få 
bättre koll på läget och får därmed möjlighet att bygga ett fungerande 
kustskydd som kan klara sig över tid. I sommar kommer försök till 
plantering av ålgräs göras för att motverka effekterna av kusterosion. 
Kommunen utreder vilka skydd som anses bäst men i dagsläget föredras 
strandfodring samt vallar. Inga åtgärder utesluts och nya innovativa 
lösningar ses gärna. Förhoppningsvis ska finansiella prioriteringar inte 
behöva göras. Arbetet med att anpassa till stigande havsnivåhöjningar 
måste vara ständigt pågående där man till viss del följer de 
rekommendationer som myndigheter har där erosionsskydden i sig behöver 
vara anpassningsbara efter tänkbar ny kunskap. Svårigheter är att 
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kommunen inte alltid har rådighet över mark där skydden ska anläggas och 
där blir det fråga om kommunen får vidta åtgärder. Därför är en ständig 
dialog viktig med intressenter.   

 
Ystads kommun – intervju med klimatstrateg Mona Skoog 

Miljö- och klimatstrateg och ordförande på erosionsskadecentrum på 
avdelningen för hållbar utveckling Mona Skoog i Ystads kommun svarade 
på enkäten.  
 
I Ystads kommun arbetas det aktivt med klimatfrågor och 
havsnivåhöjningar som förväntas att påverka kommunen på alla plan. 
Klimatfrågor kommer definitivt bli viktigare i framtiden för Ystads 
kommun. Flera områden längs med kusten tillhörande Ystads kommun har 
drabbats av erosion i olika utsträckning. I vissa områden sker omväxlande 
erosion och ackumulation där det vid vissa tillfällen ser illa ut, men för 
närvarande förhållandevis bra. Men så finns även den mest drabbade 
sträckan i Sverige belägen i kommunen, där kustlinjen dragit sig tillbaka 
mellan 50 och 200 m sedan 1990-talet. Mest sannolikt är att områden där 
det sker växelvis erosion med ackumulation kommer drabbas mer av 
erosionsproblem i framtiden om havsnivån stiger.  
 
I Ystads kommun arbetas det proaktivt för att minska effekterna av 
pågående och framtida kusterosioner där både mjuka och hårda 
kustskyddsåtgärder används. I vissa fall är åtgärderna multifunktionella 
vilket innebär att skydden kan fungera både mot erosion och 
översvämningar. En annan del i arbetet är planering där kommunen vill 
undvika exploatering av områden som ligger i riskzonen att drabbas av 
stigande havsnivåhöjningar i framtiden. Åtgärder för erosion har vidtagits 
men arbetet har historiskt sett annorlunda ut mot vad det gör idag. Förr 
arbetade kommunen väldigt mycket med hårda skydd som exempelvis 
stenskoningar, hövder och friliggande vågbrytare. Nu för tiden har det 
blivit vanligare för kommunen att arbeta med mjuka skydd som 
strandfodring, återställning av sanddyner och återplantering av vegetation. 
Kommunen har en policy (“Policy för förvaltning och skydd av kusten”) 
där det nämns att mjuka skydd i första hand ska användas och att en 
kombination av mjuka och hårda skydd ska vara andrahandsvalet. Där det 
finns samhällsviktiga bebyggelser och infrastruktur med mycket höga 
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värden är de enda platserna där endast hårda skydd får användas. Tanken 
med skydden är att de ska vara väl anpassade till platsen där de är belägna. 
Dessvärre fungerar inte alltid de hårda skydden eftersom dessa alltid 
medför negativa konsekvenser nedströms. En kombination av de effekter 
som olika hårda skydd har tillsamman, har medfört allvarliga konsekvenser 
i de oskyddade områden belägna nedströms om skydden.  
 
Enskilda fastigheter har i flera fall initierat att bygga egna skydd som 
sällan är fackmannamässigt utförda vilka också kan bidra till negativa 
konsekvenser för områden som är nedströms om skydden. Mjuka 
kustskydd medför inte alls motsvarande negativa konsekvenser. Skoog tar 
upp ett exempel vid strandfodring som är en mjuk åtgärd: Tanken med 
strandfodring är att erosionen ska fortgå i den ditlagda sanden och sedan 
transportera den nedströms, det innebär då att strandfodringen medför 
positiva effekter för områden som ligger nedströms. Åtgärderna vars syfte 
är att förstärka sanddyner blir mest estetiska i områden som är mest 
drabbade av erosion och de här åtgärderna är oftast inte tillräckliga vid 
svåra stormar eller högvattensituationer.  
 
Hårda skydd kommer förmodligen att finnas kvar men i större utsträckning 
i kombination med mjuka skydd. Strandfodring kommer till att vara viktigt 
även i framtiden men förhoppningsvis kommer fler innovativa och 
naturliga metoder som till och med kan tänkas visa positiva effekter för till 
exempel biologisk mångfald. Det är svårt att veta om det finns tillräckligt 
med resurser i framtiden där möjligheter till att finansiellt dela upp 
kostnader mellan stat, kommun och enskild vilket spelar roll. Däremot är 
erosion en högt prioriterad fråga i Ystads kommun.  
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Helsingborgs kommun – intervju med klimatstrateg Stina Sandgren 

Stina Sandgren, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen i 
Helsingborgs kommun, svarade på enkäten för Helsingborgs kommuns 
räkning. Sandgren arbetar med klimatanpassning i Helsingborgs kommun. 
 
I Helsingborg arbetas det aktivt med klimatfrågor både genom ett klimat- 
och energiprogram och med anpassningar till ett förändrat klimat. 
Klimatfrågor är viktigt och blir viktigare för varje år. Kommunen påverkas 
ekonomiskt av havsnivåhöjningar på så sätt att en stor del av budgeten på 
sikt kommer att behövas läggas på att skydda stränder, bostäder och 
infrastruktur. Vid kraftiga stormar kan vägar, bryggor och infrastruktur 
även förstöras. Oron hos befolkningen bosatt nära stränder är inte stor idag, 
men den kan tänkas öka i framtiden. Oron kan tänkas grundas främst i om 
bosatta kommer kunna bo kvar eller hur fastighetsvärden kan tänkas 
påverkas. I Helsingborg finns inte en rik flora eller fauna i strandkanten 
eller litoralzonen men om bevarandet blir aktuellt så måste Helsingborgs 
grunda bottnar och sanddyner bevaras eftersom de riskerar att försvinna 
när havsnivån stiger. Klimatarbetet är omfattande i Helsingborgs kommun 
och det finns planerade åtgärder som skydd av nergångarna till tunneln 
under Helsingborg C vid höga vattenstånd. Det finns även en vall som 
skyddar norra tunnelmynningen från översvämningar vid stormar. 
Detaljplaner förbereds efter klimatförändringar men vid de redan bebyggda 
miljöerna är det svårare. Exempelvis behövs fler utredningar i Råå innan 
fler åtgärder görs. Bebyggelsen ska sedan 2012 klara ett tillfälligt 
havsvattenstånd på +3,5 meter jämfört med dagens nivå och det här 
tillämpas på all ny bebyggelse. En ny översiktsplan som är ute på samråd 
hanterar ställningstagande för bland annat stigande hav vilket kommer att 
antas 2021. Helsingborgs kommun är med i EU-projektet LIFE Coast 
Adapt där det testas bland annat strandfodring, plantering av ålgräs och 
borttagande av vresros som åtgärder för att motverka kusterosion i mindre 
skala. I större skala och på lång sikt för att skydda Helsingborgs kust från 
stigande havsnivåer befinner sig kommunen fortfarande i ett 
utredningsskede, eftersom det här innebär omfattande arbete och stora 
resurser.  
 
Historiskt har Helsingborg arbetat mycket med hårda skydd men det har 
blivit tydligt att hårda skydd flyttar problematiken i sidled. Därför arbetas 
det i kommunen inte längre med hårda skydd utan istället granskas det 
vilka av de hårda skydden som kan plockas bort i Helsingborg. Sandgren 
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ser positivt på erosionsskydd så länge de inte förvärrar situationen någon 
annanstans eller utgör ett hinder för ekologi, tillgänglighet eller estetik. I år 
ska kommunen påbörja arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan 
där kommunen mer noggrant kommer att undersöka vilka åtgärder som kan 
tänkas genomföras de kommande 10 åren. De kommer att jobba med 
mjuka erosionsskydd men dessa är också de mest komplicerade eftersom 
de är beroende av många olika faktorer för att kunna fungera. Eftersom 
Helsingborgs kommun är väldigt platt kan det därför vara svårt att skydda 
utvalda delar utan att det drabbar andra delar av kusten. I teorin är 
strandfodring en bra idé, men strandresurser finns inte att tillgå till så stora 
områden och därför är det inte något som kommer att bli aktuellt. I 
framtiden kan kommunen behöva jobba med reträtt, det är däremot inget 
som Sandgren och Helsingborg förespråkar idag. På många ställen är inte 
erosion ett så allvarligt problem så att något behövs göras inom den 
närmsta framtiden.  
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Diskussion  

Framtidsscenarier för världen visar att en havsnivåhöjning kommer att ske 
(IPCC, 2019). Det finns stora lokala skillnader i världen och även i Sverige 
när det kommer till havsnivåhöjningar där Skåne påverkas mer än många 
andra regioner i Sverige. Skånes kuststräckor lär påverkas av en 
havsnivåhöjning som kan tänkas bidra till ökad erosion i framtiden. Därför 
är det viktigt att arbete i kommuner belägna längs med kusten för att 
anpassa till en havsnivåhöjning görs idag och att en framtidsplan finns för 
erosionskänsliga kuststräckor. Även i Skåne påverkas kommunernas 
kuststräckor på olika sätt. I intervjustudien listar kommunerna upp olika 
problem som just de måste handskas med och vilka åtgärder som vidtas 
idag och vilka som kan tänkas implementeras i framtiden. Eftersom 
förhållandena ser så olika ut lokalt innebär det att det blir svårt att direkt 
jämföra kommunerna med varandra. Exempelvis har omfattande kust i 
Ystads kommun utsatts för erosion där kostnadskrävande strandfodring 
bedömts vara lösningen. För Trelleborg som har byggnader och ledningar 
nära känsliga kuststräckor påverkas samhället direkt av ökad erosion som 
följd av havsnivåhöjning och konsekvenserna av ökad kusterosion kan 
snabbt tänkas leda till samhällsskada. Likaså gäller för exempelvis anlagda 
tunnlar i Helsingborg som därför behöver skyddas. Därmed är det både hur 
erosionskänslig kuststräcka kommunen har och hur samhället är 
konstruerat vid kuststräckor som leder till hur känslig själva samhället i 
kommunen blir för erosion.  

 

I vissa delar av världen har kusterosion haft större påverkan på regioner än 
vad det haft i Skåne och omfattande åtgärder har gjorts. Ett exempel där 
hårda strukturella erosionsskydd implementerats längs långa kuststräckor 
är i Colombia där minst 50 % av kuststräckan (1182 km) drabbats hårt av 
erosion (Rangel-Buitrago et.al., 2017). Turismen är viktig längst kusten 
och år 2016 fanns 1484 hårda erosionsskydd framförallt där turismen är 
som viktigast. 90 % av de här hårda erosionsskydden har visat sig vara 
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ineffektiva eller misslyckats att fylla sin funktion (Rangel-Buitrago et. al., 
2017). Det kan bero på att de är dåligt utformade, påskyndade till att bli 
konstruerade och inte lämpliga till sitt syfte. Rangel-Buitrago et. al. (2017) 
menar att det finns många nackdelar med användningen av hårda 
erosionsskydd som att de exempelvis kan bidra till irreversibla ändringar 
av kustlinjen, vara negativa för estetiska värden och rekreationsvärden, 
bidra till förlust eller skador på de naturliga landformerna. De kan utgöra 
risker för människors liv om de är dåligt utformade eller till och med bidra 
till en ökad erosion. Hittills har befintliga hårda erosionsskydd visat sig 
haft mer skadliga effekter än skyddande effekter anser Rangel-Buitrago 
et.al. (2017) och att det nu finns ett behov av att använda mjuka 
förebyggande alternativ och att tillhandahålla nya riktlinjer för 
kustförvaltning.  

 

Hårda erosionsskydd kan orsaka erosion eller översvämningar på andra platser 
och förstöra ekosystem där (IPCC, 2019; Johansson, 2003). Dessutom är 
initialkostnaderna för hårda erosionsskydd oftast kostsamma (Johansson, 2003). I 
Skåne är inte kusterosion ett lika storskaligt problem som vid kust i Colombia. 
Samma problematik har däremot märkts av gällande de hårda erosionsskydden i 
Skåne men inte i samma skala. Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner 
har historiskt använt sig av mer hårda erosionsskydd i olika former. I 
intervjustudien framgår det att de här tre skånska kommunerna har upptäckt att de 
hårda erosionsskydden har en tendens att skjuta problemet i sidled där 
erosionsskydden inte finns. Därmed har de befintliga hårda erosionsskydden 
orsakat mer skada än nytta. Idag är det inte lika aktuellt för kommunerna som 
deltagit i det här examensarbetet att använda sig av hårda erosionsskydd och 
andra lösningar utvärderas och implementeras. Enligt Sandgren i Helsingborgs 
kommun tas till och med några av de hårda erosionsskydden bort. Det kan i vissa 
fall vara fördelaktigt att ha hårda erosionsskydd om en viss samhällsviktig 
struktur ska skyddas men då behöver de vara bra utformade och konsekvenserna 
bortom skydden vara medräknade. 

 

I Ystad där storskalig strandfodring (mjukt erosionsskydd) gjorts i 
kommunen nämner Skoog att det istället fört med sig positiva 
konsekvenser bortom platserna där strandfodring utförs. I Helsingborg 
anses inte strandfodring vara aktuellt i stor skala enligt Sandgren. Olika 
lokala förutsättningar är nödvändiga att se över och därför är lokal 
kännedom viktig när erosionsskydd väljs för specifik plats. Att testa sig 
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fram med naturliga erosionsskydd som det görs idag via projekt som LIFE 
Coast Adapt är ett steg i rätt riktning då naturliga kustskydd inte är statiska 
som hårda erosionsskydd och skadan inte blir så stor om det inte fungerar 
som erosionsskydd. Projektet Life Coast Adapt är ett projekt som syftar till 
att använda naturliga lösningar för att bevara, förbättra och återställa land- 
och kustnära ekosystem (Region Skåne, u.å.). Medverkande i projektet är 
region Skåne, länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds 
universitet, Ystads, Helsingborgs och Lommas kommuner.  Finansieringen 
görs av EU programmet LIFE och havs- och vattenmyndigheten (Region 
Skåne, u.å.). Projektet använder sig av olika metoder för att förhindra 
kusterosion. Exempelvis återställning av sandmiljö där sanddyner 
restaureras och invasiva arter som exempelvis vresros tas bort4. Ett annat 
exempel är ålgräsplantering som bidrar till en naturlig miljö i havet 
samtidigt som energin från vågor och vind dämpas. I projektet ingår även 
att ta bort hårda erosionsskydd som betong samt vågbrytare, strandfodring, 
etablera nya rev och anläggning av våtmarker. Våtmarker belägna nära 
inströmmande hav kan dämpa energin från vågor och vind. Dessutom 
främjar våtmarker biodiversitet (Region Skåne, u.å.). Positivt med de 
naturliga erosionsskydden är att de dessutom ofta har en positiv inverkan 
på biodiversiteten vid exempelvis plantering av ålgräs som görs i 
Trelleborg, Helsingborg och Ystad eller restaurering av sanddyner som 
görs i Helsingborg (Region Skåne, u.å.). Via projektet i Helsingborg och 
Ystad tas invasiva arten bort från vissa platser för att få en stabilare 
vegetation och därmed förhoppningsvis stabilare stränder (Region Skåne, 
u.å.). Generellt sett från intervjustudien borde hårda erosionsskydd som 
redan är etablerade eller som planeras att konstrueras utvärderas så att de 
med säkerhet fyller sin funktion. Det här gäller även med tanke på 
utblicken till Colombia i enlighet med rapporten författad av Rangel-
Buitrago et.al. (2017). Sandgren nämner att mjuka erosionsskydd som 
föredras att ha, kan vara komplicerade och beroende av många faktorer för 
att kunna fungera. Därför är det viktigt att förkunskaper finns och att 
erosionsskyddens effektivitet utvärderas så att det på sikt kan utvecklas och 
användas i större skala.  

 
4 Invasiva arter som vresros förändrar miljön vid kust och tas bort via LIFE Coast Adapt för att 

främja biodiversitet som annars hotas (Region Skåne, u.å.). Just vresrosens funktion vid erosion 
debatteras däremot och professor Hans Hansson på Lunds tekniska högskola uttalade sig till HD 
att vresrosen å andra sidan fyller en viktig funktion vid stränder, då de binder sanden och 
förhindrar erosion (HD, 2016).  
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Både Hagström i Trelleborg och Sandgren i Helsingborg berättar i 
intervjustudien att infrastrukturer och bostäder behöver skyddas från 
erosion. Exempelvis måste Helsingborgs tunnlar skyddas och i Trelleborg 
hotas ledningar och bostäder av erosion. Kusterosion som drabbar 
samhällsviktiga platser kan påverka byggnader, infrastruktur eller turism. 
För befolkningens trivsel och säkerhet längs med kuststräckorna krävs 
åtgärder för att förhindra kusterosion för de socioekonomiska aspekterna. 
Det finns därmed olika faktorer som spelar roll vid beslutfattande av fysisk 
planering vid kust. Klimatprognoser kan hjälpa till vid beslutfattande då 
risker kan beräknas efter de olika klimatmodellerna även om det inte är 
tillräckligt att basera ett beslut på (Hieronymus & Kalén, 2019). Ytterligare 
information som till exempel de socioekonomiska konsekvenserna av en 
potentiell översvämning måste också beaktas (Hieronymus & Kalén, 2019) 
samma gäller för konsekvenser av potentiell kusterosion.  

Kusterosion i Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner är en 
prioriterad fråga och havsnivåhöjningar tas på stort allvar. I Helsingborg 
antas en stor del av budgeten på sikt att gå till att skydda stränder, bostäder 
och infrastruktur berättar Sandgren i intervjun. För Ystads kommun 
konstaterar Skoog att klimatfrågor definitivt kommer att bli allt viktigare i 
framtiden. Eftersom havsnivån stiger och kusterosion lär bli vanligare i 
framtiden är det nödvändigt att planera efter det. I Trelleborgs kommun där 
kostnad- och nyttoanalyser görs för förslag för erosionsskydd i olika 
områden som ska vara klar 2022 och i delområden utvärderas 
skyddsvärden. I Helsingborg tas det hänsyn till havsnivåhöjningar i en 
översiktsplan som ska vara klar 2021. Det är exempel på hur kommunerna 
arbetar med planering vilket kan spela roll för hur arbetet i den nära 
framtiden för kusterosion kan ta form. Kommunerna har möjlighet att 
planera och bestämma mycket inom det geografiska området men på vissa 
ställen har de inte rådighet vilket Hagström nämner för Trelleborgs 
kommun i intervjun. Skoog nämner att för Ystads kommun har vissa 
enskilda fastighetsägare gått in och anlagt erosionsskydd som visat sig inte 
fungera. Vissa intressen inom en kommun kan de inte styra över. Därför är 
kommunikation viktigt mellan kommun, enskilda aktörer och intressenter 
samt att olika parter som arbetar för minskad kusterosion inte motarbetar 
varandra.  
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Trots stor osäkerhet i slutet av 2000-talets havsnivåhöjning är framsteg 
inom anpassningsplanering samt implementering genomförbart i dag, 
vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt (IPCC, 2019). Det finns fler 
osäkerheter desto längre in i framtiden prognoserna sträcker sig för de 
olika RCP scenarierna (se figur 1 och 2). Hur det tolkas lokalt kan vara 
avgörande för hur mycket åtgärder som vidtas. En havsnivåhöjning innebär 
att utseende och topografi för kuststräckan efter hand kommer att förändras 
och jordlager med andra egenskaper jämfört med vad som finns idag kan 
exponeras istället för havets erosionskrafter (Malmberg Persson et al, 
2016). Även vindar och strömmar förändras över tid och ändrar därmed 
erosionsförhållanden (Malmberg Persson et al, 2016). Kartvisaren som 
använts i examensarbetet gjord av underlag hos SGU för år 2100 bör därför 
användas med försiktighet (Malmberg Persson et al, 2016).  

 

Vilka erosionsskydd var och en av kommunerna bör ha i framtiden är 
därmed svårt att bedöma. Det finns inte utrymme att utvärdera var och en 
av kommunerna ytterligare inom ramen för det här examensarbetet. 
Framtida forskning inom området måste se till de lokala förutsättningarna 
samtidigt som framtidens utmaningar måste medräknas. Mer forskning 
gällande alternativa, naturliga och mjuka erosionsskydd (som åtgärder i 
exempelvis LIFE Coast Adapt) behövs för att ge ett tydligare underlag för 
exempelvis kommuner som anlägger skydden. Strandskoning är beprövad 
men effekterna gällande biodiversitet är osäker. Kartläggning av 
konsekvenser olika erosionsskydd för med sig kommer bli viktigt i 
framtiden samt forskning angående effektiviteten hos de naturliga 
erosionsskydden.  



40 

 

Slutsats 

Erosionskänsligheten för en kuststräcka är olika geografiskt beroende på 
faktorer som vilka jordarter kusten består av och hur kuststräckan påverkas 
av exempelvis stormar. Sverige är relativt förskonat mot kusterosion men i 
sydligare delar som exempelvis Skåne påverkas lokala kuststräckor desto 
mer. Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner, som 
examensarbetet riktat in sig på, har distinkta skillnader mellan 
kommunerna samt även inom varje kommun gällande erosionskänslighet. 
Åtgärder bör därmed vara lokalt anpassade och baserade på lokal 
kännedom utifrån erfarenheter, praktik och insamlad information. Utifrån 
litteraturstudien och intervjustudien kan en slutsats dras där hårda 
erosionsskydd inte bör vara förstahandsvalet då de oftast för med sig 
problem bortom skydden. Mjuka åtgärder bör därmed föredras framför 
hårda erosionsskydd om erosionsskydd behövs. Mer utvärdering av de 
mjuka erosionsskyddens effekter är däremot nödvändigt för att de ska 
kunna föredras med säkerhet. De här typerna av skydd skadar inte 
kuststräckor nedströms vilket hårda erosionsskydd kan göra. Mjuka 
erosionsskydd kan även bidra med andra fördelar som att gynna den 
biologiska mångfalden. Projekt som LIFE Coast Adapt testar och 
utvärderar metoder som är naturbaserade vilka förhoppningsvis kommer att 
fungera och utvecklas till att fungera istället för hårda erosionsskydd i 
framtiden. Kusterosion kan vara förödande för samhällen vid kuster som 
det visat sig vara vid Colombias kust. Vid implementering av 
erosionsskydd bör olika socioekonomiska aspekter finnas i åtanke som 
skydd av bostäder, infrastruktur och sträckor som är viktig för turism. 
Ekologiska aspekter bör beaktas och vissa mjuka erosionsskydd är 
fördelaktiga där de bidrar till ökad biologisk mångfald. Vid 
implementering av erosionsskydd bör ett framtidsperspektiv finnas och 
implementeras för att tänkas gynna kuststräckan och samhället i framtiden. 
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Bilaga 

Enkätfrågor  

Frågor angående klimatarbetet i kommunen:   
- Jobbar kommunen aktivt med klimatfrågor? 

- Hur påverkas kommunen av havsnivåhöjningar? (Exempelvis: Samhället, 
ekonomiskt, ekologiskt). 

- Arbetar ni aktivt för att förhindra effekterna som havsnivåhöjningar kan 
tänkas ha? Om "ja" hur arbetar ni med det? Vilka metoder och åtgärder? 

- Kommer klimatfrågor bli viktigare i framtiden för kommunen? 

 
Frågor gällande erosionsarbetet i kommunen:  

- Påverkas kommunens kuststräcka av erosion? Hur? I vilken 
utsträckning? 

- Har ni i dagsläget vidtagit åtgärder för erosion? Ja/nej 

- Vilka åtgärder i så fall? Har kommunen anlagt någon typ av 
erosionsskydd längst kusten? Det talas om "mjuka" eller "hårda" 
erosionsskydd. (Exempel på mjuka kan vara kokosmattor, strandfodring 
eller olika typer av vegetation som binder sedimenten. Exempel på hårda 
kan vara strandskoningar, höjder och vågbrytare). Vad föredrar att 
användas av kommunen och varför? 

- Om åtgärder för erosion görs eller om erosionsskydd finns i kommunen, 
vad ser ni som positivt/ negativt med dessa? 

- Vilka åtgärder för att förhindra erosion ser ni kommer bli möjliga/ 
viktiga i framtiden för kommunen med en ökad havsnivåhöjning? 

- Finns tillräckligt med resurser för att utföra eventuellt tänkta åtgärder 
för att förhindra erosion? 

Övrigt: 
- Övriga tankar/ reflektion? Om mer information finns angående 

kommunens arbete med erosion kan det även länkas här. 


