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Abstract 
Buildings threatened by folding is an ever-increasing problem due to sea level 

rise. The problem is greater in the southern parts of Sweden compared to the 

rest of the country, where a lot of properties are at risk of being destroyed or 

damaged as a consequence of floods. To prepare Scania and Halland for the 

future, information about the sea level rise is therefore needed. 

This project focuses on collecting, managing and communicating climate 

sensitivity in Scania and Halland. Climate sensitivity is an indication of which 

areas will be affected and what impact the increase will have on all parts of 

society. In other words, what parts of society will be exposed, due to a sea level 

rise. To bring about this large-scale analysis of climate sensitivity, information 

has been gathered from several places and processed in a way so that it all can 

be used in a program made in FME. The information includes the building 

value to show the theoretical cost from the sea level rise. The data has also 

been combined, managed and refined with the help of the FME. From the 

output data, threshold levels, levels where a small increase in sea level leads to 

a large increase in damage have been identified for each municipality in Scania 

and Halland, both by looking at the number of affected buildings as well as 

affected value. 

The managed damage curves created from the threshold levels have then been 

combined with future high tides and used to assess how climate-sensitive 

different areas are. 

The damage caused by a five-meter water rise will be greatest in Scania, where 

132 972 buildings are threatened, of which 41 376 are residential buildings, 

which will have a building value of SEK 129 087 million. In Halland, 32 544 

buildings are threatened, of which 10 816 residential buildings which have a 

building value of SEK 16 456 million. 
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Sammanfattning 
Översvämningshotade byggnader är ett växande problem som uppkommer till 

följd av havsnivåhöjningen. Problemet är större i södra delar av landet, där 

många fastigheter riskerar att ta skada eller förstöras till följd av 

översvämningar. För att förbereda Skåne och Halland för framtiden behövs 

därför informationen hur havsnivåhöjningen kommer uttrycka sig. 

Detta projekt fokuserar på att samla, förvalta och förmedla klimatkänsligheten 

i Skåne och Halland. Klimatkänsligheten är en indikation på vilka områden 

som påverkas av havsnivåhöjningen, hur stor påverkan höjningen kommer ha 

samt vilka delar av samhället som kommer vara mest utsatta. För att få till 

denna storskaliga analys av klimatkänsligheten har information samlats in från 

flera håll och behandlats på ett sätt så att det kan programmeras i FME. 

Informationen har inkluderat byggnadsvärdet för att visa hur stor kostnad hotet 

har. Datan har sedan kombinerats, förvaltats och förfinats med hjälp av FME. 

Från utdatan har tröskelnivåer, nivåer där en liten ökning av havsnivån leder 

till en stor ökad skada identifierats för vardera kommun i Skåne och Halland, 

både genom att kolla på antal påverkade byggnader samt påverkat värde. 

De förvaltade tröskelanalyserna har sedan kombineras med framtida högvatten 

och använts för att bedöma hur klimatkänsliga olika områden är. 

Skadan som sker vid en fem meter stor vattenhöjning kommer vara störst i 

Skåne där det är 132 972 byggnader som hotas varav 41 376 är bostadshus som 

utgör ett byggnadsvärde på 129 087 miljoner kronor. I Halland är det 32 544 

byggnader som hotas varav 10 816 bostadshus vilka har ett byggnadsvärde på 

16 456 miljoner kronor. 
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Ordlista 
Byggnader 

 

 

 

 

Byggnader utan 

bestämt värde 

 

Flowchart-

programmering  

 

 

FME 

 

 

 

FME-snurra 

 

FNR-nummer 

 

 

GDPR-

lagstiftningen 

 

GIS 

 

 

GEV-ekvation 

 

 

Metadata 

 

Ofri grund 

 

 

 

PYTHON 

 

En övergripande kategori för alla byggnader enligt Lantmäteriet 

vilket inkluderar: Bostad, Industri, Samhällsfunktion, 

Verksamhet, Ekonomibyggnad, Komplementbyggnad och övrig 

byggnad. 

 

Det finns viss egendom för vilken värde inte bestäms som bör 

beaktas. Enligt SFS 2012:89 

 

En programmeringstyp avsedd för att grafiskt illustrera en 

algoritm genom att visa algoritmer som symboler, vilka 

sammanfogas med linjer för att visualisera flödet av data. 

 

Feature Manipulation Engine, ett dataintegreringsprogram för 

spatial data. Ett program som gör det möjligt att utföra bland 

annat GIS-kommando via flowchart-programmering. 

 

Ett flowchart-program skapat i FME. 

 

Fastighetsnyckel som används av bland annat Lantmäteriet och 

Skatteverket. 

 

General Data Protection Regulation, en europeisk förordning 

som reglerar behandling av personuppgifter.  

 

Geografiskt informationssystem, ett datorbaserat system för att 

samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. 

 

Generalized Extreme Value, en ekvation som beskriver en 

sannolikhetsfördelning baserad på extremvärdens teori. 

 

Data som ger information om annan data. 

 

Ett begrepp inom fastighetsrätt. Innebär att en byggnad uppförts 

av arrendator på arrenderad mark, och står på mark som inte ägs 

av samma person som äger byggnaden. 

 

Ett programmeringsspråk med öppen källkod som är baserat på 

dynamisk typning och kan därför hantera alla datatyper. 
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RCP 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

Raster 

 

 

RH2000 

 

 

SCALGO 

 

 

 

SWEREF99 TM 

 

 

 

Taxeringsvärde 

 

 

Textfil 

 

 

Undantagen från 

skatte- och 

avgiftsplikten 

 

Workspaces 

Representative Concentration Pathways, modell 8,5, baserat på 

att; 2100 kommer koldioxidutsläppen att vara tre  

gånger så stort som dagens, metanutsläpp ökar kraftigt, jordens 

befolkning når 12 miljarder, teknikutvecklingen mot ökad 

energieffektivitet fortsätter i långsam takt, fossila  

bränslen används mycket och ingen ny klimatpolitik har 

instiftats. 

 

Ett element inom geografisk analys som delar upp en bild i en 

viktad punktmatris. 

 

Rikets Höjdsystem 2000, Sveriges nationella referenssystem för 

höjder och djup, vilken använts som standard sedan 2005. 

 

Scalable Algorithmics, ett analyseringsprogram för ytvatten från 

vilket topografiska analyser ur ytvattenperspektiv för 

vattenhöjningen producerats. 

 

Swedish Reference Frame 1999 Transversal Mercator-

projektion, Sveriges nationella kartsystem som är baserat på 

Gauss’ konforma projektion. 

 

Värdet på en fastighet vilket består av både ett byggnadsvärde 

samt ett tomtvärde. 

 

En fil i .txt format som endast kan innehålla enkel text utan 

formatering 

 

Det finns fastigheter som är undantagna från skatte- och 

avgiftsplikten. Enligt FTL 1979:1152 

 

 

Projektområde inom SCALGO där faktorer kan förändras för att 

modifiera analysen
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Översvämningar till följd av klimatförändringar är ett globalt växande problem. 

I Storbritannien beräknades exempelvis kostnaderna till följd av 

översvämningar mellan åren 2015–2016 till 1,6 miljarder pund (ca 18,7 

miljarder svenska kronor) (UK Government, 2021). Fyra år senare (2019–2020) 

hade kostnaden minskat som en följd av olika skyddsåtgärder till 78 miljoner 

pund. Om inga åtgärder hade vidtagits för att skydda landet beräknades 

kostnaderna för åren 2019–2020 blivit 2,1 miljarder pund dyrare (UK 

Government, 2021). Ett annat exempel är Danmark. Där är det beräknat att 1,6 

procent av alla pantsatta bostäder i landet ligger i riskzonen för att 

översvämmas redan idag, ett värde som beräknas kunna sjudubblas till 12,8 

procent tills år 2100 enligt Danmarks Nationalbank (2019). 

 

Översvämningshotade byggnader är någonting som även är ett problem i 

Sverige. Enligt en artikel från Sveriges Riksbank (Danielsson, 2020) kommer 

det att finnas 46 000 bostäder och äganderätter i Sverige som är extra utsatta 

för översvämningsrisk år 2100 enligt det framtida klimatscenariot RPC 8,5. 

Detta är en låg siffra jämfört med Länsstyrelsen Skåne (2014), som beräknar 

att 23 000 bostäder enbart i Skåne hotas vid samma klimatscenario. För vissa 

kommuner är översvämningar redan idag ett stort problem och åtgärder har 

vidtagits. Ett typexempel på detta är Kristianstad, med Sveriges lägsta punkt, 

där staden har byggt skyddsvallar (Kristianstad kommun, u. å.). 

 

Oavsett exakt antal hotade bostäder är översvämningar idag och kommer för 

en lång tid framöver vara ett problem vi måste anpassa oss efter. På grund av 

detta kommer det vara viktigt att bedöma klimatkänsligheten, vilken fokuserar 

på var och när åtgärder bör vidtas, så att ett välfungerande skydd mot 

havsnivåhöjningen kan skapas och därmed sänka framtida kostnader. 

 

I Sverige finns det ett naturligt fenomen vilket motverkar effekterna av 

havsnivåhöjningen; landhöjning. Fenomenet är betydligt större i de norra 

delarna av landet i förhållande till de södra delarna av landet, vilket ger norra 

Sverige ett bättre naturligt skydd mot havsnivåhöjningen (Lantmäteriet, 2021a). 

Därmed blir problem som uppkommer till följd av havsnivåhöjningen större i 

södra delar av landet, där många fastigheter samt mindre samhällen i södra 

Sverige riskerar att ta skada eller förstöras av översvämningar (Forsberg, 2021). 
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För att förbereda Skåne och Halland för framtiden behövs därför informationen 

om klimatkänslighet tidigare än i de norra delarna av landet. 

 

Till följd av problemet som presenteras ovan fokuserar detta projekt på att 

samla, förvalta och förmedla klimatkänsligheten i Skåne och Halland. 

Klimatkänsligheten är en indikation på vilka områden som påverkas av 

havsnivåhöjningen, hur stor påverkan havsnivåhöjningen kommer ha, samt 

vilka delar av samhället som kommer vara mest utsatta. För att få till denna 

storskaliga analys av klimatkänsligheten kommer information samlas in. 

Informationen kommer förvaltas och förfinas för att identifiera tröskelnivåer 

där en liten ökning av havsnivån leder till en stor ökning i skada. När dessa 

nivåer finns tillgängliga ska informationen kombineras med framtida 

högvatten för att hitta indikationer av hur klimatkänsliga olika områden är. 

1.2 Målsättning 
Målet med detta arbete är att få en bättre förståelse för hur havsnivåhöjningen 

kommer att påverka Skåne och Halland. Detta kommer göras genom att 

besvara följande punkter: 

• Redogöra för klimatkänsligheten av en havsvattenhöjning för alla 

kommuner som påverkas i Skåne och Halland. 

• Skapa tröskelanalyser för alla kommuner som påverkas av en fem 

meters vattenhöjning. Dessa ska inkludera framtida vattennivåer vid 

extrema scenarion för högvatten. 

• Besvara frågorna: 

1. Hur många byggnader och bostäder kommer en vattenhöjning 

på fem meter hota i Skåne och Halland? 

2. Hur stor kostnad hotas av en havsnivåhöjning på fem meter? 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
För att arbetet skall fokusera på målsättningen kommer vissa avgränsningar 

implementeras, dessa är: 

• Arbetet omfattar enbart de kommuner i Skåne och Halland som 

påverkas av en vattenhöjning från noll till fem meter, relativt havsytan 

i RH2000. 

• I arbetet förutsätts att tröskelanalyserna som hämtas från SCALGO är 

korrekta. Det innebär att inga felkällor tagits med i beräkningarna eller 

att programmets prediktioner analyserats i detta avseende. I de fall jag 
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refererar till beräkningsmodeller från SMHI görs inte heller någon 

analys av eventuella felkällor. 

• I alla scenario antas det att kusten inte utvecklas eller på annat vis 

förändras vid en vattenhöjning på fem meter. 

• Arbetet kommer enbart att behandla värdet på byggnader. Tomtens 

eller markens värde finns alltså inte med. Anledningen till att markens 

värde exkluderats är att det krävs en ett annat fokus i analysen för att 

ackumulera värdet för tomter och mark. 

• GEV-fördelningen har antagits vara oförändrad vid en vattenhöjning. 

• Om flera byggnader finns på samma fastighet antas dessa ha lika stor 

påverkan på byggnadsvärdet, vilket innebär att byggnadsvärdet kan 

delas lika mellan byggnaderna. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras bakomliggande teori samt några juridiska begrepp 

kopplade till taxeringsvärde. 

 

2.1 Havsnivåförändring 
Havsnivåns asymmetriska höjning är en kombination av flera olika processer. 

Nedan presenteras de viktigaste effekterna som påverkar höjningen permanent 

eller tillfälligt. Här beskrivs också vilken klimatmodell som använts för att 

modellera den permanenta höjningen. 

 

RH2000 

 

 

 

 

Förändrat globalt 

medelvattenstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEREF99 TM 

 

 

 

 

 

 

 

Rikets Höjdsystem 2000, hur vattenhöjningen mäts i 

Sverige samt Sveriges nationella referenssystem för höjder 

och djup, detta har varit officiell standard för Sverige sedan 

2005 (SMHI, 2020b). 

 

Att den globala havsvattennivån förändras är en följd av 

flera faktorer. Förändringen i vattenmassan som märks i 

Sverige är till största del en följd av två faktorer; 

temperaturförändringen i världshaven och nettotillskott av 

färskvatten. Största påverkan på vattenvolymen har den så 

kallade termiska expansionen. Denna expansion sker till 

följd av temperaturförändring där en ökad temperatur ger 

en ökad volym, medan en minskad temperatur orsakar en 

kontraktion av vattnet. Därför bidrar en ökande 

medeltemperatur på jorden till höjd vattentemperatur och 

därmed en större volym vatten i världshaven. 

Färskvattentillskottet i haven är även det ett resultat av den 

ökade medeltemperaturen som orsakar en avsmältning av 

glaciärer i bergsområden samt att Grönlands och Antarktis 

inlandsisar smälter (SMHI, 2020a). 

 

Swedish Reference Frame 1999 Transversal Mercator-

projektion, Sveriges nationella kartsystem som är baserat 

på Gauss’ konformaprojektion som fokuserar på Sverige 

(Lantmäteriet, 2021b). 
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Lokala effekter 

på vattenstånd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikeffekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längs med kusten är det en stor variation i hur 

vattenståndet uttrycker sig (Johansson, Gyllenram & 

Nerheim, 2017). 

Vattenståndet förändras med passerande vädersystem samt 

långa vågor. De vågor som träffar kusten har stryklängd på 

flera kilometer med en vågperiod på timmar. 

Ett lågtryck bidrar till flera lokala effekter samtidigt. Det 

lägre trycket ger en möjlighet för vattenståndet att stiga vid 

mitten av lågtrycket, samtidigt som det uppstår starka 

vindar på ett varierande avstånd från lågtryckets centrum 

beroende på dess intensitet. 

Lågtrycket förflyttar sig samtidigt som vindriktningen, 

vindstyrkan och lufttrycket vilka förändras över tid (ibid., 

2017). 

Projektet påverkas därför av både Östersjöns och 

Västerhavets vattenstånd. Då ett lågtryck rör sig över 

Östersjön strömmar vatten in genom Öresund och Bälten, 

ofta förstärkt av västliga vindar över Skagerack och 

Kattegatt. När sedan lågtrycket drar bort över Finland är 

det inte ovanligt att ett högtryck etablerar sig över 

Östersjön. Härvid höjs lufttrycket och havsytan pressas 

nedåt så att ansenliga vattenvolymer pressas tillbaka ut 

genom Öresund och Bälten. Då detta sammanfaller med ett 

nytt lågtryck över Västerhavet och hårda västvindar kan 

vattenståndet stiga avsevärt – och eventuellt nå magnituden 

av en så kallad tioårs- eller hundra års händelse. 

 

När vindar blåser över vattenytan verkar horisontella 

krafter för vattnet i vindens riktning. När volymen vatten 

når fram till grundare områden fortsätter vattenmassan i 

vindens riktning och höjer vattennivån. För väldigt kraftiga 

vindar kallas detta för vinduppstuvning (U.S. Army Corps 

of Engineers, 1984). Höjningen på grund av 

vinduppstuvning blir mer uttalad i en grund vik än i en djup, 

samt högre i en vik med bred mynning än i en med smal 

mynning. I en vik kan även vågorna som kommer in bilda  
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Landhöjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCP 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en stående våg, vilket innebär att en våg kommer i resonans 

och orsakar en vattenhöjning, detta fenomen kallas för 

seicher. Vikeffekter innebär en kombination av 

vinduppstuvning och seicher vilket orsakar högre vatten 

och har observerats av Johansson m.fl. (2017) i bland annat 

Ängelholm. 

 

Den mest storskaliga processen som verkar emot 

havshöjningen i Sverige är den postglaciala landhöjningen. 

Med landhöjning menas jordskorpans återgång till sitt 

ursprungliga jämviktsläge efter att ha blivit nedpressad 

under den senaste istiden av den kilometertjocka isen som 

täckte marken. Landhöjningen började när trycket från isen 

lättade med dess smältning för cirka 20 000 år sedan. 

Smältningen varade till för cirka 10 000 år sedan när den 

sista isen försvann från Skandinavien. 

Jordens inre är väldigt trögflytande vilket leder till att det 

tar väldigt lång tid innan skorpan återgått till sitt 

jämviktsläge. Landhöjningen har hittills orsakat en höjning 

på flera hundra meter och det räknas med att många tiotals 

meter återstår. Landhöjningen har en stor variation och är 

störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 10 mm/år) 

och minst i Skåne (cirka 1 mm/år) (Lantmäteriet, 2021a). 

 

I Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

femte utvärderingsrapport (AR5) används fyra framtida 

klimatscenarier där RCP 8,5 är det värsta scenariot. RCP är 

en förkortning av Representative Concentration Pathways, 

och modell 8,5 baserat på att; 2100 kommer 

koldioxidutsläppen att vara tre gånger så stort som dagens, 

metanutsläpp ökar kraftigt, jordens befolkning når 12 

miljarder, teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet 

fortsätter i långsam takt, fossila bränslen används mycket 

och ingen ny klimatpolitik har instiftats (Moss m.fl., 2008). 
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2.2 Statistik 
I projektet används Matlab för att göra matematiska beräkningar vilka 

förklaras nedan. 

 

 

GEV  

 

 

 

 

 

 

Är en förkortning för Generalized Extreme Value distribution 

och är som namnet indikerar en statistisk extremvärdes  

fördelning. Fördelningen är baserad på ”extremvärdesteori” en 

statistisk inriktning som fokuserar på att hitta värden med stor 

avvikelse från normalfördelningar. GEV är därför en 

kombination av Gumbel, Fréchet och Weibull fördelning och 

skrivs enligt ekvation: 2.1. 

 

 

 𝐺(𝑧) = 𝑒𝑥𝑝 (− [1 + 𝜉
(𝑧 − 𝜇)

𝜎
]
−1/𝜉

) 
 

(2.1) 

 

2.3 Taxeringsvärde samt påverkande juridik 
Begreppet taxeringsvärde är centralt i projektet och det finns i samband med 

detta lagar och förordningar som man måste ta hänsyn till. 

 

Taxeringsvärde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxeringsvärdet är det samlade värdet på en fastighet, 

vilket ska motsvara 75 procent av det sannolika 

marknadsvärdet för fastigheten. Om fastigheten är 

bebyggd delas värdet in i ett bostadsvärde samt ett 

tomtvärde. Om fastigheten däremot är obebyggd består 

taxeringsvärdet endast av ett tomtvärde. Medan om en 

byggnad är bebyggd på ofri grund får ägaren av marken 

ett separat taxeringsvärde för marken medan ägaren av 

huset får ett taxeringsvärde som bara inkluderar 

byggnadsvärdet. 

 

Det sannolika marknadsvärdet baseras på liknande 

fastigheter i likvärdiga områden och beräknas av 

Skatteverket som värdet två år före taxeringsåret. 

Skatteverket beräknade utifrån alla försäljningar en 
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Egendom utan 

bestämt värde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undantag från 

skatte- och 

avgiftsplikten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prisnivå 2019 för likartade fastigheter i respektive 

värdeområde. Prisnivån i området tillsammans med 

fastighetens alla värdefaktorer utgör taxeringsvärdet. 

(Skatteverket, 2021) 

 

Det finns viss egendom för vilken värde inte bestäms som 

bör beaktas. 

I SFS 2012:89 står det:  

”16 § Något värde ska inte bestämmas för följande 

egendom: 

1. Byggnad eller byggnader inom samma tomt, om 

byggnadsbeståndets sammanlagda taxeringsvärde 

inte skulle uppgå till 50 000 kronor. 

2. Övrig mark och vattentäkt område som inte är 

täktmark. 

3. Markanläggning som används för sådant ändamål 

som avses i 3 kap. 

4. Egendom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken. 

5. Kondenskraftverk. 

6. Outbyggd fallrätt för vilken det inte finns tillstånd 

till utbyggnad.” 

(Riksdag, 2012) 

 

Det finns fastigheter som är undantagna från skatte- och 

avgiftsplikten. 

För dessa fastigheter fastställs inget taxeringsvärde och de 

byggnader som omfattas av skatte- och avgiftsfriheten är 

kopplad till fastigheter som medför samhällsnytta. De 

omfattade fastigheterna är: 

• Specialbyggnader 

• Egendom som tillhör nationalparker 

• Lantbruk för vård-, omsorgs- eller skoländamål 

• Byggnader som ägs av vissa institutioner till 

exempel vissa kyrkor samt akademier. 

Byggnadstypen bestäms med hänsyn till det huvudsakliga 

ändamålet för byggnaden (Riksdag, 1979). 
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GDPR-

förordningen 

 

 

 

 

 

 

General Data Protection Regulation, en europeisk 

förordning som medför att all länder inom EU har samma 

regler angående behandlingen av personuppgifter. Detta 

innebär bland annat att det finns ett ramverk som måste 

följas vid lagring och insamling av personuppgifter. 

Denna lag trädde i kraft den 25:e maj 2018 under 

benämningen ”SFS 2018:218” (Riksdag, 2018).
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver datainsamlingen av all data som används i 

programmeringen, konverteringen av data så att den kan behandlas och 

förädlas i FME, programmeringen i FME samt hur analysen av data utförs. 

3.1 Datainsamling 
Den önskade datan över Skåne och Halland har exporterats genom att ta ut 

kartor som omfattar ett större område än vad som behövs för att undvika att 

information faller bort. För information om ursprungskällor, se nedan. För att 

all insamlad data skall vara kompatibel har all höjddata importerats i RH2000 

samt all geografisk data i kartsystemet SWEREF99 TM. 

3.1.1 Fastighetsinformation 
Via Lunds universitet har studenter tillgång till geosamverkan där information 

från Lantmäteriet enkelt kunde hämtas. Byggnadsinformation hämtades från 

Lantmäteriets fastighetskarta vilken innehåller information om byggnaders 

utformning, geografiska läge och hur byggnaden används. För att knyta 

byggnaderna till en fastighet hämtades även information om fastigheternas 

utformning och gränser från Lantmäteriets fastighetskarta för 

Fastighetsinformation, vilken inkluderar FNR-nummer och till vilken kommun 

fastigheterna hör. 

Taxeringsvärde med indelning i byggnadsvärde och tomtvärde levererades 

tillsammans med annan information för skatteunderlag via ett fastighetsutag. 

Viss skatteinformation klassas som personuppgifter, något som omfattas av 

GDPR-lagstiftningen, därför hämtades detta separat från Lantmäteriet efter att 

ha redovisat avsikt med hur datan skulle användas. All information som 

levererades från Lantmäteriet via fastighetsuttaget, omfattade alla byggnader i 

Skåne och Halland. Eftersom datan levererades som en textfil skapades ett 

egenskrivet program i PYTHON vilket kunde läsa in textfilen och dela upp 

värdena i rader och kolumner (programmet kan ses i Appendix B). Sedan 

exporterades värdena i ett filformat som kunde användas av FME, vilket 

möjliggjorde att all data för taxeringsvärdena kunde kombineras med 

resterande data. 
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3.1.2 Tröskelnivåer 
Som tidigare nämnts under Teori (kapitel 2) har vi i Sverige en asymmetrisk 

vattenhöjning, vilken i kombination med kustlinjens utformning och topografi 

bidrar till olika tröskelnivåer. När en tröskelnivå passeras påverkas ett större 

område och/eller ett område med bebyggelse. För att kunna representera 

tröskelnivåerna som ett raster användes SCALGO; från vilket topografiska 

analyser ur ytvattenperspektiv för vattenhöjningen kan exporteras. SCALGO 

användes för att göra tröskelanalysen av områden genom att markera önskade 

områden i programmets kartor, och skapa workspaces där parametrar kan 

förändras för att modifiera analysen. Mjukvaran är inte designad för att 

exportera större områden, vilka detta projekt kräver. Programmet har en 

maximal storlek på 500 𝑘𝑚2 . Därför delades projektområdet upp i mindre 

delar innan datan exporterades. 

För att försäkra att inga områden som översvämmas vid en vattenhöjning på 

fem meter exkluderades, sattes en tillfällig vattenhöjning på sex meter när 

workspaces markerades ut på kartan. Från dessa workspaces gjordes sedan nya 

beräkningar i programmet där alla byggnader exkluderades från SCALGO:s 

existerande analys. Detta gjordes separat för vardera workspace som 

producerade ett eget raster vilket exporterades i ett filformat som kunde 

hanteras i FME. Processen repeterades sedan på intilliggande workspaces, tills 

det fanns raster för alla områden i Skåne och Halland som kommer att 

översvämmas vid en havsnivåhöjning på fem meter. 

Beräkningarna utfördes med byggnaderna borttagna från SCALGO:s analyser, 

detta för att med hjälp av FME på ett effektivt sätt kunna kolla på en punkt, 

som enligt Lantmäteriets fastighetskarta för bebyggelse låg i mittpunkten i 

horisontalplanet av respektive byggnad. [punkt] Vidare placerades den 

punkten på rastermosaiken vilken skapats av SCALGO:s raster och 

information hämtades om vid vilken vattenhöjning punkten är belägen under 

vatten. Om byggnaderna hade varit kvar i SCALGO:s analyser hade fel 

information hämtats via FME. I stället för att hämta data om vid vilken 

vattenhöjning marknivån under huset översvämmas, skulle informationen som 

programmet hämtat visat vid vilken vattenhöjning taket av byggnaden hamnar 

under vatten. Något som hade behövt efterkorrigeras och ökat osäkerheten av 

resultaten. 
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3.1.3 Höjddata 
Höjdraster för Skåne och Halland hämtades med hjälp av geosamverkan från 

Lantmäteriet med en rastertäthet på två meter. Höjdrastret hämtades för att i ett 

senare skede kunna undersöka vilken vattennivå som hamnar vid byggnader 

efter vardera tröskel har överstigits i rasterdatan från SCALGO. 

3.1.4 Vattenstånd i framtiden 
De lokala vindförhållandena i kombination med den tidigare nämnda 

asymmetriska vattenhöjningen, samt landhöjningen, bidrar till att varje 

kommun behöver individuell information om dess framtida vattenstånd. Från 

SMHI:s hemsida om framtida medelvattenstånd hämtades information enligt 

klimatsenario RCP 8,5 för år 2100 i berörda områden. Informationen ges från 

SMHI som ett medianvärde samt ett konfidensintervall, för att resultatet ska ha 

ett bestämt värde valdes medianvärdet för alla påverkade kommuner när det 

hämtades (SMHI, 2020c). 

Efter kontakt med SMHI skickades även deras variabler för GEV-ekvationer 

vilka har beräknats med data från deras mätstationer. Dessa variabler användes 

för att beräkna de omvänt kumulativa sannoliksfördelningarna med avseende 

på återkomsttid för högvatten för respektive mätstation. Beräkningar med 

dessa variabler gjordes i Matlab för alla för exjobbet relevanta mätstationer. 

För kommunerna som inte har en mätstation med vattendata interpolerades 

variablerna från närliggande mätstationer för att få fram omvänt kumulativa 

sannoliksfördelningar med avseende på återkomsttid även för dessa kommuner. 

När varje kommun med tillgänglig information hade både en framtida 

medelvattennivå enligt RPC 8,5 för år 2100 samt en omvänt kumulativ 

sannoliksfördelning, beräknad via Matlab, försköts sannolikhetsfördelningens 

graf till höger med RPC 8,5-värdet, så att kurvan visar en prognos av hur högt 

ett högvattensenario kommer att kunna bli sammantaget med 

medelvattenhöjningen för vardera kommun. 

3.2 Programmering av insamlad data 
All insamlad data formaterades till ett format som FME kan läsa. För att 

underlätta för programmet, minska kravet på processor-kapaciteten för datorn 

och inte utföra överflödiga beräkningar filtrerades onödig data bort tidigt i 

FME-snurran. FME-snurra är ett sätt att benämna en flödesprocess som 

skapats i FME. Datan som gick igenom FME-snurran förvaltades och 

förädlades till de resultat som kommer att analyseras och diskuteras i senare 

kapitel. 
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3.2.1 Flowchart-programmering 
FME-snurran är programmerad grafiskt och uppbyggd av ett flertal steg. För 

att få en bättre förståelse för hur programmet fungerar förklaras den men en 

förenklad version i figur: 3.1. Varje symbol i figuren redovisar en viss typ av 

funktion där bokstaven är en förkortning av vad funktionen benämns som i 

FME, där R står för Reader, M för Mid point, F för Filter, P för Point on, J för 

Join samt E för Export. 

 

 
Figur 3.1 Förenklad version av flowchart-programmet 

En detaljerad beskrivning av vardera steg: 

 

R:1 

 

 

M:1 

 

 

 

 

 

R:2 

 

 

F:1 

 

 

R:3 

 

 

Importerar alla byggnaderna i Skåne och Halland från Lantmäteriets 

fastighetskarta bebyggelse, i form av polygoner med metadata. 

 

Polygonerna omdefinieras till centrumpunkt i mitten av vardera 

polygon, dessa punkter kommer att användas genom hela snurran för 

att identifiera de exakta värdena att tilldela byggnaderna på 

respektive rastermosaik samt avgöra vilka polygoner byggnaderna 

tillhör. 

 

Importerar två polygoner utformade som Skåne och Hallands 

geografiska yta. 

 

Filtrerar bort alla punkter som inte befinner sig inom polygonerna 

som representerar Skåne och Halland. 

 

Importerar rasterna från SCALGO som bildar en rastermosaik av 

tröskelanalysen. 
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P:1 

 

 

 

R:4  

 

 

P:2 

 

 

F:2 

 

 

R:5 

 

 

 

R:6 

 

 

J:1 

 

 

 

 

P:3 

 

 

 

E:1 

 

 

 

 

Placerar punkterna på rastermosaiken med tröskelnivåer, vilket leder 

till att vardera punkt har metadata om vid vilken vattennivå den 

hamnar i vatten i relation till RH2000. 

 

Importerar raster med höjddata från Lantmäteriet vilken bildar en 

ytterligare rastermosaik. 

 

Placerar punkterna på rastermosaiken av höjddata vilket leder till att 

vardera punkt får ny metadata om punktens höjd enligt RH2000. 

 

Filtrerar bort all duplicerad metadata samt alla punkter som inte är 

inom intervallet 0 till 5 meters vattenhöjning enligt tröskelanalysen. 

 

Importerar en databas med taxeringsvärde med indelning i 

byggnadsvärde och tomtvärde från fastighetsuttaget som konverterats 

i PYTHON programmet. 

 

Importerar alla fastigheters utformning för Skåne och Halland som 

polygoner med metadata kopplat till fastigheten. 

 

Den importerad databasen från R:5 läggs till metadatan för 

fastighetspolygonerna genom att matcha FNR-numren i metadata 

med databasens FNR-nummer för att koppla all taxeringsinformation 

geografiskt. 

 

Punkterna från F:2 placeras på fastighetspolygonerna vilket leder till 

att vardera punkt har information om fastigheten den befinner sig på 

samt taxeringsinformation. 

 

Exporterar data till Exceldokument med indelning efter landskap och 

kommun. 

 

 

 

 



18 

 

3.2.2 Kvalitetssäkring 
Sweco har i ett tidigare projekt undersökt klimatkänsligheten i Trelleborg 

genom att använda en tröskelanalys av området från SCALGO. 

Tröskelanalysen har sedan med hjälp av FME förädlats till en tröskelanalys 

som integrerats med bebyggelsedata Nordlöf (2020). Tröskelanalysen som 

Sweco förfinat liknar ett av det önskade resultatet för exjobbet på en begränsad 

yta och användes därför i ett tidigt stadium för att testköra den skapade FME-

snurran. 

För att kunna jämföra den tillhandahållna tröskelanalysen med resultatet från 

Sweco:s rapport testkördes deras dataset med exjobbets FME-snurra. Genom 

att ändra dataseten med indata till samma som Sweco använder i sin FME-

snurra samt ändra indelningen av utdata från programmet för att även den 

skulle spegla Sweco:s, reproduceras resultaten från Sweco:s rapport. 

Resultaten från de två olika projekten visade stor överensstämmelse med 

trösklar på samma nivåer, därför antogs strukturen på FME-snurran vara 

uppbyggd på ett korrekt sätt och vidareutvecklades till FME-surran som syns 

ovan. 

3.2.3 Kontroll av data genom jämförelse med annan studie 
Få undersökningar har genomförts på liknande vis i liknande skala som det 

aktuella projektet, vilket leder till att resultatet är svårt att jämföra med andra 

undersökningar. 

Den närmaste undersökning som har hittats är en rapport från Länsstyrelsen 

Skåne (2014) som har undersökt en tre meters vattenhöjning i Skåne. Detta 

genom att utgå ifrån geografisk höjd, till skillnad från exjobbet som utgår ifrån 

en topografisk analys ur ett ytvattenperspektiv. Rapporten användes för att 

jämföra om exjobbets resultat för Skåne är i samma storleksklass som 

Länsstyrelsen resultat vid samma vattenhöjd. 

3.3 Specificering av exporterad data från FME-snurran 
Data som gått igenom FME-snurran innehåller, förutom geografiska 

koordinater i SWEREF99 TM, för vardera byggnad: 

 

Huvudändamål 

 

 

 

 

Den huvudsakliga funktionen av vardera byggnad i 

två celler, en cell med en tresiffrig kod som det går 

att gör numerisk filtrering via, samt en cell för att 

beskriva huvudändamålet skriftligt. 
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Tröskeldata 

 

 

FNR-nummer 

 

 

 

Kommuninformation 

 

 

Höjddata 

 

 

Tomtvärde 

 

 

Byggnadsvärde 

 

 

Totalt taxeringsvärde 

 

 

Höjden som tilldelats vardera punkt via 

tröskelanalyserna som exporterats från SCALGO. 

 

Fastighetsnyckel vilken indikerar vilken fastighet 

byggnaden tillhör samt knyter byggnaden till 

taxeringsinformation. 

 

Information om vilken kommun samt län som 

byggnaden tillhör. 

 

Höjden som vardera punkt hämtat från 

rastermosaiken skapas av höjddatan från lantmäteriet. 

 

Sammanlagda värde av fastighetens mark i tusental 

kronor. 

 

Sammanlagda värdet av alla byggnader på 

fastigheten i tusental kronor. 

 

Sammanlagda taxeringsvärde av fastigheten, detta 

innebär både tomtvärde och byggnadsvärde i tusental  

kronor. 

 

Informationen ovan sammanställdes via FME-snurran till separata 

Exceldokument för vardera region. I både Skånes och Hallands dokument är 

datan sorterad efter kommun samt en flik med all data för hela regionen. För 

att kunna visualisera den producerade datan användes tröskeldata för vardera 

kommun i två uppsättningar, en för alla byggnader samt en för alla bostadshus. 

Sedan hanterades byggnadsvärdet, även detta i ovan nämnda uppsättningar, 

genom att undersöka hur många byggnader samt bostadshus det finns inom 

vardera fastighet, via FNR-numren. Eftersom FNR-nummer är ett nummer 

som är specifikt för fastigheten och inte byggnaden kommer alla byggnader 

eller bostadshus med samma FNR-nummer tillhöra samma fastighet. Därför 

räknades antalet gånger FNR-nummer repeteras inom både byggnads- samt 

bostadshusdatan. I fallen där det fanns flera byggnader och/eller bostadshus på 

samma fastighet antogs vara likvärdiga och byggnadsvärdet dividerades därför 

med antalet byggnader på fastigheten. 
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För att synliggöra vilka överssvämningstillfällen som kommer påverka 

byggnader eftersöktes havsvattenhöjningen då 20 centimeter vatten kommer 

vara stående i vardera byggnads mittpunkt i horisontalplanet, en vattennivå 

som är över grunden för många konstruktioner byggda med platta på mark. 

Detta för att undersöka vilka havsvattennivåer som kommer orsaka ett större 

skada hos byggnaderna samt undersöka vilka trösklar som kommer orsaka 

hastigare översvämningar. 

Genom användning av Excel jämfördes höjddata plus 20 centimeter med 

tröskeldata för samma byggnad. Om tröskeldatan har ett värde som är högre 

än höjddata plus 20 centimeter kommer byggnaden få minst 20 centimeter 

vatten stående vid en vattenhöjd som motsvarar tröskelvärdet. Om tröskeldata 

har ett värde som är lägre än höjddatan plus 20 centimeter kommer byggnaden 

inte ha minst 20 centimeter vatten stående i mittpunkten av byggnaden för ens 

vid en vattenhöjd som motsvarar höjddatan plus 20 centimeter. Denna 

jämförelse är möjlig eftersom båda värdena är i RH2000 samt att båda raster 

har använt sig av kartsystemet SWEREF99 TM. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet som producerats via metoderna beskrivna 

i föregående kapitel. På grund av de omfattande resultat som framställts, i och 

med fokuset på alla påverkade kommuner i Skåne och Halland, görs ett urval 

av vilka resultat som illustreras i form av separata grafer i detta kapitel. 

Samtliga resultat finns tillgängliga, sorterat efter region och kommun, i 

Appendix A tillsammans med övergripande kartor över Skåne och Halland.  

4.1 Tröskelanalys med fastighetsdata 
Tröskelanalysen som exporterats från SCALGO har i FME-snurran 

kombinerats med flera olika databaser med fastighetsdata. All data har samlats 

i en stor databas enligt beskrivning i föregående kapitel. Den större databasen 

sorteras in i fyra olika kategorier baserat på vilken information som berörs. 

Dessa är: 

• Översvämmade byggnader 

• Översvämmade bostadshus 

• Påverkat byggnadsvärde av bostadshus 

• Totalt påverkat byggnadsvärde 

I resultaten nedan benämns byggnader som översvämmade, om det finns vatten 

i den centrala punkten vilken beskrivs på sida 13 i kapitel 3. 

4.1.1 Översvämmade byggnader 
En övergripande bild över hur Skånes och Hallands län med kommuner 

kommer att påverkas av en vattenhöjning med hänsyn till antalet 

översvämmade byggnader ges i figur: 4.1 & 4.2. 

I både Skånes och Hallands graf är alla kommuner representerade enligt sina 

separata linjer samt tillsammans i en kumulativ linje, vilken representerar hela 

regionen och illustreras med en tjockare blå linje. 

Legenderna i figur 4.1 & 4.2 är sorterade efter antal översvämmade byggnader 

vid fem meters havsvattenhöjning, detta för att enklare kunna identifiera vilka 

kommuner som har störst antal byggnader vilka riskerar att översvämmas. 
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Figur 4.1Antal översvämmade byggnader i Skåne 

Figur 4.2 Antal översvämmade byggnader i Halland 
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Av alla Skånes 33 kommuner påverkas 17 direkt genom att byggnader 

översvämmas vid en havsnivåhöjning på fem meter. Skånes alla 

kustkommuner samt Staffanstorp, kommunernas placering kan ses i Appendix 

C. 

Eftersom 17 kommuner är ett stort antal för en gemensam analys presenteras 

de sex kommuner som har störst antal översvämmade byggnader vid en fem 

meters vattenhöjning i detta avsnitt. Resterande kommuners resultat går att 

finna i Appendix A. 

Observera att y-axeln förändras mellan figurerna för att optimera 

visualiseringen av skadan inom vardera kommun. Den separata presentationen 

av kommunerna sker i storleksordning och börjar från störst antalet påverkade 

byggnader vid fem meters vattenhöjning: 

• Vellinge kommun (36 754 översvämmade byggnader, figur: 4.3) 

• Kristianstad kommun (31 790 översvämmade byggnader, figur: 4.4) 

• Malmö kommun (11 878 översvämmade byggnader, figur: 4.5) 

• Trelleborg kommun (11 193 översvämmade byggnader, figur: 4.6) 

• Höganäs kommun (7 005 översvämmade byggnader, figur: 4.7) 

• Landskrona kommun (6 953 översvämmade byggnader, figur: 4.8) 

Eftersom Halland endast har sex kommuner varav fem påverkas av den fem 

meters vattenhöjning som analyserats kommer alla kommuner att presenteras 

på separata grafer i detta avsnitt. 

Observera att även i dessa grafer har y-axeln förändrats mellan figurerna för 

att optimera visualiseringen av skadan inom vardera kommun, samt att de 

presenteras i storleksordning med början från störst antal påverkade byggnader 

vid fem meters vattenhöjning: 

• Falkenberg (9 137 översvämmade byggnader, figur: 4.9) 

• Halmstad (7 405 översvämmade byggnader, figur: 4.10) 

• Varberg (7 309 översvämmade byggnader, figur: 4.11) 

• Kungsbacka (5154 översvämmade byggnader, figur: 4.12) 

• Laholm (3 539 översvämmade byggnader, figur: 4.13) 
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Figur 4.3 Antal översvämmade byggnader i Vellinge 

Figur 4.4 Antal översvämmade byggnader i Kristianstad 
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Figur 4.5 Antal översvämmade byggnader i Malmö 

Figur 4.6 Antal översvämmade byggnader i Trelleborg 
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Figur 4.7 Antal översvämmade byggnader i Höganäs 

Figur 4.8 Antal översvämmade byggnader i Landskrona 
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Figur 4.9 Antal översvämmade byggnader i Falkenberg 

Figur 4.10 Antal översvämmade byggnader i Halmstad 
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Figur 4.11 Antal översvämmade byggnader i Varberg 

Figur 4.12 Antal översvämmade byggnader i Kungsbacka 
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4.1.2 Översvämmade bostadshus 
För att ge en mer specificerad bild som fortsatt är övergripande över hur Skånes 

och Hallands län med kommuner kommer påverkas av en vattenhöjning, visas 

antalet översvämmade bostadshus i figur: 4.14 & 4.15. Här är således alla 

byggnader som inte fungerar som bostäder bortfiltrerade. 

Observera att båda graferna har en bruten x-axel mellan noll och en meters 

vattenhöjning, detta för att tydligare kunna visa hur skadeutvecklingen ser ut. 

Detta är möjligt eftersom första bostadshuset påverkas vid cirka 1,1 meters 

vattenhöjning i Skåne och vid cirka 1,2 meters vattenhöjning i Halland. 

I både Skånes och Hallands graf är alla kommuner representerade som separata 

linjer samt en kumulativlinje vilken representerar hela regionen. 

Legenderna i figur: 4.14 & 4.15 är sorterade efter antal översvämmade 

bostadshus vid fem meters havsvattenhöjning, detta för att enklare kunna 

identifiera vilka kommuner som har störst antal bostadshus som riskerar att 

översvämmas. 

 

 

 

Figur 4.13 Antal översvämmade byggnader i Laholm 
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Figur 4.14 Antal översvämmade bostadshus Skåne 

Figur 4.15 Antal översvämmade bostadshus Halland 
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Även när det gäller översvämmade bostadshus påverkas alla Skånes 

kustkommuner samt Staffanstorp vid en havsnivåhöjning på fem meter. För att 

tydligare belysa skadorna för enskilda kommuner presenteras dessa som 

separata figurer i Appendix A. De sex kommuner i Skåne som valdes att 

presenteras för ”Översvämmade byggnader” kommer även presenteras i detta 

avsnitt, detta för att ge kontinuitet i presentationen av resultat samt att de 

kommunerna även har störst antal översvämmade bostadshus vid en fem 

meters vattenhöjning. Observera att i dessa grafer är x-axeln bruten vilket 

förklaras i föregående stycke, samt att y-axeln förändras mellan figurerna för 

att optimera visualiseringen av skadan inom vardera kommun. Den separata 

presentationen av kommunerna sker i storleksordning och börjar från störst 

antal påverkade bostadshus vid fem meters vattenhöjning: 

 

• Vellinge kommun (10 653 översvämmade bostadshus, figur: 4.16) 

• Kristianstad kommun (7 967 översvämmade bostadshus, figur: 4.17) 

• Malmö kommun (6 077 översvämmade bostadshus, figur: 4.18) 

• Trelleborg kommun (3 966 översvämmade bostadshus, figur: 4.19) 

• Höganäs kommun (4 403 översvämmade bostadshus, figur: 4.20) 

• Landskrona kommun (2 178 översvämmade bostadshus, figur: 4.21.) 

 

Eftersom Halland endast har sex kommuner varav fem påverkas av den fem 

meters vattenhöjning som analyserats kommer resultaten vid fem meters 

havsnivå att presenteras för samtliga kommuner samt att Falkenberg och 

Halmstad kommuner att presenteras på separata grafer i detta avsnitt. Alla 

figurerna kan hittas i Appendix A. Observera att även i dessa grafer är x-axeln 

bruten, samt att skalan på y-axeln förändras mellan figurerna för att optimera 

visualiseringen av skadan inom vardera kommun, samt att de presenteras i 

storleksordning med början i från störst antal påverkade bostadshus vid fem 

meters vattenhöjning. Ordningen blir därför: 

 

• Falkenberg (4 190 översvämmade bostadshus, figur: 4.22) 

• Halmstad (3 090 översvämmade bostadshus, figur: 4.23) 

• Varberg (2 422 översvämmade bostadshus) 

• Kungsbacka (2 044 översvämmade bostadshus) 

• Laholm (1 032 översvämmade bostadshus) 
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Figur 4.16 Antal översvämmade bostadshus i Vellinge 

Figur 4.17 Antal översvämmade bostadshus i Kristianstad 
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Figur 4.18 Antal översvämmade bostadshus i Malmö 

Figur 4.19 Antal översvämmade bostadshus i Trelleborg 
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Figur 4.20 Antal översvämmade bostadshus i Höganäs 

Figur 4.21 Antal översvämmade bostadshus i Landskrona 
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Figur 4.22 Antal översvämmade bostadshus i Falkenberg 

Figur 4.23 Antal översvämmade bostadshus i Halmstad 
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4.1.3 De påverkade bostadshusens samlade taxeringsvärde 
För att ge en mer specificerad bild av sårbarhet med fokus på Skånes och 

Hallands län används Taxeringsvärdet av bostadshus i förhållande till 

havsnivåhöjningen, vilket kan ses i figur: 4.24 & 4.25. 

 

Observera att eftersom byggnadsvärdet för bostadshus utgår ifrån samma 

bostäder som ovan kommer även denna x-axel vara bruten mellan noll och en 

meters vattenhöjning. 

I både Skånes och Hallands graf är alla kommuner representerade som separata 

linjer samt en kumulativlinje vilken representerar hela regionen. 

Legenderna i figur: 4.14 & 4.15 är sorterade efter total kostnad för 

översvämmade bostadshus vid fem meters havsvattenhöjning, detta för att 

enklare kunna identifiera vilka kommuner som har störst ekonomiskt värde 

vilket riskerar att översvämmas. Eftersom sjutton kommuner i Skåne samt fem 

kommuner i Halland har bostadshus som påverkas direkt av en 

havsnivåhöjning på fem meter så är detta även fallet för det påverkade 

byggnadsvärdet för bostadshus. 

 

Figur 4.24 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Skåne 
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För att tydligare belysa de påverkade kostnaderna för alla kommuner separat 

presenteras dessa som kommunsorterade figurer i Appendix A, förutom 

Staffanstorp vars påverkade byggnader har ett totalt byggnadsvärde som är lika 

med noll och därmed ingen figur av detta slag. De sex kommuner i Skåne som 

i tidigare avsnitt valdes att presenteras kommer även presenteras i detta avsnitt. 

Fem av de sex kommuner som presenterats i Skåne tidigare har fortfarande 

störst påverkade av byggnadsvärdet för bostadshus, medans Höganäs kommun 

numera är åttonde störst både Lommas och Helsingborgs kommun har en större 

påverkan. Observera att markvärdet av berörda fastigheter inte är inkluderat i 

siffrorna utan endast fokuserar på byggnadsvärdet. Samt att x-axeln är bruten 

och y-axeln förändras mellan figurerna. Den separata presentationen av 

kommunerna sker i inbördes storleksordning och börjar från störst ekonomiskt 

värde för bostadshus som påverkas vid fem meters vattenhöjning: 

• Malmö kommun (52 306 miljoner kronors enligt figur: 4.26) 

• Vellinge kommun (22 499 miljoner kronor enligt figur: 4.27) 

• Kristianstad kommun (16 373 miljoner kronor enligt figur: 4.28) 

• Trelleborg kommun (7 102 miljoner kronor enligt figur: 4.29) 

• Landskrona kommun (6 301 miljoner kronor enligt figur: 4.30) 

• Höganäs kommun (4 251 miljoner kronor enligt figur: 4.31) 

Figur 4.25 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Halland 
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Eftersom Halland endast har sex kommuner varav fem påverkas av den fem 

meters vattenhöjning som analyserats kommer alla dessa resultaten vid fem 

meters vattenhöjning presenteras, medans Halmstad och Kungsbacka 

kommuner även att presenteras på separata grafer i detta avsnitt. I Appendix A 

kan alla kommuner hittas sorterade efter region. Observera att även i dessa 

grafer visas endast bostadsvärdet samt att x-axeln bruten och att grafernas y-

axeln förändras mellan figurerna. Kommunerna presenteras i storleksordning 

med början i störst ekonomiskt värde av bostadshus som riskerar att 

översvämmas vid fem meters vattenhöjning: 

 

• Halmstad kommun (7 312 miljoner kronor enligt figur: 4.32) 

• Kungsbacka kommun (5 764 miljoner kronor enligt figur: 4.33) 

• Falkenberg kommun (3 594 miljoner kronor) 

• Varberg kommun (3 097 miljoner kronor) 

• Laholm kommun (838 miljoner kronor) 

 

 

Figur 4.26 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Malmö 
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Figur 4.27 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Vellinge 

Figur 4.28 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Kristianstad 
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Figur 4.29 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Trelleborg 

Figur 4.30 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Landskrona 
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Figur 4.31 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Höganäs 

Figur 4.32 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Halmstad 



42 

 

 

4.1.4 De påverkade byggnaders samlande taxeringsvärde 
Av byggnaderna som inte kategoriseras som bostadshus finns det väldigt 

många som saknar byggnadsvärde, detta på grund av Undantagen från skatte- 

och avgiftsplikten samt Egendom för vilken värde inte bestäms. I underlaget 

räknas sådana byggnader men bidrar inte till det samlade taxeringsvärdet detta 

berörs i kapitel 2, Teori. I Skåne finns det över 90 000 byggnader som inte 

klassas som bostadshus vilket är mer än dubbelt så många som antalet 

bostadshus. Dessa byggnader har ett gemensamt taxeringsvärde på cirka 40 

miljarder kronor. I Halland är det cirka 22 000 byggnader som inte klassa 

bostadshus vilket är mer än dubbelt så många jämfört med bostadshusen vilket 

orsakar ett värde på cirka 13 miljarder kronor. Eftersom fastigheter med ett 

värde under 50 000 kronor får ett taxeringsvärde som är noll blir områden med 

billigare mark exkluderad. Detta medför att i kommuner med lägre tomtpris 

finns en större andel punkter utan värde i underlaget. På kommunal nivå blir 

denna effekterna missvisande. Därför tas det aggregerade taxeringsvärdet från 

alla byggnader med enbart i graferna för hela Halland och Skåne. 

Figur 4.33 Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Kungsbacka 
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Figur 4.34 Påverkat byggnadsvärde i Skåne 

Figur 4.35 Påverkat byggnadsvärde i Halland 
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4.2 Tröskelanalys med framtida havsvattennivåer 
I detta avsnitt presenteras taxeringsvärdet av påverkade bostadshus för de elva 

kommuner som presenterats i tidigare avsnitt, tillsammans med respektive 

kommuns framtida högvatten. Det finns bara vattendata för 16 av de 17 

översvämmade kommunerna i Skåne. Staffanstorp saknar kust och har därför 

ingen figur av detta slag. Resterande påverkade kommuner presenteras som 

separata figurer i Appendix A. Dessa grafer har dubbla y-axlar där den vänstra 

visar återkomstfrekvens för högvatten, framtagandet av informationen 

angående framtida vattenstånd finns på sida under Metod kapitlet, vilket är 

informationen som presenteras på axeln för återkomstfrekvens. 

Högvattenfrekvensen visar 1/år vilket innebär att ett värde på 0,5 på y-axeln 

symboliserar en återkomsttid för två år, i figuren finns även två vertikala 

hjälplinjer i röt vilka visar för respektive kommun en högvattenhändelse med 

en statistisk återkomsttid på tio respektive 100 år. För att visa hur graferna 

förändras längs med Sydsveriges kust är resultaten geografiskt sorterade och 

börjar vid Kristianstad för att sedan följa kusten runt Skåne och upp till 

Kungsbacka. 

Observera att y-axeln som visar påverkat värde varierar mellan vardera figur 

samt att markvärdet inte är inkluderat i resultaten. 
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Figur 4.36 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Kristianstad 

Figur 4.37 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Trelleborg 
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Figur 4.38 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Vellinge 

Figur 4.39 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Malmö 



47 

 

 

Figur 4.40 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Landskrona 

Figur 4.41 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Höganäs 
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Figur 4.42 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Laholm 

Figur 4.43 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Halmstad 
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Figur 4.44 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Falkenberg 

Figur 4.45 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Varberg 
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4.3 Tröskelanalys samt höjddata 
Eftersom ett hus inte är förstört direkt när det berörs av vatten, jämförs när 

byggnaderna kommer i kontakt med vatten med när det kommer att vara minst 

20 centimeter vatten stående vid byggnaderna. Detta för att ge en uppfattning 

om med vilken hastigheten byggnader kommer översvämmas. Beräkningarna 

möjliggör även att jämföra höjdraster från Lantmäteriet med tröskelanalyser 

från SCALGO. Resultaten presenteras för ett urval av grafer som visar hur 

graferna skiljer sig från varandra. Samtliga jämförelser finns i Appendix A. 

Observera att skalan på y-axeln varierar mellan figurerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.46 Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, där de röda vertikala 

linjerna representerar ett 10 respektive 100 års högvatten, Kungsbacka 



51 

 

 

Figur 4.47: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Kristianstad 

4.47: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Vellinge 
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Figur 4.48 Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Malmö 

Figur 4.49 Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Halmstad 
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Figur 4.50 Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Falkenberg 



54 

 

  



55 

 

5 Analys 
Detta kapitel kommer fokusera på att analysera resultaten från föregående 

kapitel. 

5.1 Tröskelanalys med fastighetsdata 
Resultaten i kapitel 4 visar hur havsnivåhöjningen kommer att påverka Skåne 

och Halland. I dessa län indikeras vissa trösklar, där det finns större och 

tydligare trösklar i Skåne medan resultatet för Halland visar en jämnare 

utveckling. Analyserna av tröskelanalys med fastighetsdata följer samma 

struktur som resultatkapitlet: 

• Översvämningshotade byggnader 

• Översvämningshotade bostadshus 

• De hotade bostadshusens taxeringsvärde 

• Samtliga hotade byggnaders taxeringsvärde 

5.1.1 Översvämningshotade byggnader 
Antal översvämmade byggnader inkluderar alla byggnader som finns 

registrerade inom området, vilket ger en bra bild av hur kommunerna kommer 

påverkas av en framtida vattenhöjning. Kategorin ”byggnader” inkluderar alla 

bostäder, industrier, samhällsfunktioner, verksamheter, ekonomibyggnader, 

komplementbyggnader och övriga byggnader. Det innebär att en översvämmad 

byggnad i dessa resultat kan ha en stor variation i värde, då en byggnad med 

ett väldigt stort historiskt eller socialt värde har påverkat resultaten lika mycket 

som ett Attefalls hus. Eftersom alla byggnader är inkluderade visar resultaten 

därför när alla; privatägda, företagsägda, kommunala och andra offentliga 

byggnader, skadas av havsnivåhöjningen. Djupare studier bör därför utföras 

för att vidareutveckla och ge en bättre förståelse av sårbarheten för olika 

intressentgrupper, vilket kommer kunna leda till en tydligare bedömning av 

samhällets utsatthet. 

 

På regional nivå för Halland och Skåne kommer havsnivåhöjning påverka på 

olika sätt. Om figur: 4.2 jämförs med figur: 4.1 är det tydligt att Halland inte 

är lika klimatkänsligt i detta avseende. Det vill säga att en vattenhöjning på 

fem meter i Halland kommer att påverka betydligt färre (ca 33 000) byggnader 

än samma vattenhöjning i Skåne (vilken påverkar ca 134 000). Detta indikerar 

att havsnivåhöjningen kommer vara ett mycket större problem i Skåne jämfört 

med Halland. 
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I figurerna syns även tröskelnivåer som visar vid vilka vattenhöjningar en stor 

andel nya byggnader översvämmas samtidigt. För Halland är trösklarna relativt 

små, medan det i Skåne uppstår fler trösklar varav vissa är stora. 

Trots att det finns stora trösklar i Skånes gemensamma klimatkänslighet, är det 

en stor variation över hur översvämningshotet ser ut för olika kommuner. 

Trelleborgs kommun till exempel kan ses i figur: 4.6 där det inte uppnår några 

större trösklar, men det är en väldigt tydlig förändring på linjens lutning runt 

två meters vattenhöjning utan att en tröskel skapas. Samtidigt definieras 

kommuner som Vellinge, Kristianstad och Höganäs från figur: 4.3, 4.4 & 4.8 

av sina väldigt stora trösklar. Vidare finns det kombinationer av dessa grafer 

som för Malmö och Landskrona kommun (figur: 4.5 & 4.7) där mindre trösklar 

uppstår men inte lika definierande som tidigare nämnda kommuner. 

 

För byggnader i Halland finns det även här kommuner med trösklar, till 

exempel Falkenberg och Laholm, vilka kan ses i figur: 4.9 & 4.13. Dessa 

trösklar har inte någon större påverkan på regional nivå eftersom det är förre 

än 500 byggnader vid vardera tröskel och den kontinuerliga översvämning i 

Halmstad, Varberg och Kungsbacka som ses i figur: 4.10, 4.11 & 4.12 

dominerar den regionala kurvan. 

5.1.2 Översvämningshotade bostadshus 
Genom att kolla på resultatet för översvämmade bostadshus i stället för alla 

byggnader erhålls en bild över hur havsvattenhöjningen kommer att direkt 

påverka privatpersoner och fastighetsägare. Resultaten visar 

klimatkänsligheten för när människors hem drabbas av havsnivåhöjningen. 

När vi kollar på figur 4.14 & 4.15 ser vi att inga bostadshus kommer att drabbas 

vid en meters havsvattenhöjning i vare sig Skåne eller Halland, vi ser också att 

Halland får tydligare trösklar, vilket är en följd av att många av de byggnader 

som översvämmats i ett linjärt förhållande till vattenhöjningen inte är 

bostadshus och därmed blir de trösklar som hotar bostadshus tydligare. 

 

När vi kollar på havsvattennivåhöjningens hot mot bostadshus i Skåne syns det 

två tidiga trösklar. Den första är för Kristianstad som har en stor tröskel vid 

1,56 meters vattenhöjning och andra är för Vellinge kommun som har en stor 

tröskel vid 2,16 meter, vilket kan ses i figur: 4.17 & 4.16. 

Tröskeln som uppstår i Kristianstad visar när havsvattennivån blir högre än 

skyddsvallarna som är byggda för att skydda staden mot översvämning 
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(Kristianstad kommun, u. å.) medan Vellinge kommun får stora 

översvämningsproblem i Skanör och Falsterbo.  

Halland har flera små trösklar där de flesta uppstår i Falkenberg vilket kan ses 

i figur: 4.22. Första större tröskeln som uppstår är vid 2.38 meters 

vattenhöjning och sker när det blir en översvämning på Skrea strand som 

orsakar en översvämning för cirka 300 hus. 

5.1.3 De hotade bostadshusens taxeringsvärde 
När taxeringsvärdet för översvämningshotade bostadshus undersöks i stället 

för antalet översvämmade bostadshus, blir resultatet att kostnaden är bunden 

till samma personer som direkt påverkas av översvämmade bostadshus. 

I figurerna för Halland och Skåne: 4.25 & 4.24 syns en förändring gentemot 

tidigare grafer vilka fokuserat på antalet byggnader av olika slag. I Hallands 

graf har det uppkommit ett flertal mindre trösklar tidigt i grafen vilka orsakar 

ett helhetsintryck av en mer linjär utveckling gentemot tidigare resultat. Detta 

är ett tecken på att det är ett stort påverkat värde av bostadshus vid en tidig 

havsnivåhöjning. Samtidigt som Skånes graf har fått en mer exponentiell 

utformning eftersom det finns ett stort påverkat värde som kräver en större 

havsnivåhöjning. Utöver förändringen av respektive kumulativa kurva har den 

interna storleksordningen för båda figurerna ändrats, vilket bland annat ger en 

indikation om regionala värdeskillnader för bostadshus beroende på kommun. 

 

Förändringen i Hallands läns graf är till stor del på grund av förändringarna i 

Kungsbacka och Halmstad kommun som kan ses i figur: 4.33 & 4.32 där 

Kungsbacka kommun har en tidigt stor kostnad till följd av översvämningar 

som uppstår mellan två till tre meter och Halmstad kommun har en relativt hög 

kostnad efter tre meters höjning. Eftersom Hallands län även har ett totala 

påverkat värdet för bostadshus som är betydligt lägre är i Skåne ger en 

förändring på kommunal nivå i Hallands län ett större utslag på den regionala 

kurvan. 

Även i Skåne har den interna ordningen för kommunerna förändrats, vilket 

indikerar i vilka delar av regionen som det finns ett större taxeringsvärde. Där 

kommuner som Malmö, Landskrona, Lomma och Helsingborg har en större 

påverkan och kommuner som Höganäs, Ystad och Simrishamn kommun har 

en mindre påverkan än i tidigare analyser. Trösklarna på regional nivå ser 

också ut att minska, vilken är en följd av att stora kostnader uppstår i många 

kommuner så att totalvärdet ökar, det uppstår även en väldigt stor kostnad i 
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Malmö vilket vid fem meters höjning kommer motsvara mer än en tredjedel av 

Skånes totala kostnad, vilket kan ses i figur: 4.26. 

5.1.4 Samtliga hotade byggnaders taxeringsvärde 
Som nämnt på sida i kapitel 4 är det väldigt många byggnader som inte har 

något taxeringsvärde på grund av Undantagen från skatte- och avgiftsplikten 

samt Egendom för vilken värde inte bestäms. Vad som däremot kan utläsas 

från antalet punkter där taxeringsvärdet är noll är att det ändå finns ett stort 

värde i båda regionerna som inte är inkluderat i projektet. 

5.2 Tröskelanalys med framtida havsvattennivåer 
Eftersom information om framtida havsnivåer är baserat på medianvärdet från 

ett konfidensintervall för RCP 8,5 som sedan kombineras med GEV-ekvationer 

utan att ta fram separata konfidensintervall finns det en variation som bör 

beaktas när resultaten läses. Trots detta så är det fortfarande en bra indikation 

om vilken del av vardera kommuns kurva som är relevant att fokusera på först, 

samt genom att kolla på hur stor påverkan kommunerna kommer att få. Enligt 

figurerna kan klimatkänsligheten bedömas som stor om det är ett stort hotat 

värde medan det kan betraktas som lågt om det är ett lågt hotat värde. Från 

figurerna kan det därför avgöras att vissa kommuner inte är särskilt känsliga, 

till exempel Laholm och Höganäs kommun: 4.42 & 4.41 där inget värde hotas 

av högvatten med en återkomsttid på tio år för Laholm, och ”bara” cirka 50 

miljoner för Höganäs kommun. Kommuner som Kristianstad, Malmö och 

Vellinge: 4.36, 4.39 & 4.38 påverkas avsevärt mycket mer där det påverkade 

värdet för alla kommunerna är över 1 miljard redan vid en tioårshändelse. 

5.3 Tröskelanalys samt höjddata 
Skillnaden mellan tröskelvärdet och höjddatan visar en bättre bild av hur 

översvämningen kommer att ske, omedelbart jämfört med en långsamt ökande 

nivå. 

Kristianstads tröskel vid 1.56 meter som kan ses i figur: 4.47 är tillexempel en 

väldigt tydligt omedelbar översvämning för de drabbade. När tröskelvärdet nås 

är det minst 20 cm vatten vid väldigt många byggnader direkt, vilket indikerar 

att det kommer att uppstå en väldigt snabb översvämning för de drabbade. Om 

detta jämförs med Falkenberg 4,51 så har tröskeln som kommer överstigas vid 

2,38 meters vattenhöjning minskat väldigt mycket i kurvan ”Byggnader med 

minst 20 cm vatten stående”. Detta indikerar att översvämningen kommer ske 

med en långsamt ökande nivå. Däremot är detta område fortfarande 

klimatkänsligt men inte till samma grad som till exempel Kristianstad. 
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6 Diskussion 
Detta kapitel är en diskussion kring projektet i sin helhet, vilket ger en inblick 

i olika sätt att tolka och vidareutveckla resultaten. 

6.1 Byggnader och bostadshus 
Projektet visar att en havsnivåhöjning på fem meter i Skåne och Halland berör 

över 165 000 byggnader varav cirka 52 000 klassas som bostadshus. Detta 

indikerar att Sveriges Riksbanks bedömning att 46 000 bostäder i Sverige är 

utsatta för översvämningsrisk förmodligen är väldigt lågt räknat och en ny 

vidare studie som omfattar hela Sverige hade varit önskvärd. 

6.1.1 Översvämningshotade byggnader jämfört med bostadshus 
När resultaten för antalet översvämmade byggnader jämförs med resultaten för 

antalet översvämmade bostadshus kan inte kurvan för hotade bostadshus anta 

ett större värde än antal hotade byggnader, eftersom bostadshus är inkluderade 

i kategorin byggnader. Skillnaden mellan dessa grafer ger däremot en 

intressant bild av hur samhällets påverkan kommer att variera kommuner 

emellan. Skillnaden mellan figurerna för Kristianstad (Figur: 4.4 & 4.17) visar 

att översvämmade bostäder utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet 

översvämmade byggnader. Detta kan jämföras med resultaten för Malmö som 

kan ses i figurerna: 4.5 & 4.18 där bostäder utgör mer än hälften av 

byggnaderna som påverkas. Därmed kan man dra slutsatsen att en 

översvämning i Kristianstad kommer proportionellt påverka alla; privatägda, 

företagsägda, kommunala och andra offentliga byggnader medan i Malmö 

kommer en översvämning, till större del, påverka bostadshus. Genom detta kan 

förhållandet mellan graferna användas för att dela in känslighetsanalysen i 

olika delar som tar hänsyn till hur byggnaderna används. 

6.1.2 Jämföra antal byggnader med byggnadsvärde 
Skillnaden mellan antal bostadshus som är översvämningshotade och deras 

samlade taxeringsvärde kan tolkas på olika sätt. Antalet påverkade bostäder är 

inte direkt korrelerat med deras sammanlagda värde, en skillnad som 

tillexempel kan ses i de skånska figurerna: 4.14 & 4.24. Där har kommuner 

med flera högt värderade strandnära byggnader en stor inverkar på landskapets 

totala påverkade värde. Till exempel bidrar Malmö kommun med nästan halva 

totala värdet för Skåne vid en fem meters vattenhöjning. 

Eftersom till exempel Malmö kommun visar en stor skillnad mellan antalet 

översvämmade byggnader och byggnadsvärdet, indikerar det att de enskilda 
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värdena för vardera bostadshus är högre där jämfört med andra kommuner. 

Bostadshusen har ett stort värde vilket leder till en större finansiell motivation 

för att skydda sin egen bostad från havsnivåhöjningen. Om en översvämning 

hotar en grupp bostäder finns det även en större finansiell motivation för att 

skydda gruppen hus med ett högre byggnadsvärde jämfört med byggnader där 

det samlade värdet är lägre. En vidareutveckling av detta resonemang kan 

användas för hela Skåne och Halland, där värdet av en enskild byggnad visar 

den lägsta nivån för hur stor investering som är lönsam att göra för att försvara 

fastigheten mot havsnivåhöjningen. Dessutom kan det användas för att 

undersöka hur många hus som behöver gå ihop och gemensamt investera i ett 

översvämningsskydd. Generaliseringen är svårare att göra för byggnader som 

inte klassas bostadshus eftersom det är svårt att jämföra byggnaders påverkade 

taxeringsvärde med antal översvämmade byggnader, på grund av Undantagen 

från skatte- och avgiftsplikten och Egendom utan bestämt värde. Eftersom det 

är så mycket information som inte är inkluderat i skatteinformationen behövs 

en vidare studie för att undersöka hur stort värde de översvämningshotade 

byggnaderna i Skåne och Halland har. 

6.2 Taxeringsvärde kontra bostadsvärde 
Taxerings- och byggnadsvärde kan ses som ett minimipris för hur mycket en 

fastighet och byggnad är värd. Värdet korrigeras dock kontinuerligt och kan 

komma att sänkas eller höjas i framtiden eftersom värdet per definition är 75% 

av marknadsvärdet. Taxeringsvärdet kommer förmodligen även ändras i takt 

med ett ökat översvämningshot och eftersom marknadsvärdena inte är statiska 

är det troligt att värdet kommer minska i områden där översvämningar har 

uppstått. 

Om havsnivåhöjningens påverkan på taxeringsvärdet jämförs med dess 

påverkan på byggnadsvärdet kommer det i majoriteten av fallen påverka 

taxeringsvärdet först, eftersom det inkluderar tomtvärden för alla fastigheter 

som inte är på ofri grund. Eftersom en tomt oftast tar upp ett större geografiskt 

område än ett hus är det även svårare att avgöra värdeförändringen av att en 

del av tomten hamnar under vattennivån, därför hade en mer avancerad analys 

av hur havsnivån kommer att påverka taxeringsvärdet varit önskvärd och borde 

vara inkluderat i en framtida studie. 
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6.3 Skadans omfattning 
Som tidigare nämnt i kapitel 2 finns det vattenfenomen som vikeffekter vilka 

kommer göra en större påverkan än vad de framtagna framtida 

havsvattennivåerna indikerar. Detta är någonting som kan göra att 

översvämningarna blir större än den generella prognosen. Utöver detta 

omfattar inte arbetet andra effekter som kan skapa översvämningar, till 

exempel regnoväder. 

Projektet bortser också från andra fenomen som påverkar fastigheterna på fler 

sätt som erosion, påverkan på infrastruktur som tillfartsvägar, avlopps- och 

dagvattensystem, vilket gör att det påverkade taxeringsvärdet för bostadshus 

kan komma att bli större än vad analyserna visar. Skadan kommer också att 

bero på med vilken hastighet översvämningen sker, då fler åtgärder kan vidtas 

vid en långsammare översvämning. Därför kommer vardera kommun behöva 

hantera sina översvämningsproblem på sitt eget vis. 

  



62 

 

  



63 

 

7 Slutsatser 
Detta kapitel går igenom frågeställningarna från inledningen och ger förslag 

på vidare studier. 

7.1 Mål för projektet 
För att tydligt besvara alla mål och frågeställningar presenteras var punkt för 

sig nedan. 

 

Redogöra för klimatkänsligheten av en havsvattenhöjning för alla 

kommuner som påverkas i Skåne och Halland. 

 

Det finns en stor klimatkänslighet i både Skåne och Halland. I Skåne är det 

cirka 60 000 byggnader som kommer påverkas redan av en tre meters 

vattenhöjning varav cirka 17 000 är bostadshus, dessa 17 000 bostadshus har 

ett samlat byggnadsvärde på cirka 43 000 miljoner kronor. Detta kan på ses i 

figur: 4.1, 4.14 & 4.24. 

I Halland är det cirka 9 500 byggnader som kommer påverkas redan av en tre 

meters vattenhöjning varav cirka 3 200 är bostadshus, dessa 3 200 bostadshus 

har ett samlat byggnadsvärde på cirka 4 200 miljoner kronor. Vilket ses i figur: 

4.2, 4.15 & 4.25. 

 

Skapa tröskelanalyser för alla kommuner som påverkas av en fem meters 

vattenhöjning. Dessa ska inkludera framtida vattennivåer vid extrema 

scenarion för högvatten. 

 

Alla dessa grafer kan hittas i Appendix A samt ett urval i kapitel 4.2. 

 

Besvara frågorna: 

 

1. Hur många byggnader och bostäder kommer en vattenhöjning på fem 

meter hota i Skåne och Halland?  

I Skåne är det 132 972 byggnader som hotas varav 41 376 är bostadshus. I 

Halland är det 32 544 byggnader som hotas varav 10 816 bostadshus. Detta ger 

totalt 165 516 byggnader varav 52 192 är bostadshus totalt inom det undersökta 

området.  
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2.  Hur stor kostnad hotas av en havsnivåhöjning på fem meter?  

De är oklart hur stor den totalt påverkade kostnaden blir men det finns ett hotat 

byggnadsvärde för bostadshus i Skåne på 129 087 miljoner kronor och 16 456 

miljoner kronor i Halland. Vilket ger ett minsta möjliga påverkat värde på 145 

543 miljoner kronor, något som förmodligen är mycket större. 

7.2 Vidare studier 
Det finns flera aspekter inom detta arbete som skulle kunna undersökas vidare, 

vara ett flertal har nämnts i projektet. En första studie som behövs är att 

undersöka det fullständiga taxeringsvärdet genom att inkludera tomtvärden. 

Detta kan tillexempel göras genom att använda FME och på ett liknande sätt 

som detta projekt utförts använda sig av SCALGO för att exportera 

tröskelanalyser. 

En vidare undersökning i hur klimatet kan komma att påverka områdena 

utifrån fler faktorer än enbart havsnivåhöjning. Det hade även varit bra att 

utföra en vidare studie som undersöker påverkan på vägnätet samt annan viktig 

infrastruktur. Och till en större utsträckning utvärdera påverkan på sociala 

värden genom att undersöka vilka grupper av samhälle samt nationalparker, 

rekreationsområden eller andra socialt högt värderade områden kommer att 

påverkas.  
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https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.3291455
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.3291455
https://www.gov.uk/government/news/counting-the-costs-of-flooding
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A Appendix – Figurer sorterade efter kommun 
 

Detta kapitel innehåller alla figurer för påverkade kommuner. Först kommer 

Skånes kommuner i bokstavsordning följt av Hallands kommuner. 

 

A.1 Skåne 
 

A.1.1 Bromölla 
 

 

 

 

 
Figur 0.1: Antal översvämmade byggnader i Bromölla 
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Figur 0.2: Antal översvämmade bostäder i Bromölla 

 
Figur 0.3: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Bromölla 
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Figur 0.4: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Bromölla 

 
Figur 0.5: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Bromölla 
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A.1.2 Burlöv 
 

 

 

 

 
Figur 0.6: Antal översvämmade byggnader i Burlöv 
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Figur 0.7: Antal översvämmade bostäder i Burlöv 

 
Figur 0.8: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Burlöv 
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Figur 0.9: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Burlöv 

 
Figur 0.10: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Burlöv 
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A.1.3 Båstad 
 

 

 

 

 
Figur 0.11: Antal översvämmade byggnader i Båstad 
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Figur 0.12 Antal översvämmade bostäder i Båstad 

 
Figur 0.13: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Båstad 
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Figur 0.14: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Båstad 

 
Figur 0.15: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Båstad 
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A.1.4 Helsingborg 
 

 

 

 

 
Figur 0.16: Antal översvämmade byggnader i Helsingborg 
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Figur 0.17: Antal översvämmade bostäder i Helsingborg 

 
Figur 0.18: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Helsingborg 
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Figur 0.19: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Helsingborg 

 
Figur 0.20: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Helsingborg 
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A.1.5 Höganäs 
 

 

 

 

 
Figur 0.21: Antal översvämmade byggnader i Höganäs 
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Figur 0.22: Antal översvämmade bostäder i Höganäs 

 
Figur 0.23: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Höganäs 
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Figur 0.24: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Höganäs 

 
Figur 0.25: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Höganäs 
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A.1.6 Kristianstad 
 

 

 

 

 
Figur 0.26: Antal översvämmade byggnader i Kristianstad 



83 

 

 
Figur 0.27: Antal översvämmade bostäder i Kristianstad 

 
Figur 0.28: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Kristianstad 
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Figur 0.29: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Kristianstad 

 
Figur 0.30: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Kristianstad 
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A.1.7 Kävlinge 
 

 

 

 

 
Figur 0.31: Antal översvämmade byggnader i Kävlinge 
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Figur 0.32: Antal översvämmade bostäder i Kävlinge 

 
Figur 0.33: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Kävlinge 
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Figur 0.34: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Kävlinge 

 
Figur 0.35: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Kävlinge 
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A.1.8 Kävlinge 
 

 

 

 

 
Figur 0.36: Antal översvämmade byggnader i Landskrona 
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Figur 0.37: Antal översvämmade bostäder i Landskrona 

 
Figur 0.38: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Landskrona 
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Figur 0.39: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Landskrona 

 
Figur 0.40: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Landskrona 
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A.1.9 Lomma 
 

 

 

 

 
Figur 0.41: Antal översvämmade byggnader i Lomma 



92 

 

 
Figur 0.42: Antal översvämmade bostäder i Lomma 

 
Figur 0.43: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Lomma 
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Figur 0.44: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Lomma 

 
Figur 0.45: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Lomma 
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A.1.10 Malmö 
 

 

 

 

 
Figur 0.46: Antal översvämmade byggnader i Malmö 
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Figur 0.47: Antal översvämmade bostäder i Malmö 

 
Figur 0.48: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Malmö 
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Figur 0.49: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Malmö 

 
Figur 0.50: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Malmö 
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A.1.11 Simrishamn 
 

 

 

 
Figur 0.51: Antal översvämmade byggnader i Simrishamn 
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Figur 0.52: Antal översvämmade bostäder i Simrishamn 

 
Figur 0.53: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Simrishamn 
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Figur 0.54: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Simrishamn 

 
Figur 0.55: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Simrishamn 
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A.1.12 Skurup 
 

 

 

 
Figur 0.56: Antal översvämmade byggnader i Skurup 
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Figur 0.57: Antal översvämmade bostäder i Skurup 

 
Figur 0.58: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Skurup 
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Figur 0.59: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Skurup 

 
Figur 0.60: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Skurup 
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A.1.13 Staffanstorp 
Eftersom Staffanstorp endast har en bostad som påverkas presenteras endast 

graferna som är baserade på byggnader. Bostaden som påverkas i Staffanstorp 

gör det vid en havsnivå på 4.72 meter enligt RH2000 och har ett byggnadsvärde 

på noll kronor. 

 

 

 

 
Figur 0.61: Antal översvämmade byggnader i Staffanstorp 
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Figur 0.62: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Staffanstorp 
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A.1.14 Trelleborg 
 

 

 

 
Figur 0.63: Antal översvämmade byggnader i Trelleborg 
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Figur 0.64: Antal översvämmade bostäder i Trelleborg 

 
Figur 0.65: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Trelleborg 
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Figur 0.66: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Trelleborg 

 
Figur 0.67: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Trelleborg 
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A.1.15 Vellinge 
 

 

 

 
Figur 0.68: Antal översvämmade byggnader i Vellinge 
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Figur 0.69: Antal översvämmade bostäder i Vellinge 

 
Figur 0.70: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Vellinge 
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Figur 0.71: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Vellinge 

 
Figur 0.72: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Vellinge 
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A.1.16 Ystad 
 

 

 

 
Figur 0.73: Antal översvämmade byggnader i Ystad 
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Figur 0.74: Antal översvämmade bostäder i Ystad 

 
Figur 0.75: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Ystad 
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Figur 0.76: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Ystad 

 
Figur 0.77: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Ystad 
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A.1.17 Ängelholm  
 

 

 

 
Figur 0.78: Antal översvämmade byggnader i Ängelholm 
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Figur 0.79: Antal översvämmade bostäder i Ängelholm 

 
Figur 0.80: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Ängelholm 
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Figur 0.81: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Ängelholm 

 
Figur 0.82: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Ängelholm 
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A.2 Halland 

A.2.1 Falkenberg 
 

 

 

 

 
Figur 0.83: Antal översvämmade byggnader i Falkenberg 
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Figur 0.84: Antal översvämmade bostäder i Falkenberg 

 
Figur 0.85: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Falkenberg 
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Figur 0.86: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Falkenberg 

 
Figur 0.87: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Falkenberg 
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A.2.2 Halmstad 
 

 

 

 

 
Figur 0.88: Antal översvämmade byggnader i Halmstad 
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Figur 0.89: Antal översvämmade bostäder i Halmstad 

 
Figur 0.90: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Halmstad 
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Figur 0.91: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Halmstad 

 
Figur 0.92: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Halmstad 
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A.2.3 Kungsbacka  
 

 

 

 

 
Figur 0.93: Antal översvämmade byggnader i Kungsbacka 
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Figur 0.94: Antal översvämmade bostäder i Kungsbacka 

 
Figur 0.95: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Kungsbacka 
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Figur 0.96: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Kungsbacka 

 
Figur 0.97: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Kungsbacka 
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A.2.4 Laholm  
 

 

 

 

 
Figur 0.98: Antal översvämmade byggnader i Laholm 
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Figur 0.99: Antal översvämmade bostäder i Laholm 

 
Figur 0.100: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Laholm 
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Figur 0.101: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Laholm 

 
Figur 0.102: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Laholm 
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A.2.5 Varberg 
 

 

 

 

 
Figur 0.103: Antal översvämmade byggnader i Varberg 
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Figur 0.104: Antal översvämmade bostäder i Varberg 

 
Figur 0.105: Byggnadsvärde översvämmade bostadshus för Varberg 
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Figur 0.106: Påverkat taxeringsvärde för bostadshus vid framtida högvatten, Varberg 

 
Figur 0.107: Antal byggnader under, respektive minst 20 centimeter under, vattennivån Varberg 
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B Appendix - Kod i PHYTON 
Programmet är skrivet i PYTHON och använder pandas vilket är ett analys och 

manipulations verktyg byggt för att lägga till fler funktioner till PYTHON, 

pandas har en fri källkod och man kan läsa mer om funktioner på deras hemsida: 

https://pandas.pydata.org/. 

 
import pandas as pd 
from pandas import ExcelWriter 
from pandas import ExcelFile 
import numpy as np 
 
 
#Loading the .txt file 
df = pd.read_csv('tabell 40A.txt' , sep=';', header=None) 
df.to_excel('output.xlsx', 'Ark1')    
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C Appendix – Karta över Skåne och Halland 
Kartor från: 

https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kom

munkarta2008_.pdf  

C.1 Skåne 

 
 

 

 

 

 

https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kommunkarta2008_.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kommunkarta2008_.pdf
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C.2 Halland 

 


