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1 Introduktion 

Kusterosion är en framstående process längst Skånes sandstränder. Erosion i 

Ängelholms kommun har varit i fokus för många studier med syftet att kunna 

bättre förstå, modellera och förutsäga erosionsprocesser på den lokala skalan. 

Ängelholms kommun har också hjälpt till att öka kunskapen kring erosion genom 

att bidra till forskning och samla data för interna undersökningar av 

kustförändringar. Ändå så saknas det en standard för tillämpliga metoder som 

vägleder kring insamling och analys av data för kommunens egen uppföljning och 

som jämför olika metoder och kostnader för att underlätta beslutsfattning. 

Kandidatuppsatsen “Coastal Erosion in Ängelholm: A case study tracking recent 

and historical changes to Vejbystrand” (Hamilton 2018) utvecklade en metod för 

att studera historiska och nuvarande förändringar på Vejbystrand i Ängelholms 

kommun. Dessa metoder utvecklas och tillämpas på övriga delar av Ängelholms 

kust i följande rapport. 

I Sverige är varje fastighetsägare skyldig att skydda sin tomt från naturolyckor. I 

Ängelholm äger kommunen en stor del av den kustnära marken. 

Enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering är erosion en naturkatastrof 

som kommuner borde skydda sig mot (UNISDR 2017). Svenska kommuner är 

också ansvariga för att kartlägga erosion, ras och skred, samt att utveckla strategier 

för att motverka dessa risker. Behovet av ett mätprogram är av intresse för 

kommunen då kusten har stor betydelse både som en tillgång för rekreation, turism 

och bostäder samt som mark med fastigheter och infrastuktur som kommunen har 

ansvar för att skydda ifrån naturolyckor och klimatpåverkan.  

Målet med rapporten är: 

• Att jämföra och sammanställa olika erosionsmått och datatyper för att kunna 

utveckla en lokal standard för övervakning/mätning av kusterosion 

• Att ge förslag på mest lämpliga metoder som kan användas som framtidens 

standard för dataanalys 

• Utveckla en metod för att mäta erosionstakt (hastighet) som komplement till 

dokumentation av erosionsskador  

• Fungera som en manual för att övervaka lokala kustparametrar samt ge förslag 

på lämpliga metoder som tar hänsyn till tillgänglighet av data, resurser och 

kompetens i kommunen 

• Belysa kustområden med signifikant erosion för att kunna använda i framtidens 

klimatanpassningsplaner och för åtgärdsprioritering 
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1.1 Syfte  

Syftet med rapporten är: 

• Att definiera områden längst Ängelholms kust med olika erosionstrender 

genom att testa olika metoder och datatyper. Syftet är att hitta en 

tillfredställande och kostnadseffektiv metod som kan användas i fortsättningen. 

• Att genom förändringsanalys belysa skillnader mellan erosionstrender på kort 

och på lång sikt, mellan klapperstens- och sandstränder, samt visualisera 

småskaliga, lokala variatoner av erosionspåverkan. 

• Att belysa effekten av stormar genom att analysera stormparametrar (våg-, vind- 

och havsnivå) under olika historiska perioder samt jämföra resultaten från kust- 

och landbaserade mätstationer. 

• Undersöka nya förändringar av skyddsvolym längst kusten som helhet och vid 

sanddynssystemet i synnerhet, genom att analysera LiDAR-data och 

strandprofilmätningar. 

2 Teoretisk bakgrund 

Kusterosion är en förflyttning av sediment längs kusten på grund av vågor, 

strömmar och vind. Konstgjorda konstruktioner påverkar också sedimenttransport 

längst kusten (Ising et al 2016). Att upptäcka och följa det dynamiska kustsystemet 

längs Ängelholms sandiga stränder och upptäcka områden som är känsliga för 

erosion kan vara svårt eftersom systemet förändras kontinuerligt, och det finns 

stora korttidsvariationer av sandtransport. I längden kan en sandstrand förväntas 

vara i balans eftersom sandomflyttning i viss mån kan bidra till stränders 

självläkande förmåga och mildrar erosionsskador, framförallt i ett längre perspektiv. 

Att veta om sanden är kvar i det kustnära systemet (bara har flyttats kortare 

sträckor; akut erosion) eller om det har försvunnit ifrån systemet (flyttats utom 

räckhåll för självläkning; kronisk erosion) säger mycket om både pågående 

kustprocesser och lämpliga åtgärder. För att kunna övervaka erosionen i 

Ängelholm så måste relevanta faktorer beaktas. Faktorerna inkluderar lokal hydro-

geomorfologi, relevanta kustparametrar, samt extrema naturhändelser (t. ex 

stormar).  

2.1 Lokal hydro-geomorfologi 

Figur 1a visar det olika kuststräckor i kommunen. Som ses i Figur 1b, bildas hela 

Ängelholms kust av både klappersten och sandstränder. Klapperstenen är det 

grövsta strandsediment som har blivit format och positionerat av vågorna. Sand 

och grus som omfattar resterande kust har skapats av vågornas bearbetning av 
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postglacialt sediment. Sand är ett mycket finare sediment vilket gör den mer utsatt 

för erosion och förskjutning (Ising et al 2016).  

 

Figur 1. Uppdelning av stränderna i Ängelholms kommun (a) och strandmaterialkarta (Vattenatlas 2017) (b). 

Ängelholms sandominerade kust omfattas av Vejbystrand och Ängelholm strand 

som visas i Figur 2. Stränderna är kända för deras höga dynsystemen som skyddar 

bakomliggande kust. 

 

Figur 2. Överblick på Vejbystrand (a) och hela Ängelholm strand (b). 

Klapperstenskusten vid Björkhagen och Magnarp visas nedan. Som visas i Figur 3b 

så kan dessa stränder befinna sig väldigt nära konstgjorda konstruktioner, som t. ex. 

gång- och cykelvägar. Dessa konstruktioner är mer utsatta för skador på grund av 

närheten till havet. Kustzoninklämning minskar avståndet mellan kustlinjen och 

bakomliggande infrastruktur, vilket är mest problematiskt längs sandstränder, men 
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kan också orsaka problem vid branta lutningar mellan klappersten och 

infrastruktur. 

 

Figur 3. Klapperstenstrand i Björkhagen (a) och klapperstenstrand nära en gång- och cykelväg (b).  

Mellan klapperstenstränderna finns det några sandstrandfickor. Dynsystemen här är 

inte lika höga som dem på Vejbystrand och Ängelholm strand. En bild på en 

strandficka längs Magnarp visas i Figur 4. 

 

Figur 4. Sandstrandficka i Magnarp med angränsande klapperstensfält.  

Sanden vid Skäldervikens inre kust transporteras parallellt med kusten som sedan 

strömmar ut mot mitten av viken. Detta vissas i Figur 5 nedan. På grund av 

strömningsförhållandena så transporteraras små, lätta partiklar söderut längs kusten 

vilket gör att partiklarna både på Vejbystrand och Ängelholm strand är grövre i 

dess norra delar (Sweco 2011).  



 

10  

 

Figur 5. Sedimenttransport i Skälderviken (Almström och Fredriksson 2011). 

Vinden i Skälderviken och angränsande områden (Kattegatt och Öresund) påverkar 

havsnivån i viken. När kraftiga vindar pressar in vatten i viken (som under en 

storm) syns en uppstuvande effekt i de grunda kustområdena. Vatten strömmar 

sedan tillbaka längs havsbotten. Friktion och vattendjup kan hindra strömmen 

vilket gör att vatten är stuvat i mitten av viken (SMHI 2011, Ising et al 2016). 

Uppstuvningseffekten har beräknats till omkring 40 cm över rådande vattennivå 

under stormar (SMHI 2008, Almström och Persson 2016). Ängelholms höga, 

sandiga dyner skyddar bakomliggande områden mot översvämningar och höga 

vindhastigheter. Dynerna som är minst 3,5 m i höjd kan anses särskilt viktiga som 

ett skyddande dynsystem (Thiere 2017). Figur 6, nedanför, visar erosionsprocessen 

och dess påverkan på dynsystemet. När vågorna underminerar dynerna (2b), så 

rasar dynerna ner på strandplan (2c) och allt eftersom ut i det kustnära systemet 

(2d) vilket utsätter sanden för både parallell och vinkelrätt transport. 
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Figur 6. Kusterosionsprocessen på sandstränder (Ising et al 2016). 

2.2 Kustparametrar  

I Projekt Skånestrand har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kartlagt både 

framtidens risk för erosion samt nuvarande förhållanden till erosion och 

ackumulation baserat på historisk erosion för hela Skånes kust (Ising et al 2016). 

Med kustlinjen som indikator, har SGU bedömt att majoriteten av Ängelholms kust 

inte har förändrats på ett betydande sätt under perioden 1940-2010, men att en del 

av sandstränderna är utsatta för erosion i framtiden, som visas i Figur 7 nedanför. 

Kandidatuppsaten av Hamilton (2018) som använde en mer lokal skala och 

analyserade olika indikatorer för erosion hittade att vegetationslinjen har flyttat ca 

15 m inåt land, medan kustlinjen har rört sig ca 15 m ut mot havet under samma 

period (1947-2017). Detta är på grund av att erosionsprocessen tvingar sand som är 

lagrad i dynerna ner på strandplanen (Figur 6). Klapperstenstränderna i Ängelholm 

bryts av små strandfickor med sandstrandskaraktär, vilket är viktigt att beakta i 

bildanalysen för strandavsitten Magnarp och Björkhagen. De små sandstränderna 

har ett tillhörande dynsystem vilket gör det möjligt att digitalisera vegetationslinjen 

och analysera både kust- och vegetationslinjens trender med DSAS-verktyget. 

Mer extrema variatoner visas i det korta loppet, och kustlinjen kan oftast visa att 

stranden expanderar. Detta kan vara missvisande eftersom det tolkas som att 

ackumulation (med sand från kustvattenområden) pågår, men det är mer sannolikt 

att dynsystemet eroderas ner på strandplan, och att den totala sandvolymen på land 

minskar. Därför är det viktigt att också analysera vegetationslinjens förändring för 

att få en helhetsbild. 

Enligt SGUs Projekt Skånestrand, så finns det i Ängelholm risk för erosion längs 

sandstränderna, och stranden nära Ängelholms tätort är mest utsatt. En del av 

sträckan (Havsbaden) har tidigare restaurerats med sandåterföring vilket har ökat 

sandvolymen på konstgjort väg efter omfattande stormskador. Detta måste tas 

hänsyn till i analysresultaten för erosionstakten. 
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Figur 7. Karta från SGUs Projekt Skånestrand som visar kustlinjens historiska förändring (a) och nuvarande risk för erosion 
(b). 

Det förväntas att en lokal analys av vegetationslinjen tillsammans med 
kustlinjeförändringar och volymanalyser belyser områden i kommunen som är 
utsatta för erosion och ger ett mer holistiskt perspektiv av pågående kustprocesser i 
Ängelholm. 
 

2.3 Stormparametrar, frekvens och vattenstånd  

Sedan 2011 har kommunen dokumenterat stormar och deras påverkan mer 

systematiskt, men dokumentation finns så långt tillbaka som 1981 (Persson 2019). 

Klimatförändringar kommer att fortsätta bidra till fler stormar och höga 

vindhastigheter (EEA 2017, Donat et al 2011, and SOU 2007), därför är det viktigt 

att veta vilken data som är relevant och hur det kan användas i framtidsanalyser. 

Följande studie belyser förhållandet mellan mätvärden från olika mätstationer och 

relaterar storm/högvindhastighetsdata till temporala variationer i erosionstakt. 

Frekventa stormhändelser bidrar till erosionen på Vejbystrand (Hamilton 2018), 

därför är det viktigt att studera även all övrig kust i Ängelholms kommun samt 

belysa utsatta områden för att kunna anpassa kusten med rätt metod. 

I samband med frekventa stormar som tillför erosion, höjs havsnivåerna i Sverige i 

samma takt som det globala medelvärdet. Under SGUs studieperiod för Projekt 

Skånestrand (1940 till 2010), ökade havsnivån ungefär 17 cm (SMHI 2014). Detta 

ökar sannolikt risken för erosion och påverkar de lokala förutsättningar.  

Enligt Sweco (2019) leder vindar från västnordväst till de högsta våghöjderna i 

Skälderviken. Studien använder vinddata från Hallands Väderö, havsnivådata från 

Viken, samt batymetridata från Skälderviken för att kunna modulera det värsta 

scenariot (klimatscenario RCP 8,5) med våghöjder från olika vindriktningar för året 

2100. Havsnivåhöjning och landhöjning är beräknat i modellen. Resultaten visas 

nedanför: 
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Figur 8. Modellerad våghöjd i Skälderviken under olika vindriktningsscenarion (Sweco 2019).  

I kandidatuppsatsen av Hamilton (2018), kombinerades tidpunkt för stormar med 

uppgifter gällande högsta vindhastighet och vindriktning samt havsnivå för att 

kunna analysera stormfrekvens och extremhändelser. Kompletterande analyser för 

att kunna avgöra vindhastighet, vindriktning och havsnivå under varje period 

genomfördes i föreliggande rapport. En jämförelse av de olika perioderna klargör 

vad kommunen kan förvänta sig i framtiden under olika scenarion. Vinddata är 

oftast tagen från Hallands Väderö som är en exponerad station nära öppet hav. Det 

är dock troligt att viken som Ängelholm ligger i påverkar vindförhållandena som 

råder vid de inre delarna av Skälderviken och dess kust. Denna studie överbryggar 

glapp i mätdata genom att kombineras med data från Barkåkra station, en 

landbaserad station nära Vejbystrand som har mycket långa mätserier för vind 

(SMHI mäter sedan 1946). Data från båda stationer jämförs för att undersöka 

skillnader. 
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3 Metod 

Både ArcGIS 10.5 och 10.6 används för GIS-analyser i förarbeten till denna 

rapport. Specifika verktyg och funktioner nämns i beskrivningen och en mer 

detaljerad förklaring av vissa metoder finns som bilaga. Studien är uppdelad i flera 

tidsperioder baserat på tillgängliga ortofoton. Flygbilderna är projekterade till 

Swereff99 13 30 och för all höjddata används RH2000 som höjdsystem. 

Tidsperioderna inkluderar: 1940 till 1960, 1960 till 1973, 1973 till 2000, 2000 till 

2010, 2010 till 2017, 1940 till 2010, och 1940 till 2017. Utmed Vejbystrand, 

Magnarp och Björkhagen så är det tidigaste ortofotot taget 1947. Uppdelningen av 

perioderna ger insikt och förståelse för erosionstrender för både kort och lång sikt.  

Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0 är ett programtillägg till 

ArcGIS som används av USAs Geologiska Undersökning (USGS) för att beräkna 

statistik på kustförändringar. ArcGIS-verktygen Spatial Analyst och 3D Analyst 

användes för analyserna. Metoden är baserad på kandidatuppsatsen “Coastal 

erosion in Ängelholm: a case study tracking recent and historical changes to 

Vejbystrand” (Hamilton, 2018). Föreliggande rapport expanderar på metoderna 

som används i kandidatuppsatsen; samma principer har tillämpats för fler delar av 

kusten.  

3.1 Förändringsanalys för kust och vegetationslinjer 

För att kunna studera erosionstrender på kort och på lång sikt samt på olika typer 

av stränder (klappersten, sand) så används en automatisk metod för att rita av 

kustparameterna. Genom att använda ArcGIS-verktyget Image analysis, ökades 

kontrasten av samtliga ortofoton med 20 %. Därefter klassificerades ortofotonas 

raster i fem olika klasser baserat på pixelfärg med verktyget Iso cluster unsupervised 

classification. De nya klasserna blev därefter omklassade till endast två klasser, dvs 

representerade antingen sand och vegetation eller sand och hav, beroende på vilken 

parameter (vegetationslinjen eller kustlinjen) som skulle ritas. Det nyskapade rastret 

konverterades till en polygon. Gränsen extraherades i form av en linje för att skapa 

vegetationens respektive kustlinje. 

Med hjälp av DSAS-tillägget så skapades transekter. Transekterna börjar på en 

förbestämd baslinje och går genom alla kust- eller vegetationslinjer. Statistik på 

förändringstakten räknades ut för varje enskild transekt med ArcMap-

tilläggsverktyget DSAS. Flera olika beräkningsmetoder finns, men End Point Rate 

(EPR) är det som presenteras. EPR beräknar skillnaden (i m/år) mellan det första 

och sista året i serien för varje transekt. Erosion och ackumulationstrender är 

klassificerad i enlighet med skalan som används i SGUs Projekt Skånestrand (Ising 

et al 2016). Skalan använder en +/- 15m buffert som bedöms omfatta marginalen 

som anses vara en oförändrad kust. Märkbara erosionsförändringar sker därför 
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utanför denna buffert, med minusvärden när erosion avses och med plusvärden när 

ackumulation avses. Föreliggande rapport skiljer mer noga mellan positiva och 

negativa värden för att kunna få en mer lokal uppfattning av trenderna, dvs 

trendskillnader avgörs utifrån om värdena är positiva (ackumulation, 0 till +15 m) 

eller negativa (erosion, 0 till -15 m). 

3.2 Stormparametrar, datainsamling och analys 

Historiska stormhändelser mellan 1940 till 2017 togs fram baserad på en befintlig 

sammanställning av Olsson (2002) och kompletterades med mätdata från SMHI för 

respektive storm. Två väderstationer användes parallellt, en land-baserad i Barkåkra 

och en havsnära station på Hallands Väderö. Trots att Barkåkra ligger i Ängelholms 

kommun så är datat mer osäkert på grund av att stationen ligger en bit in mot land 

(6 km från kusten) vilket gör att vinden är mer påverkad av det omgivande 

landskapet. Fördelen med Barkåkra är dess långa mätserier, som ger en utblick 

tillbaka till historiska händelser. Stationen på Hallands Väderö påverkas inte av de 

kustnära förhållanden, dock är den norr om kommunen vilket gör att den 

representera inte dynamiken inom Skälderviken (SMHI 2013). Mätserien från 

Hallands Väderö är också betydligt kortare. Kända stormdatum användes för att 

sammanställa ett urval av data från stationerna. Detta minskar risken för att få med 

starkt avvikande värden och perioder med nedsatt mätarfunktion som annars 

påverkar hela analysen. Trots SMHIs stormklassning (där en storm räknas som 

vindar med minst 24,5 m/s), så definieras värdena från de utvalda dagarna som 

storm eftersom de har haft en kraftig påverkan på kusten och datat kommer från 

en annan mätstation. 

Högsta medelvindhastighet och respektive vindriktning sammanställdes för varje 

utvald storm. Därefter valdes de stormtillfällen med högst vindhastighet för varje 

tidsperiod (1940-1960, 1960-1973 osv). En graf som visar förhållandet mellan 

vindhastighet och vindriktning för de enskilda stationerna skapades. Enbart datum 

där det fanns mätvärden för alla parametrar användes. Vindriktningen beräknades i 

grader. Inom denna rapport har inte havsnivåvärden analyserats på mer djupgående 

sätt, men denna översiktliga sammanställning tas med för att kommunen ska kunna 

använda underlaget i framtida analyser. Mätserierna för havsnivån från SMHI-

stationen Viken har tidigare analyserats i diverse andra studier (Almström och 

Persson 2016, Gyllenram et al 2017, Hallin 2019).  

Rapporten använder högsta beräknade vindhastighet för att avgöra det värsta 

scenariot för stormen. Detta kan jämföras med vågmodellen skapad av Sweco 

(2019) som också använder ett worst case-scenario för att belysa förhållanden som 

orsakar de högsta våghöjderna och då har stor risk för sedimentförlust och 

stranderosion.   
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3.3 Beräkning av volymförändringar  

För att avgränsa området på sandstränderna så användes kustlinjen från 2017 som 

gräns mellan land och vatten. En 10 m buffar inåt land från vegetationslinjen från 

2017 användes som gräns på landsidan. Denna begränsning (buffert) används för 

att minimera fel i LiDAR-datat som kan orsakas av högre och tätare vegetation 

längre inåt land. För klapperstensstränder som saknar dynsystem, användes en 30 

m buffar inåt land räknat direkt från kustlinjen från 2017. Bufferten valdes för att 

den innehåller klapperstensstranden och det närliggande sedimentet utan att få med 

infrastrukturen (t. ex hus och vägar). LiDAR-data från 2010 och 2017 klipptes till 

dessa avgränsningar inför vidare analys och volymberäkningar. LiDAR-datat har 

även avgränsats för olika kustavsnitt, dvs Vejbystrand, Magnarp, Björkhagen samt 

Ängelholm (söder om Rönneåns mynning till Vegeåns mynning) hanteras separat, 

dvs volymanalyserna har utförts för olika delar av kusten som bedöms ha liknande 

förutsättningar.  

Det är viktigt att rasterfilerna har samma upplösning när man gör en volymanalys 

eftersom upplösningen bestämmer pixelstorleken vilket kan påverka resultaten. Det 

är också viktigt att pixlarna från LiDAR-data från olika tidpunkter är justerat till 

exakt samma läge. ArcGIS-verktyget clip användes för att justera omfattningen så 

kallad processing extent av rastren för att matcha raster som ska jämföras med 

varandra. Volymen av det skyddande dynsystemet beräknades också. Med samma 

LiDAR clip, så extraherades alla värden för markhöjder högre eller lika med 3,5 m. 

Verktyget Zonal Statistics (table) används för att beräkna den totala volymen. Värdena 

kan multipliceras med pixel-arean (ytan) för att få ut absoluta volymer för varje 

raster. Metoden är närmare förklarat i masteruppsatsen av Lindell (2017). Alla dessa 

är visualiserade i separata raster som tydligt indikerar vart mest material har gått 

förlorat eller ackumulerat. 

3.4 Förändringsanalys för strandprofiler 

Strandprofiler fås genom GPS-mätningar av en rad punkter som ligger i en linje 

som skär genom strandplan. Profilmätningar täcker de grunda kustvattenområdena, 

strandplanet och klitterna. Profilmätningarna upprepas för exakta punkter varje år 

och kan användas för att bättre förstå pågående årliga förändringar vid 

sandstränder och framförallt förändringar under vatten. Profilmätningar ger 

undervattensdata som är annars dyrt att skaffa eftersom det kräver avancerade 

mätningar med t ex grön laser som behövs för att penetrera vattenytan eller 

akustiska metoder från båt (såsom ekolod). Nackdelen är att metoden inte ger en 

heltäckande bild över hela dynsystemet eftersom man inte ser förändringar som 

sker mellan mätpunkterna och profilsektionerna. Profilmätningar har utförts under 

en längre tid för vissa av Ängelholms stränder och data har här sammanställts för 

alla år och platser där det funnits tillgängligt.  
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Att analysera profilerna är ett kostnadseffektivt sätt att fortsätta analysera 

undervattensdata emellan skanningar. Strandprofilmätningar från olika år kan 

sammanställas i profilgrafer vilket medger direkt jämförelse av skillnader mellan år. 

I denna rapport används både profilmätningar och LiDAR-data för att skapa 

profilgrafer. Existerande LiDAR från både 2010 och 2017 penetrerar dock inte 

vattenytan, men LiDAR-data från 2012 gör det. För att visualisera årliga 

profilmätningar, konverterades originalmätfilen (PXY-format) till en CSV i Excel 

som sedan importerades in i ArcGIS i form av 3D-punkter. Detta visualiserades 

som en profilgraf (kurva) genom ett vanligt Exceldiagram med avstånd på 

punktavstånd på x-axeln och markhöjdsättning på y-axeln. För LiDAR skanningar 

extraherades höjddata från samma koordinater som används i de årliga 

profilmätningarna. Detta visualiserades i ArcGIS med 3D toolbar och sen samlades i 

Excel. En mer detaljerad beskrivning hittas i Bilaga IV. 

4 Resultat och diskussion  

4.1 Feldiskussion 

Trots att en automatisk metod användes för att digitalisera kust- och 

vegetationslinjerna behöver metoden fortfarande manuell efterbearbetning för att 

säkerställa hög noggrannhet samt undanta hårda konstruktioner såsom hamnar. 

Analysen bygger också på en ojämn viktning av data eftersom mer och bättre data 

finns idag jämfört med perioden innan år 2000. Äldre flygbilder är i gråskala och av 

lägre kvalitet avseende upplösning och georektifiering. Senare flygbilder har både 

bättre kvalité och är flerfärgad vilket gör den automatiska färgomklassificeringen 

mer tillförlitlig. En så kallad nära-infraröd-lens hade också underlättat 

klassificeringen eftersom vegetation reflekterar dess våglängd och vatten absorberar 

den, vilket resulterar i tydliga och starka kontraster mellan vatten och land, samt 

mellan land och vegetation. Metoden skulle då kunna vara mer exakt, och skuggor, 

stenar och hamnar skulle undvikas lättare. I föreliggande fall fanns enbart ett 

ortofoto med denna typ av färgsättning att tillgå, dvs det kan utgöra underlag i 

kommande studier om fler infraröd-scanningar köps in framöver. 

I DSAS-analysen så hade en statistisk analys baserad på så kallad weighted linear 

regression (WLR) varit mer lämplig på grund av att den tar hänsyn till osäkerheten i 

ritningsprocessen samt utgångskvaliteten i grundmaterialet (tillgängliga flyg- och 

ortofoton). Metoden är dock mest meningsfull när ett flertal år med olika osäkerhet 

ingår i ritningsprocessen. Detta har inte kunnat tillämpas för varje studieperiod i 

denna rapport, eftersom det finns en så begränsat mängd flygfoton tillgängliga för 

den historiska perioden, 1947 till ca 2000. Därför används EPR (som bygger på att 

jämföra skillnaden mellan första och sista bilden inom varje period) för samtliga 
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undersökta perioder för att möjliggöra en direkt jämförelse. Framtidsstudier kan 

mycket väl ta hänsyn till WLR istället, eftersom det från år 2000 finns ett flertal 

ortofoton och tillhörande kust- och vegetationslinjer för varje period; t ex finns 

perioden 2000–2010 representerad av 5 kust- och vegetationslinjer och perioden 

2010-2017 är representerad med hela 6 kust- och vegetationslinjer. Dessa analyser 

har också tagits fram under förarbetena till denna rapport, men har inte tagits med 

här eftersom materialets totala omfattning redan är så stor. En jämförelse mellan 

EPR och WLR-metoden för de två senare tidsperioderna visar att bägge metoder 

ger mycket lika resultat.  

I samband med att datakvaliteten och tillgången har förbättrats över tid finns också 

ett större antal datatyper att välja emellan för senare år och troligen kommer 

fortsatt teknikutveckling att bidra med fler mätmöjligheter och datatyper framåt. 

Exempelvis finns data som gör det möjligt att analysera volymförändringar bara 

tillgängligt för 2010, 2012 (delvis) och 2017 men ej för tidigare år. En utmaning för 

framtida teknikutveckling är att även fortsättningsvis kunna jämföra med 

förhållanden bakåt i tiden (dvs jämföra med lägre data- och mätstandard). I fallet 

ovan med volymförändringar som är väldigt användbara för att studera en period 

av frekventa stormar och erosionsförändringar de senaste åren, så är det inte 

möjligt att jämföra med historiska perioder, eftersom motsvarande data om 

höjdsättning saknas. Även med existerande LiDAR-data så finns det brister. 

Exempelvis är skanningen från 2017 och 2010 av bättre kvalitet och mer 

heltäckande än den från 2012, samtidigt som skanningen från 2012 är den ända 

som innehåller djupdata. Ett liknande problem existerar för stormdata eftersom 

mer mätdata för stormparametrar finns nu än förr; riktigt långa mätserier tillbaka 

till historisk tid är dock en bristvara, vilket försvårar statistiskt säkra beräkningar av 

återkomsttider för extremvärden med lokal relevans. En slutsats från detta är att 

värdet av att ha samlat in mätdata idag kommer att öka i framtiden, eftersom det 

möjliggör nödvändiga jämförelser bakåt i tiden. I samband med 

klimatanpassningsfrågan är det också svårt att förutse i vilken takt och omfattning 

klimateffekter påverkar vår del av kusten, vilket gör lokal dokumentation av både 

akuta skador och mer långsamma förändringar helt ovärderliga samt nödvändiga 

för att bevaka utvecklingstakten lokalt. 

4.2 Långsiktiga erosionstrender  

Följande figurer visar hur de relevanta kustparametrarna (antigen kust- eller 

vegetationslinjen) har ändrats under olika tidsintervaller sedan 40-talet. SGUs skala 

för erosion och ackumulation visas på vänster sidan av legenden, dvs de olika 

erosionskategorierna för erosion och ackumulation följer SGUs 

bedömningskategorier. Intervallen som är relevant för aktuellt strandområde visas 

till höger och är inramad med en svart fyrkant. Den minimala och maximala 
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förändringstakten visas i botten av legenden. Dessa representerar variationsbredden 

av erosion och ackumulation. Till sist visas ett tårtdiagram som representerar 

strandområdets förändring som helhet. Tårtdiagrammets statistik bygger på att 

stranden och förändringslinjerna delats upp i många transekter (tvärsektioner) för 

att visa hur mycket förändring som skett i respektive transekt. Tårtdiagrammet 

redogör sedan av SGU-kategorierna som andel av det totala antalet transekter (%).  

4.2.1 Sanddominerade stränder 

Kustlinjerna längst Ängelholms strand och Vejbystrand visar en trend av 

ackumulation, dvs har flyttats mot havet över tid. Vegetationslinjerna visar en tydlig 

motsatt trend av erosion, dvs har överlag flyttat inåt land över tid. Figur 9a visar 

kustlinjens förändring på Ängelholms strand från 1940 till 2017. Under perioden 

har 59 % av kusten genomgått betydlig ackumulation (enligt SGUs skala) och bara 

12 % av kusten har genomgått erosion. Majoriteten av ackumulationen längs 

kustlinjen händer i den södra delen. Det är mest sannolikt att sanden i det norra 

dynsystemet sammanbrotts längst på strandplanen och flyttas vidare söderut längst 

kustlinjen. Detta skulle innebära att den norra delen av dynsystemet är mer utsatt 

för erosion. En studie av Almström och Fredriksson (2011) som visar att sanden är 

grövre i den norra delen på grund av den kustparallella transporten i Skälderviken 

stöder detta. Från norr transporteras de fina sandkornen söderut och ackumuleras 

norr om vågbrytaren vid Klitterhus. Det gör att sanden eroderar efter vågbrytaren 

och att stranden blir mer utsatt för erosion. 

Figur 9b visar den långsiktiga trenden för vegetationslinjen. I motsats till kustlinjen 

så har majoriteten av vegetationslinjen genomgått erosion. 23 % av 

vegetationslinjen har genomgått betydlig reträtt och 55 % av sträcken har haft en 

generell erosionstrend. Den maximala erosionstakten längst kustlinjen (-0,54 m/år) 

är långsammare än vegetationslinjen (-0,66 m/år). I kontrast, så var 

ackumulationstakten vid kustlinjen (0,74 m/år) snabbare än vid vegetationslinjen 

(0,49 m/år). Resultaten indikerar att det på lång sikt finns motsatta trender mellan 

vegetation och kustlinjer. Detta visar att sanden från dynsystemet eroderar ner på 

strandplanen längst kustlinjen. På Ängelholms strand kan man säga att den norra 

delen är mest utsatt för erosion på grund av naturliga processer i Skälderviken 

(kustparallell sedimenttransport) i kombination med att sanden längst upp i 

dynsystemet eroderar mest här. Det gör att sand från det närliggande kustsystemet 

längst norrut transporteras söderut längst kustlinjen.  
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Figur 9. Historiska förändringar av kustlinjen (a) och vegetationslinjen (b) på Ängelholms strand.  

4.2.2 Klapperstensstränder 

 I övrigt saknar klapperstenstränderna motsvarande dynsystem och stenstranden 

ansluter i mycket större utsträckning direkt till hårdgjorda ytor och infrastruktur, 

där vegetationslinjen saknas eller inte har kunnat digitaliseras tillräckligt tillförlitligt 

(det är svårt att skilja åt stenar och vegetation genom kontrastanalys). Enbart 

kustlinjens förändringar analyserades därför utmed de steniga delarna av Magnarps 

och Björkhagens stränder. De mest tydliga förändringarna pågår längs 

sandstrandsfickorna medan kustlinjen utmed klapperstensstränderna i övrigt har 

varit mer stabila. 

Klapperstensstranden längst Magnarp visas i Figur 10 nedan. Merparten av 

kustlinjen har inte genomgått betydande förändringar under perioden, och de flesta 

områden som faller utanför bufferten på +/- 15m återfinns vid 

sandstrandsfickorna. Klapperstensstränder drabbas inte lika mycket av stora 

förändringar på grund av det hårda och grova substratet vilket utgör denna typ av 

kust och som inte är erosionskänslig i sig. De förändringar av kustlinjen som ändå 

syns (upp till -15 m) är mer sannolikt orsakade av en ökning av havsnivån under 

undersökningsperioden (som gör att en större andel av klapperstenskusten är under 

vatten idag än under 40-talet) än fysiska förändringar av stenarnas läge (dvs faktiskt 

erosion). 
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Figur 10. Historisk förändring av Magnarps kustlinje (1947 till 2017).  

På lång sikt är trenden längs klapperstenstränderna mer stabil än trenden på 

kommunens långa sandstränder vid Vejbystrand och Ängelholm.  

Mindre än 3 % av Magnarp (visas i Figur 10 ovanför) har ändrats utanför SGUs 

ram för ingen förändring (+/- 15 m) medan 60 % av Ängelholms strand är utanför 

ramen. Det är också intressant att trots att kustlinjen längs Ängelholms sandstrand 

har mest ackumulerat, så har klapperstenstränderna nästan bara backat. Under 

samma period har havsnivån ökad ungefär 17 cm (SMHI 2014) i Sverige vilket 

tyder på att övriga förändringar vid klapperstenstränderna (kustlinjen flyttar 

långsamt inåt land) är relaterad till havsnivåhöjningen och inte förändringar av 

stenens fysiska läge. Trots att klapperstensstränderna är gjort av hårda substrat så 

finns det också mjukt material som ligger i överkant till dessa stränder. Mjuka 

material kan alltså vara utsatt för underminering och underspolning under kraftiga 

stormar. Detta visas inte i en DSAS-analys, men måsta undersökas med 

volymanalys vilket kommer i avsnitt 4.4.2.  

Den snabbaste ackumulationstakten vid kustlinjen under perioden (-1,25 m/år) 

återfinns utmed sandstrandsfickorna, Figur 11 visar sandstrandfickorna vid 

Magnarp. Vegetationslinjerna för strandfickorna visar att den maximala 

erosionstakten (-0,35 m/år) är jämförbar med förändringstakten utmed hela 

Magnarps klapperstensstrand (-0,34 m/år).  Ackumulationstakten är som högst 

(0,25 m/år) för kustlinjen utmed sandstrandsfickorna, dvs mycket mer intensiv än 

motsvarande kustlinje utmed klapperstensstranden i övrigt (1,25 m/år). 
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Figur 11. Historisk förändring av kustlinjen (a) och vegetationslinjen (b) utmed mindre sandstränder vid Magnarp.  

Resultaten indikerar att längs klapperstensstränder så är de största långsiktiga 

förändringarna utmed strandfickorna där sedimenttransporten är mer dynamisk. 

Till skillnad från det omvända förhållandet mellan vegetations- och kustlinjen längs 

de långa sandstränderna, verkar det vara en mer enhetlig trend för 

sandstrandsfickorna vid Magnarp, dvs kustlinjen och vegetationslinjen har båda 

flyttat i liknande riktning. Istället syns en lokal omfördelning av sandmaterial i 

DSAS-analysen, dvs de båda norra strandfickorna eroderar och de bägge södra 

strandfickorna ackumulerar sand över tid (långtidsperspektiv). Riktningen av de 

kustparallella strömmarna i Skälderviken som påverkar åtminstone kustlinjens 

förändringar går i södergående riktning, vilket stödjer en netto-sandomfördelning 

från norr till söder även på så lokal skala.   

4.3 Erosionstrender på kort sikt  

4.3.1 Stormparametrar – datainsamling   

I uppsatsen av Hamilton (2018), jämfördes stormdatum från Olsson (2002) med 

vind och havsnivå-data från SMHI. Vindhastighet och riktning, och havsnivå-data 

för varje storm kan hittas i Bilaga VII. Tabell 1 nedanför samlar data från den 

värsta stormen under varje period. Värsta storm är definierad som den som har 

högsta vindhastighet. 
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Tabell 1. Vind och havsnivå data för olika studieperioder. HV = Hallands Väderö. SMHI (2018a, 2018b, and 2018c). 

Period Antal 

stormar/ 

frekv1 

Datum på 

högsta 

vindhastighet 

(Barkåkra) 

HÖGSTA 

vindhastighet 

(m/s) / 

motsvarande 

vindriktning 

(Barkåkra) 

Datum på 

högsta 

vindhastighet 

(HV*) 

HÖGSTA 

vindhastighet 

(m/s) / 

motsvarande 

vindriktning 

(HV) 

HÖGSTA 

havsnivå 

(cm) 

1947–

1960 

10/0,6 21 februari 

1953 

19/290 (VNV) NA NA NA 

1960–

1973 

3/0,2 17 oktober 

1967 

24/290 (VNV) 13 december 

1964 

19/250 (VSV) NA 

1973–

2000 

10/0,6 3–4 december 

1999 

24/287 (VNV) 3–4 december 

1999 

23.6/197 

(SSV) 

167,2 

2000–

2010 

3/0,3 4 augusti 

2008 

24/280 (V) 8 januari 2005 28.1/226 (SV) 128,8 

2010–

2017 

6/0,9 5–7 december 

2013 

24/290 (VNV) 28 oktober 

2013 

28.3/234 (SV) 174,9 

1947–

2010 

26/0,4 flera 24/287 (VNV) 8 januari 2005 28.1/226 (SV) 128,8 

1947–

2017 

32/0,5 flera 24/287 (VNV) 28 oktober 

2013 

28.3/234 (SV) 174,9 

 

Perioden 2010 till 2017 var det mest stormfrekventa tidsintervallet (ungefär 1 storm 

per år), på andra plats hamnar perioden 1947 till 1960 (stormfrekvens 0,6 per år). 

Perioden 1960 till 1973 var det tidsintervall med minst antal stormar 

(stormfrekvens 0,2 per år).  

Resultaten för stormar med data från båda stationer under hela studieperioden 

(1947 till 2017) är visualiserad i vindrosen nedan (Figur 12). Stationen Barkåkra 

visas i gult och stationen Hallands Väderö visas i rött. 

 

 

1 Antal per år inom perioden. 
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Figur 12. Vindrosen jämför den högsta median vindriktning mellan Barkåkra (gult) och Hallands Väderö (rött) för vissa 
stormar mellan 1947 och 2017.  

Vi valde att jämföra mätvärden från de två mätstationer med simuleringsresultat 

från en nyligen framtagen vågmodell (Sweco 2019), eftersom det är intressant att se 

vilken av mätstationerna som bäst representerar den värsta tänkbara vindriktningen 

som beräknades med vågmodellen. Enligt data från Barkåkra mätstation är 

vindriktning VNV den mest sannolika vindriktningen under en storm under hela 

studieperioden (40-talet till 2017). För Hallands Väderö så var vindriktningen SV 

kopplad till höga vindhastigheter. Vindhastigheten kan fortfarande vara bäst 

representerad av Hallands Väderö där friktionen från landskapet spelar mindre roll. 

Förhalandet mellan vindhastighet på Barkåkra och Hallands Väderö visualiseras 

nedan. Bara åtta stormdatum används eftersom det är bara åtta datum där data 

finns för båda stationer. Detta kan göra att resultaten inte är helt representativa, 

men det ger ändå en blick på den olika information som stationerna ger. Generellt 

så ger Hallands Väderö station mer extrema vindhastighetsvärden än Barkåkra, 

vilket tyder på närheten till havet. 
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Figur 13. Förhållande mellan vindhastighet på Barkåkra och Hallands Väderö för vissa stormar mellan 1947 och 2017.  

En liknande graf för vindriktning under samma stormtillfällen visas nedanför. I 

detta fall så har Barkåkra högre värden, vilket innebär att vinden blåser mer från 

VNV än Hallands Väderö. Detta är mest sannolikt på grund av de geografiska 

skillnaderna, där Barkåkra ligger mer skyddat av höjdryggar och längre in på land, 

medan Hallands Väderö ligger utmed öppet hav. Eftersom vågmodellen av Sweco 

(2019) visar att VNV-vindar har störst påverkan på kusten, är det kanske Barkåkra 

mätstation som bättre representerar vindriktningsdata under en storm för 

kommunen. 

 

Figur 14. Förhållande mellan vindriktning på Barkåkra och Hallands Väderö (HV) för vissa stormar mellan 1947 och 2017. 
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Resultaten visar också att stationerna inte ger samma information under en storm 

och påverkas olika under samma händelse. 

4.3.2 Sanddominerade stränder 

I kandidatuppsatsen av Hamilton (2018) gjordes en jämförelse av kust- och 

vegetationslinjens utveckling under en period med få stormar (1960-1973) och en 

stormrik period (2010-2017) för stranden vid Vejbystrand. Inom ramen av 

förarbetena till föreliggande rapport jämfördes kustutvecklingen under samtliga 

tidsperioder och alla stränder utmed Ängelholms kommuns kust.  Nedan visas 

resultaten för stranden vid Ängelholm, återigen en jämförelse mellan en lugn (1960-

1973) och en stormrik (2010-2017) period. Ortofotot som finns för 2017 täcker 

inte lika långt söderut som den från 2010 vilket gör att analysen är för en kortare 

sträcka av strand. Detta påverkar så klart resultaten och trots att minimum och 

maximum-värden kan jämföras, finns en högre sannolikhet för mer extrema 

värden.  

Korttidstrenderna av erosion längs Ängelholms strand är inte samma som 

långtidstrenden. Kortsiktstakten har större spann och är mer intensivt vilket 

sannolikt är på grund av kortsiktiga förändringar som inte har haft tid att läka. 

Denna trend är även dominerande under perioder med färre stormar (t. ex 1960 till 

1973 och 2000 till 2010). Figur 15 visar att den maximala erosionstakten längs 

vegetationslinjen mellan 2010 och 2017 (-5,09 m/år) är snabbare än både 1960 till 

1973 (-1,75 m/år) och hela perioden (-0,66 m/år). Det är viktigt att påpeka att 

minimala och maximala värden representerar variationsbredden och inte helheten. 

86 % av sträckan eroderades vid vegetationslinjen mellan 2010 och 2017 och bara 

61 % eroderades mellan 1960 och 1973, och 55 % under hela studieperioden. 

Resultaten liknar dem på Vejbystrand (Hamilton 2018), en sandstrand som också 

genomgick mer erosion under den senaste stormperioden än under en lugn period 

respektive hela perioden. Eftersom analysen för 2010 till 2017 är på en kortare 

sträcka kan det vara bra att verifiera slutsatsen med att kolla rent visuellt på DSAS-

analysen vilket fortfarande indikerar samma resultat. 
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Figur 15. Förändring av vegetationslinjen på Ängelholms strand mellan 1960 och 1973 (a) och 2010 och 2017 (b). 

Figur 16 visar resultaten för förändringen av kustlinjen under samma period. 

Kustlinjen flyttar ut mot havet under bägge perioder. Den maximala 

förändringstakten (2,56 m/år) är väsentligt snabbare än under 1960 till 1973 (1,63 

m/år) och också snabbare än 1940 till 2017 (0,74 m/år). Dessutom har 61 % av 

stranden upplevt ackumulation mellan 2010 och 2017, 81 % under 1960 till 1973, 

och 88 % under hela perioden. 

 

Figur 16. Förändring av kustlinjen på Ängelholms strand mellan 1960 och 1973 (a) och 2010 och 2017 (b). 
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Resultaten indikerar att systemet har svårt att återhämta sig från sandförlusten som 

sker i de övre stranddelarna (dynsystemet) när stormar inträffar med hög frekvens 

(ca årligen). Detta stöds ytterligare från DSAS-analyser vilket visar att trots 

sandåterföringen på Havsbaden så har det fortfarande eroderat längs 

vegetationslinjen. Resultaten behöver följas upp med undersökningar under 

kommande år, bland annat eftersom analysen för 2010 till 2017 bygger på en något 

kortare strandsträcka eftersom bildmaterial saknas för hela sträckan. 

4.3.3 Klapperstensstränder 

Längs Ängelholms klapperstenskust är korttidstrenden lik trenden på 

sandstränderna. Generellt är det erosion som pågår. Resultaten från Magnarp visas i 

Figur 17. Erosion är mer framträdande (82 %) under 2010 till 2017 än från 1960 till 

1973 (56 %). Erosionstakten är dock mer extrem än vid sandstränderna, men detta 

är troligtvis på grund av ett fel i DSAS-analysen vilket skapar transekter vinkelrätt 

från en baslinje genom kustlinjerna. Trots att detta problem inte brukar uppstå på 

sandstränderna så kan det vara problematiskt på de gropiga klapperstensstränderna. 

En noggrannare analys gjordes för att avgöra om extremvärden representerar en 

trend (mer än 2 transekter i rad) eller om det är enskilda eller få transekter i rad 

med extremvärden som ligger bakom. Eftersom värdena med högst erosionstakt 

representerar mindre än 2 % av kusten och är utspritt på olika enskilda ställen längs 

kusten, så tolkas det som ett extremvärde som inte representerar någon trend i 

datat. 

 

Figur 17. Kustlinjens förändring på Magnarp mellan 1960 och 1973 (a) och 2010 och 2017 (b). 

Vegetationslinjen utmed de korta sandstrandsfickorna har visats som exempel för 

stranden vid Magnarp i Figur 17b. Den maximala erosionstakten längs 

vegetationslinjen visar sig vara snabbare från 1960 till 1973 (-1,4 m/år) än under 

2010 till 2017 (-0,49 m/år). Erosions- och ackumulationstakten är långsammare på 

dessa stränder än på de långa sandiga kuststräckorna. Resultaten indikerar att de 

små sandstrandsfickorna inte är lika utsatta för erosion som de långa 

sandstränderna. Detta skulle kunna vara på grund av att närliggande klappersten 
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omhägnar dessa stränder och på så sätt skyddar dessa korta sträckor från 

stormskador och kustparallell transport som riskerar att flytta bort sanden. Utmed 

de långa sandstränderna sker sådan kustparallell transport i huvudsak i södergående 

riktning och leder till att mindre sandfraktioner flyttas (Hallin 2019). 

 

Figur 18. Vegetationlinjens förändring på Magnarp mellan 1960 och 1973 (a) och 2010 och 2017 (b). 

4.4 Erosionstrender under en period med frekventa stormar 

4.4.1 Sanddominerade stränder 

Kandidatuppsatsen av Hamilton (2018) visade att erosionen som pågick under 

2010 till 2017 på Vejbystrand var ungefär i samma storleksordning som den erosion 

som skedde under de föregående 70 åren, dvs förändringstakten har accelererat 

betydligt på senare år. En volymanalys visade att 5 % av den totala strandvolymen 

(från kustlinjen till vegetationslinjen och ytterligare 10 m inåt land) hade gått 

förlorad på bara åtta år, troligen genom förflyttning av sand till områden under 

vatten. Det skyddande dynsystemet vid Vejbystrand var ännu mer påverkad och 

förlorade 18 % av sin volym under samma tid, varav en del blev omfördelat till 

strandplan. Resultaten i denna rapport bekräftar resultaten från DSAS-analysen 

som visar att erosion pågår främst vid vegetationslinjen och att kustlinjeflytten ut 

mot havet orsakas av materialomflyttning från land mot hav, inte tvärtom. Sanden 

är förflyttad från dynsystemet ner till strandplan där den är mer utsatt för parallell 

och vinkelrätt transport ifrån det kustnära systemet och lättare kan hamna helt 

utanför den så kallade aktiva strandprofilen där sand kan flytta sig från hav mot 

land och reparera erosionsskador. Sandtransport från hav mot land och 
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återuppbyggnad av sanddyner kan ske genom dels kraftigare våguppspolning under 

blåsiga tillfällen med medelhöga högvattenstånd (ej stormar med 

extremvattenstånd) eller genom att torr sand flyttas upp genom vindtransport, 

vilket dock är starkt begränsat till de minsta sandfraktionerna, så kallad flygsand 

(Hallin 2019). Det kan också ske genom en kombination av bägge dessa 

mekanismer, men huvudsaken är att reparation sker betydligt långsammare och 

förutsätter längre stormfria perioder för att kunna verka. 

I denna rapport analyserades förhållanden på kommunens andra långa sandstrand 

nära Ängelholms tätort som i Vejbystrand, och även klapperstensstränderna för 

Magnarp och Björkhagen analyserades med liknande metoder, inklusive 

volymskillnad. För att kunna få en bättre uppfattning av vart sanden tar vägen 

delades sandstranden vid Ängelholm upp i fyra sektioner (Figur 19a). Kustlinjen 

från 2017 användes som gräns mot havet (2017 års kustlinje ligger längre ut än 

2010 års kustlinje). För att begränsa strandavsnitten inåt land testades två metoder. 

Den första använde en 10m buffert inåt land från vegetationslinjen (motsvarar 

metoden i Vejbystrand) och den andra använde en 50m buffert från 

vegetationslinjen. Båda avgränsningarna visas nedanför, dock är resultaten från 

10m bufferten den som användes i denna rapport (Figur 19b) eftersom den inte tar 

med lika mycket vegetation vilket kan skeva resultaten (större osäkerhet på 

vegetationstäta ytor). Volymförändringarna för varje strandavsnitt vid Ängelholm 

strand visas sedan i Tabell 2. 

 

Figur 19. Avgränsningar för strandavsnitt för volymanalysen på Ängelholms strand (a) och volymförändringen mellan 2010 och 
2017 (b). 
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Tabell 2. Absolut sandvolym och relativ skillnad av varje strandavsnitt på Ängelholms strand för 2010 och 2017. 

Strandavsnitt 2010 (m3) 2017 (m3) % förändring 

Mynningen 59 760 53 650 -10% 

Havsbaden 153 100 154 480 1% 

Råbocka 192 960 182 150 -6% 

Sibirien 186 630 178 915 -4% 

Total 592 450 569 195 -4% 

 

En analys av motsvarande dynsystem gjordes och resultaten visas nedanför. 

Dynsystemet definieras som all strandmark inom bufferten som ligger högre än 3,5 

m. Dynsystemet längs hela stranden har upplevt kraftiga volymförluster vilket 

minskar det naturliga skyddet som klitterna erbjuder mot översvämningar och höga 

vindhastigheter och som är ett viktigt skydd för bakomliggande bebyggelse och 

infrastruktur. 

Tabell 3. Absolut sandvolym och relativ skillnad av varje skyddande dynavsnitt på Ängelholms strand för 2010 och 2017. 

Strandavsnitt 2010 (m3) 2017 (m3) % förändring 

Mynningen 33 510 20 720 -38% 

Havsbaden 101 690 95 535 -6% 

Råbocka 138 020 106 000 -23% 

Sibirien 97 100 74 685 -23% 

Total 370 320 296 940 -20% 

 

Ett exempel från strandavsnittet Mynningen visas i Figur 20. Att den totala arealen 

av det skyddande dynsystemet (höjder över 3,5 m) har minskat illustreras av förlust 

av färglagda ytor i Figur 20, som utmed strandens norra och mellersta partier 

minskade med ungefär hälften. Oavsett volymförlusterna har den högsta punkten i 

dynsystemet blivit högre. Detta kan förklaras med erosionsprocessen som visas i 

Figur 6. När dynsystemets havssida eroderar och vegetationsklädda delar av dynen 

blottas, så kan vinden driva den lösa sanden uppåt. 
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Figur 20. Markhöjd över 3,5 m vid strandavsnitt Mynningen för 2010 (a) och 2017 (b). 

Volymanalysen visar att hela dynsystemet vid Ängelholms strand har genomgått 

kraftiga förändringar under åren sedan 2010 då minst sex kraftiga stormar med 

lokala extremvattenstånd har drabbat kusten (se Tabell 1; mer detaljer i Thiere 

2017). Det strandavsnittet där sandåterföring har gjorts upprepade gånger som 

akutåtgärd efter stormar (strandavsnitt Havsbaden) har ändå genomgått sandförlust 

i det skyddande dynsystemet.  Sandvolymen som helhet på strandavsnittet 

Havsbaden är dock i balans vilket visar att strandåterföring kan minska skadorna 

efter frekventa stormar och har bidragit till att behålla sanden i dynerna som avsett.  

4.4.2 Klapperstensstränder 

Samma typ av volymanalys gjordes på klapperstensstränderna. 

Klapperstensstränder är inte lika dynamiska som sandstränder, därför kan 

förändringar längs dessa stränder även vara kopplade till andra mekanismer än 

erosion. Exempelvis kan flytten av kustlinjen utmed Magnarp och Björkhagen 

sannolikt förklaras genom att havsnivån successivt har ökat mellan 1947-2017 och 

att mer av klapperstensstranden ligger under vatten än tidigare. Man skulle därför 

kunna förvänta sig att volymen utmed klapperstensstränder är tämligen stabil eller 

minskar i viss mån under den korta undersökningstiden 2010-2017, då havsytan 

bara steg marginellt. Trots det upptäcktes det betydande volymskillnader utmed 

båda klapperstensstränder, Magnarp och Björkhagen. Volymförlusterna på 4-5% 

motsvarar storleksordningen på de totala sandförlusterna som uppmättes vid 

sandstränderna i Vejbystrand och Ängelholms fyra strandavsnitt.    
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Tabell 4. Absolut sandvolym och % relativ skillnad för Björkhangen och Magnarp mellan 2010 och 2017. 

 

Magnarp 2010 Magnarp 2017 Björkhagen 2010 Björkhagen 2017 

Total Volym (m3) 117 100 m3 111 510 m3 239 430 m3 230 870 m3 

% förändring 

 

-5% 

 

-4 % 

 

Magnarp har minskat med 5 % och Björkhagen har minskat med 4 % under den 

stormrika perioden 2010-2017. Områden som är mest drabbade utmed Magnarp 

finns dels i de övre delarna av klapperstensstränderna, där troligtvis mjukare 

material har spolats ut; även de små sandstrandsfickorna är utsatta för större 

volymförluster. Längs Björkhagen är en brant stenskoning längs järnvägen drabbad. 

Skadorna utmed aktuell sträcka har reparerats sedan LiDAR-skanningen ägde rum 

våren 2017. Även utmed Björkhagen är de små sandstrandsfickorna drabbade av 

betydande volymförluster. Det är tydligt att branta konstgjorda konstruktioner och 

områden med finsediment samt övre delar av klapperstensstränderna som anslutar 

mot andra typer av substrat är mest utsatta för erosion längs 

klapperstensstränderna. Betydande lokala volymförluster har upptäckts genom 

volymskillnader och verifierats genom besiktning i fält (Figur 21). 

 

Figur 21. Erosion av sediment på Björkhagen.  

Volymanalysen (Figur 22 och 23) visar att klapperstensstränderna förlorar volym i 

samma storleksordning som sandstränderna, men att förlusterna är mycket mer 

lokala och mer avgränsade till specifika partier. Volymanalysen är en lämplig metod 

att övervaka förändringar även vid stränder som normalt inte är särskilt 

erosionskänsliga; sträckor med betydande volymförluster kan utpeka riskområden 

där man behöver förstärka skyddet, övervaka med jämna mellanrum eller anpassa 

närliggande infrastruktur och bebyggelse. 
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Figur 22. Höjdskillnad på Magnarp mellan 2010 och 2017.  

 

Figur 23. Höjdskillnad på Björkhagen mellan 2010 och 2017.  

4.5 Historiska förändringar enligt strandprofilerna 

Utmed kommunens känsliga sandstränder har profilmätningar utförts på vissa delar 

av kusten under längre tid. Figur 25 visar en karta över samtliga sandstränder där 

profilmätningar utförs. Strandprofiler mäts in manuellt (Figur 24) och är därför en 
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kostnadseffektiv metod för att följa förändringar av dynsystemet och kustnära 

undervattensområden.  

 
Figur 24. Mätning av strandprofiler ut i vattnet. 

Trots att dessa mätningar inte visar mer eller bättre information än LiDAR-

skanningar med grön laser eller multibeam-skanningar, så är kostnaden betydligt 

lägre och metoden kan därför vara ett bra komplement till andra metoder, 

exempelvis för uppföljningar mellan skanningar. Profilmätningar är också viktiga 

som referensmetod, eftersom mätpunkterna enkelt kan jämföras med olika typer av 

mer avancerade mätmetoder. Flest profilmätningar utförs för strandavsnitt 

Havsbaden nära Ängelholms tätort och där mätningar utförts under längst tid. 

Profilmätningar för de små sandstrandsfickorna (Magnarp, Björkhagen) har 

påbörjats under år 2018.   
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Figur 25. Nuvarande profilmätningar i hela Ängelholms kommun.  

Existerande LiDAR-data kan komplettera profilmätningar för att få en bättre bild 

av det som händer ovanför vattenytan. I grafen nedanför visualiseras LiDAR-data 

med en linje och profilmätningar som punkter. Profil 1 och 17 från Ängelholms 

strand visas i Figur 26 och 27. Dessa valdes ut som områden med snabb erosion 

enligt resultat från kust- och vegetationslinjeanalyser med DSAS-verktyget. Med 

hjälp av strandprofilerna får man ett intryck av hur mycket förändringar som sker 

på en årlig basis och får ett komplement till jämförelsen mellan 2010 och 2017. 
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Figur 26. Profilmätningar för profil 1 på Ängehlolms strand. 

Figur 26 visar att dynsystemet vid denna sektion har flyttat bakåt ungefär 7 meter 

sedan 2010. Reparation av dynsystemet kan ta 10-tals år och beror mycket på rätt 

vindförutsättningar (Hallin 2019); längre perioder utan stormar och extrema 

vattenstånd är också gynnsamma för självreparation (Hamilton 2018). De finare 

sandpartiklarna flyttar sig fram och tillbaka mellan det grunda kustvattnet och 

dynsystemet på land; dessa fraktioner kan transporteras både med vågor och vind, 

men är också de som är mest utsatta för parallell sandtransport när de är i vattnet 

och löper stor risk att gå förlorade utanför den aktiva profilen. För att bättre förstå 

vart sanden tar vägen så analyserades resterande strandprofiler. Majoriteten av 

profilerna har genomgått samma utveckling: mycket erosion i de högre delarna av 

dynsystemet, viss ackumulation på strandplan och viss erosion under vattenytan (se 

Figur 21). 

 

Figur 27. Profilmätningar för profil 17 på Ängelholms strand. 



 

38  

Figur 27 visar att frontdynen är mest påverkad i profil 17. Likt profil 1 så har 

klitterfoten flyttat bakåt ungefär 7 meter mellan 2010 och 2018. Till skillnad från 

profil 1 visar profil 17 att det har varit tillväxt av frontdynen sedan 2015 (ungefär 4 

meter). Detta trots att närliggande dyner har genomgått betydande förändringar 

efter Sand Life-projektet (Lindell 2017). Som i första profilen så har sand långsamt 

eroderat under vattenytan, men även under vatten syns en tillväxt sedan 2015. 

Detta stödjer inte Swecos studie (2011) som kartlägger den förväntade 

sandtransporten i Skälderviken. Enligt kartan så skulle det vara troligt att sanden 

under vattenytan skulle ackumulera närmast mitten av stranden. Det är möjligt att 

profilerna inte går tillräckligt långt ut i systemet, eller ger för lite information för att 

kunna säga något om undervattensprocesser. Det är också möjligt att sanden har 

flyttats ut i mitten av viken och  inte har kunnat återhämta sig till stranden under 

stormperioden. Ytterligare analyser och mer noggranna data (t.ex LiDAR med grön 

laser) borde göras för att kunna få en övergripande bild av undervattensprocesser.  

5 Förslag på framtidsinriktning av 

erosionsuppföljning  

5.1 Framtida datainsamling och -analys  

Inom ramen för förarbetena till denna rapport testades olika metoder för att kunna 

utveckla en lämplig metodologi för erosionsmätning och -analys på kommunal 

nivå. I detta sammanhang så måste datatillgång, budgetaspekter samt befintlig 

kunskap och personella resurser i kommunen också tas hänsyn till. Tabell 5 

beskriver kostnader som uppstår för att kunna fortsätta med liknande dataanalyser i 

framtiden. Dessa kostnader inkluderar medlemskap och datatyper som redan nu är 

köpta eller köps in löpande i samband med andra projekt och som delas upp mellan 

olika enheter i kommunen. Erosionsanalyser som bygger på nedan resurser 

behöver därför nästan inga extra anslag, men förutsätter att nuvarande standard 

och avsatta ramar upprätthålls.  
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Tabell 5. Översikt över kostnader i kommunen som behövs för att fortsätta med erosionsanalyser. 

Prenumeration Användning i 

erosionssammanhang 

Kostnad (kr) exkl. moms 

Medlemskap i 

geodatasamverkan 

Tillgång till LiDAR-data från 2010 och 

flygfoto vartannat år (jämna år). 

Flygfoto med 25 cm upplösning.  

238 700 (per år) 

Inköp av data från SGU 

Skånestrand Projektet från 

Airborne Hydrography AB  

Tillgång till LiDAR-data från 2010 

(inkl. undervattensdata)  

73 5002  

Flygfoto vartannat år av 

kommunen av COWI 

Tillgång till flygfoto (ojämna år) med 

hög upplösning  

Kostnaden beror på 

datakvaliten. För 2017 (8cm): 

230 675.  

För 2019 (6cm): 310 000  

LiDAR-skanning av COWI 

(inget bestämt interval) 

Tillgång till 2017 LiDAR-data med 

hög upplösning (16 datapunkter per 

m2) 

För 2017: 295 120  

Planerad skanning för 2020: 

500 000  

Prenumeration till ArcMap 

licens 

Alla GIS-analyser 121 600 (med moms) för 

första året, sen 32 800 per år 

Projektanställning av GIS- 

expert  

Analysera och sammanställa data  2018/2019 (10 månader):  

303 7503 

 

Tabell 6 sammanfattar datainsamlingsmetoder som Ängelholms kommun redan 

idag utför samt förslag på rimlig mätningsfrekvens och nuvarande kostnad för både 

datainsamling och dataanalys. 

 

 

 

 

 

 

2 Detta var en engångskostnad under just detta projekt. 
3 Kostnaden som visas är ungefär 75 % av lönen vilket motsvarar tiden lagt på projektet. Kostnader 
omfattar arbetsgivaravgifter, lön, semestertillägg m.m. 
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Tabell 6. Nuvarande metoder för erosionsmätningar i Ängelholms kommun. 

Metod eller data Användning Frekvens Kostnad 

datainsamling (kr) 

Kostnad dataanalys 

(timmar) 

Profilmätningar 

en gång per år 

vid 25 olika 

ställen längs 

kusten 

 

Metoden är det mest 

kostnadseffektiva sättet 

att få undervattensdata. 

Annars är LiDAR med 

grön laser eller 

multibeam-skanning 

rekommenderat. 

Fortsätta med samma intervall (en 

gång per år)  

43 500/år 

 

30 min/profil 

Sandstaket 

inmätningar 4 

gånger per år 

 

 

Kunskap av staketens 

effekt  

 

 

När fler staket sätts upp så kommer 

det kanske inte vara lika lämpligt att 

mäta in alla varje säsong. Det 

rekommenderas att staketen som 

planeras i Havsbaden får en likande 

utredning som dem i Vejbystrand. 

Resultaten kan jämföras för att få en 

uppfattning om hur staketen fungerar 

på olika sandstränder i kommunen. 

Därefter kan årliga inmätningar göras 

tillsammans med profilmätningar. 

18 000/år 

Priset kommer att 

ändras när fler 

staket sätts upp. 

30 min/staket 

Drönarskanning Kan användas istället för 

LiDAR-skanningar. Om 

en drönare köps in, så 

kan drönarflygningar 

vara en billigare metod. 

2 skanningar finns (2014 och 2015). 

Om drönare köps in så är det 

rekommenderat att skanna vartannat 

år, annars forsätta med LiDAR-

skanningar 

50 000 för både 

2014 och 2015 data 

 

Multibeam-

skanning av 

hamnen 

Bara en skanning finns, 

inget bestämt intervall 

planerat ännu.  

Kan vara mer effektivt att köpa in 

djupdata som täcker hela kusten. 

Ungefär 140 

000/km 

1 timme/ km (kan ta tid 

att importera) 

Ritning av kust- 

och 

vegetationlinjerna  

Kan användas för att 

göra en DSAS-analys 

och som basdata i andra 

analyser 

Årligen  8 timmar per ortofoto 

för hela kusten (12 

ortofoto finns totalt) 

DSAS-analys4 Användbar för att utpeka 

områden utsatta för 

erosion 

Årligen, efter ritningen av kust- och 

vegetationslinjen 

 1-2 timmar per analys 

 

 

 

4 Rekommenderat att göra uppföljningar vartannat år. 
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Följande förslag (Tabell 7) tar hänsyn till existerande data som inte har analyserats 

och data som inte används av kommunen än. Följande förslag kan användas för att 

vidareutveckla och komplettera erosionsanalyser.  

Tabell 7. Förslag på fortsatta erosionsanalyser med nuvarande data. 

Metod Användning Frekvens Datainsamling kostnad 

(kr) /analys (timmar) 

Beräkna total volym 

från 2012 och jämför 

med 2010 

Examinera effekten av en stor 

storm på total sandvolym  

Engångsprojekt 4 timmar 

Multibeam-skanning 

av närliggande kust 

längs Ängelholm och 

grannkommunerna, 

inkl. hamnar5 

Förbättra kunskapen av 

sedimenttransporten i 

Skälderviken. Kan också 

användas som basdata för 

vågmodeller i framtiden. 

Vart 5e år Lokal kustsamverkan 

har diskuterat ev. gemensam 

upphandling. I nuläget vill vi helst 

se att staten går in för upprepade 

undervattensskanningar, eftersom 

det är mest kostnadseffektivt och 

säkerställer jämförbar kvalitet. 

8-16 timmar 

Multibeam-skanning 

av Rönneå och 

utvekling av en metod 

för att analysera 

volymförändringar 

under och över vatten 

Expandera kunskapen av 

erosionen i ån.  

  

Fortsätta sätta upp 

sandstaket längs 

områden utsatta för 

erosion5 

Skydda existerande dynsystem 

och hjälpa det att återetablera sig 

själv efter stormskadorna. Detta är 

en billigare och mer tillgänglig 

metod än strandfodring/återföring 

  

Drönarskanning Kan används istället för inköp av 

LiDAR-skanningar om drönare 

köps in och kunskapen finns. 

Vartannat år  

Jämför existerande 

3D modell av kusten 

från 2015 med den 

från 2010 och 2017 

 

Förbättra kunskapen av det som 

hände efter stormen Urd. 

Analysen är dock begränsad då 

2015-modellen bara är tillgänglig 

som en bild. 

Engångsprojekt 4 timmar 

 

 

5 På gång eller planerat. 
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5.2 Pågående samarbeten med andra aktörer 

Samarbete med andra aktörer ger mycket innovations- och utvecklingspotential. 

Under 2018 och 2019 har kommunen deltagit i olika nätverk, bland annat 

• Erosionskadecentrum 

• Make cities resilient (MCR) 

• Regional kustsamverkan, kustprocessgruppen 

• Lokal kustsamverkan (Höganäs, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad) 

• Skyfallsnätverk 

• Samarbete med forskning/lärosäten (t. ex LTH, Miljöbron och startup-företag) 

• Samarbete med Länsstyrelsen (mätmetoder erosion) och övriga myndigheter (t 

ex Boverket) 

Det ligger i kommunens intresse att lyfta upp lokala erosionsproblem och lokala 

lösningsansatser för att bidra till att öka kunskapen i frågan. En ökad kunskap kring 

kusterosion kan också göra hanteringen mer kostnadseffektiv eftersom det som 

utvecklas kan användas i framtiden och delas mellan intresserade aktörer. Det 

rekommenderas att fortsätta samarbeta med forskning, näringsliv och myndigheter 

för att utveckla nya tjänster som kan stötta kommunerna i hanteringen av 

erosionsproblem. Befintliga nätverk med inriktning på klimatanpassning har också 

stort värde för att snabbt ta del av andra kommuners arbete och bl a lära sig om 

befintliga verktyg för att visualisera avancerade terrängmodeller och simulera 

konsekvenser av översvämning och havsnivåhöjning parallellt till lokala 

terrängförändringar. Ett exempel på detta är internet verktyget, Scalgo Live som 

kommunen använder för att snabbt visualisera terrängförändringar. Figur 28 visar 

skillnaden mellan en strandprofil längst Råbocka mellan 2010 och 2017. Verktyget 

gör det lätt att visualisera höjdförändringar på stranden men har många fler 

användningsområden som till exempel skyfallskartering och andra hydrologiska 

problem.   
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Figur 28. Visualisering av en terrängmodel och höjdskillnaden längst Råbocka med Scalgo Live. 

Samarbete med medborgare omfattar bl a att kommunen har satt upp sandstaket på 

Vejbystrand som en erosionsåtgärd. Övervakning och uppföljning sker i tätt 

samarbete med samma medborgare som ursprungligen lämnat in ett 

medborgarförslag om dessa sandstaket. Kommunen informerar om 

klimatanpassning och kusterosion och sitt åtgärdsarbete via temasidor på hemsidan 

som skapats under 2019 (www.engelholm.se/klimatanpassning), genom ett 

nyhetsutskick varje år (kustdialog) samt föreläsningar för allmänheten och politiken 

kring temat klimatförändring och -anpassning. Under 2019 har sådana 

föreläsningstillfällen omfattat  

• Information på Ungdomsfullmäktige 

• Årstämma för Nordvästra Skånes kustvattenkommitté (NSVKK) 

• Rådslag för Kattegatts kustvattenråd 

• Vattendagen i Ängelholm 

5.3 Fortsatta studier 

Det finns idag redan en hel del data som kan analyseras i andra sammanhang och i 

kommande studier. Framtida studier förutsätter dock att det går att lösa ekonomi, 

kunskap, och tid/personella resurser för att dessa kan bli verklighet. Framtida 

studier är värdefullt att överväga för olika syften, en bas av förslag sammanfattas i 

Tabell 7 ovan. Framtida studier behövs dels för att komplettera de studier som inte 

har hunnits med inom ramen av denna rapport, men som behövs för en helhetsbild 

http://www.engelholm.se/klimatanpassning
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över pågående kusterosionsprocesser. Till exempel vet vi för lite hur sanden 

förflyttas under vatten. Att följa sedimenttransporten längs kommunens kust skulle 

ge en bättre förståelse av vart sandmängderna tar vägen och vilka sandresurser som 

är kvar i de grunda kustvatten och därmed kvar för potentiell självreparation av 

stränderna. Uppföljande mätningar av de grunda kustbottnarna möjliggör att 

identifiera trender över tid (precis som på land) och hade gett ett utmärkt underlag 

för modelleringar av erosionsprocesser samt kustnära vågklimat. Ytterligare 

uppföljningsmätningar och -analyser på sandstaket och andra anpassningsåtgärder 

hjälper oss att förstå vad som fungerar just i Ängelholm. Till sist så hade en 

modellering av framtidens kust- och vegetationslinjer kunnat hjälpa till att övervaka 

erosionsbetingade strandförändringar, och utpeka riskområden och prioritera efter 

faktiska behov, samt slutligen minska problem genom att sätta in rätt åtgärd på rätt 

plats. Ett exempel på hur en sådan kompletterande studie skulle kunna gå till 

beskrivs nedanför. 

Den senaste version av DSAS-verktyget (v 5.0) släpptes i slutet av 2018 och 

tillkommer som en beta-funktion som möjliggör en prognos av kust- och 

vegetationslinjens förändring under de kommande 10 eller 20 åren (baserat på 

tidigare uppmätt utvecklingstakt). Funktionen är dock under utveckling och kan 

bara användas när minst tre år med samma datakvalitet/osäkerhet jämförs. Den 

nya funktionen testades med data från Råbocka, ett strandavsnitt nära Ängelholm. 

Resultaten visas i Figur 29 och baseras på vegetationslinjerna från hela serien (1947-

2017); prognosen visar potentiella vegetationslinjer för år 2027 (blå linje) respektive 

2037 (brun linje). Utifrån den historiska trenden kommer vegetationslinjen att 

fortsätta backa i avsevärd takt 10 och 20 år i framtiden.  
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Figur 29. Betaprognos för framtidens vegetationslinje vid strandavsnitt Råbocka. 

6 Slutsatser 

Resultaten indikerar att erosion i Ängelholms kommun till stor del är kopplat till 

kraftig stormpåverkan och att höga vindhastigheter har en stor påverkan på hela 

kusten. Kommunen borde fortsätta följa upp stränderna eftersom det sker stora 

och snabba förändringar kopplat till frekventa stormar. Kontinuerlig uppföljning 

behövs för att se om stränderna reparerar sig eller fortsätter erodera i samma takt. 

För att följa upp erosion visar det sig vara bra att använda en metod som kan 

användas som standard. Att följa förändringar på en skala på år till decennier är 

mest intressant för kommunens del. Viktiga slutsatser att ta med sig är: 

• Sandstränderna visar större skador. Den norra delen av Ängelholms strand 

(Havsbaden och mynningen söder om Rönneåns utlopp) är idag allra mest 

utsatt för akut sandförlust i samband med stormar, men hela Ängelholms 

strand har genomgått betydande volymförluster sedan 2010. De skyddande 

sanddyner som är en viktig förutsättning som naturlig översvämnings- och 
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erosionsskydd för stadsdelen Havsbaden har förlorat en del av sin 

skyddsfunktion; planerade åtgärder (strandfodring) är nödvändiga för att 

återställa och stärka strändernas funktion.  

• Klapperstensstränderna och deras små sandstrandsfickor är inte lika utsatta. 

Men trots att sandstränderna är mer utsatta är det viktigt att även följa upp 

klapperstensstränderna eftersom de ligger närmare infrastuktur, d v s är mer 

sårbara för erosionsskador. Skador kopplade till och i omedelbar närhet av 

befintlig infrastruktur har påträffats. Tidigare regionala studier har pekat ut 

klapperstensstränderna som inte utsatta för erosion, men lokala skador har i i 

denna studie påvisats.  

• Kommunen behöver utveckla metoden för att analysera sandförändringar 

under vatten. Det är fortfarande oklart hur mycket förflyttningar som händer 

under vatten och vart sanden tar vägen. Det är dock bäst att kombinera minst 2 

mättekniker för att analysera förflyttning av sand. LiDAR-analyser och årliga 

strandprofiler fungerar bra i kombination. En heltäckande förståelse för 

sanddynamiken är en viktig förutsättning för val av erosionsåtgärder, ett krav 

för tillhörande förarbeten såsom tillståndsansökningar m.m. samt även viktig 

för kommande kontrollprogram när ansökta erosionsåtgärder kommer utföras.  

• Kommunen bör fortsätta utveckla samarbeten med andra. Det måste vara 

innovations- och utvecklingsinriktat för att kunna hantera frågor runt 

kusterosion och klimatanpassning i framtiden. Det rekommenderas att ha 

samarbete med forskning och näringsliv samt utbyte med myndigheter och 

kommuner för att utveckla sätt att stötta kommunen i erosionsfrågor, t ex 

utveckla nya tjänster. Det är också viktigt att resultat och riskbilden 

kommuniceras och är tillgängligt för medborgare och politiker. 
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8 Bilagor 

I. Termer 

Kustprocessor och parametrar 

Kusterosion – när sediment är förflyttat av vågor, strömmar eller vind och avsatt 

någon annanstans. Vart sanden tar vägen är beroende på interaktionen av dessa 

faktorer och topografin av både land och havsbotten. Antropogeniska faktorer som 

byggnation nära havet kan också påverka erosion (SGU 2017). Kusterosion kan 

delas upp i två kategorier: långsiktig kronisk erosion eller kortsiktig, akut erosion. 

Kronisk erosion är oftast i samband med parallell sediment transport vilket kan 

leda till en permanent flyttning av sanden ifrån systemet. Akut erosion händer 

oftast i samband med vinkelrätt sediment transport när höga vindhastigheter, 

kraftiga vågor och höga havsnivåer försvagar dynsystemet och flyttar sanden ner på 

strandplanen eller ut i havet. Så länge sanden finns kvar i det närliggande 

kustsystemet så kan det tillkomma till stranden igen (Ising et al. 2016). 

Kust – Kusten hänvisar oftast till regionen mellan hav och land. Kustzonen är 

dock lite mer komplex att definiera. Kustzonen beskriver miljöer som interagerar 

både med land- och havsprocesser. Zonen börjar i den lägsta tidzonen och sträcker 

sig förbi dynsystemet till svallzonen. Den lägsta tidzonen visas bara under extremt 

lågvatten. Svallzonen är den zon längst in mot land som bara är utsatt för 

vattenkontakt under extrema händelser (Brocx and Semeniuk 2009, Berwald 2009).   

Kustlinje – gränsen mellan stranden (torr sand) och vattenlinjen. Enligt 

definitionen så kan kustlinjen ändras under dagen beroende på tidvattnet och 

vågorna. På Sveriges västkust så varierar inte tidvattnet mer än 25cm.  

Vegetationslinje – gränsen mellan stranden (vilket är i konstant flöde på grund av 

vågor, vindar, m.m.) och den mer stabila upphöjda marken. Vegetationen hjälper 

till att binda sand och stabilisera marken. Vegetationslinjen motsvarar oftast 

dyntopparna. 

Metoder och analyser 

DSAS (Digital Shoreline Analysis System) – ett programtillägg till ArcGIS av 

USGS (United States Geological Survey). Många olika statistik-tester finns, och alla 

är baserade på hur kust- eller vegetationslinjen står i förhållandet till transekterna 
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som programmet skapar. Vissa av statistik-testerna definieras här men en djupare 

beskrivning kan hittas i DSAS-manualen (Thieler et al 2017).  

Transekt – I DSAS-analysen skapas transekter vinkelrätt mot en baslinje som 

användaren själv skapar. Korsningar mellan kustlinjerna och transekterna gör det 

möjligt att beräkna erosion eller ackumulationstrender på varje enskild transekt.   

Osäkerhetsvärden – Ett valbart värde för DSAS-analysen. Olika osäkerhetsvärden 

kan ge olika resultat med DSAS-statistik. Om samma osäkerhet finns för alla 

parametrar så behöver man inte ta hänsyn till detta. 

EPR (End Point Rate) – Ett statistiktest som DSAS kan göra. Den visar 

skillnaden (i m/år) mellan det första och sista året i serien. 

WLR (Weighted Linear Regression) – Ett statistiktest som DSAS kan göra. 

WLR visar skillnaden (i m/år) mellan alla åren i serien, den tar hänsyn till alla år och 

deras respektive osäkerhetsvärden. 

Datatyper 

Flygfoto – en bild tagen från ett flygplan eller drönare som är inte georefererad.  

LiDAR –En mätmetod med hjälp av laser för att sammanställa information om 

topografin. Denna data kan matas in i GIS program för att skapa en digital modell 

som kan analyseras 

Ortofoto – ett flygfoto som har blivit georefererad till rätt skala. 

Raster – en bild (oftast flygbild eller satellitbild) konstruerad av pixlar. Varje cell 

har ett värde som ger information (t. ex höjd eller färg).  

II. Detaljerad metodbeskrivning för att digitalisera 

kustparametrar 

Ritning av kustlinjen och vegetationslinje: 

• Importera ortofoto man vill rita linjen i ArcGIS. Skapa en shapefil (polygon) 

som täcker ungefär 50 % av strandens bredd och en liknade bredd av 

motsvarande vatten. För vegetationslinjen är det istället motsvarande 

dynsystem. 
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• Klipp det relevanta ortofotot till shapefilen. Detta minskar tiden att bearbeta 

och behandla datat. 

• Använd verktyget ISO cluster tool unclassified för att dela upp rastret i 5 olika 

färgkategorier. Fem klasser används för att minska tiden att bearbeta datat men 

fortfarande ta hänsyn till färgskillnader i bilden. Fler klassningar kan också 

användas, det viktigaste är att man använder lika många för varje ortofoto för 

att behålla jämförbarheten. 

• Använd reclassify-verktyget för att klassificera om den nya rasterbilden till 2 

klasser. Målet här är att klasserna ska motsvara sand och antingen hav eller 

vegetation (beroende på vilken parameter som ska ritas). 

• Använd raster to polygon-verktyget för att skapa en vektor-version av det nya 

rastret och använd simplify-verktyget för att avgöra onödiga vinklar m.m. (2m 

används i detta projekt). 

• Skapa en shapefile (linje) som blir slutet på din kust/vegetationslinje. 

• Börja rita kust/vegetationslinjen genom att följa den tydliga gränsen mellan land 

och hav eller vegetation. 

Det är möjligt att vissa delar av linjen kommer att behöva manuell bearbetning. 

Hamnar, byggnader, pirarmar m.m. kan leda till feltolkningar i ritningsprocessen. 

Det rekommenderas att gå tillbaka och se över/åtgärda dessa områden. Det är bäst 

att försöka följa den naturliga gränsen så bra som möjligt.  

III. Detaljerad metodbeskrivning av DSAS-

analysen  

• Ladda ner tillägget från USGS: 

─ https://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/version4/index.html 

• Lägg alla linjer i ett ArcMap-dokument 

• Följ instruktionerna i manualen. Fler tips:  

─ För att rita av baslinjen, skapa ett buffer kring alla linjer (mellan 25-100 m 

används i studien). Använd sedan merge för att sammanfoga alla buffer-

polygoner. Använd trace på en av sidorna för att rita av baslinjen. 

─ Skapa transekter med lite mellanrum. Studien använde 1m för transekterna 

på Vejbystrand, Magnarp och Björkhagen. Fem meter används för 

Ängelholm/Utvälinge för att minska tid lagd på bearbetning. 

https://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/version4/index.html
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─ Dubbelkolla så filnamnet på transekterna inte är för långt. I denna studie 

var det ett tillfälle där detta skapade problem. 

─ Manualen är väldigt bra för att lösa vanliga problem som kan uppstå och 

bör används steg för steg.  

IV. Detaljerad metodbeskrivning för att analysera 

strandprofilernas förändring över tid 

Originaldata kom i PXY format, vilket ArcGIS inte kan öppna. Därför får man 

öppna upp PXY-filen i Excel och spara som CSV. Detta kan används och 

visualiseras som punktdata i ArcGIS. Det är viktigt att välja rätt X, Y, och Z värden 

och rätt koordinatsystem (Sweref99 13 30 används i studien) när man importera 

CSV filen.  

Spara punkterna som en 3D-shapefil som innehåller M-värden vilket innehåller 

avståndsinformation.  

Använd 3D analyst-verktyget för att skapa en profilgraf som börjar uppe i 

dynsystemet. Det är viktigt att profilgraferna har samma startpunkt för att ha 

samma skala för M-värden. 

För bearbetning av LiDAR-data används en annan metod. Efter importering av 

LiDAR-datat till ArcGIS, använd 3D analyst-verktyget för att skapa en 3D-linje som 

går genom samma inmätningspunkter som profilmätningarna. Det är fortfarande 

viktigt att man använder samma startpunkt. Profilen kan då exporteras i tabellform.  

Alla färdiga profiler importerades och visualiserades in i Excel. 

V. Stormdatum, vindriktning, hastighet och 

havsnivå  
 

Högsta medelvindhastighet och motsvarande vindriktning togs från Barkåkra och 

Hallands Väderö. Havsnivån togs från Viken. 
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Tabell 8. Stormdata från Hallands Väderö, Barkåkra och Viken för perioden mellan 1947 och 2017. 

Storm Datum Högsta 
vind 

hastighet 
(m/s) 

Motsvarande 
vindriktning 

(grader) 

Motsvarande 
vindriktning 

Högsta 
vind 

hastighet 
(m/s) 

Motsvarande 
vindriktning 

(grader) 

Motsvarande 
vindriktning 

Havsnivå 
(cm) 

April 26, 1947 x x x 18,50 250 WSW x 

September 18, 1948 x x x 18,5 290 WNW x 

Oktober 22, 1948 x x x 18,5 290 WNW x 

November 9-10, 1948 x x x 15 290 WNW x 

September 16, 1950 x x x 11,5 290 WNW x 

November 25, 1951 x x x 14 270 W x 

December 1, 1951 x x x 16 277 W x 

Januari 15, 1952 x x x 13,5 240 WSW x 

Februari 21, 1953 x x x 19 290 WNW x 

November 12, 1954 x x x 12,5 260 W x 

December 13, 1964 19 250 WSW 19 230 SW x 

Oktober 17-18, 1967 x x x 24 290 WNW x 

September 22, 1969 x x x 19 277 W x 

November 23, 1973 x x x 18 300 WNW x 

Januari 5-6, 1975 x x x 16 280 WNW x 

Januari 5, 1976 x x x 21 320 NW x 

September 6, 1977 x x x 10 200 SSW 42,2 

April 18-19, 1980 x x x 22 330 NNW 95,2 

Oktober 8, 1981 x x x 14 270 W 66,2 

December 19, 1982 x x x 11 150 SSE 33,2 

Oktober 19, 1983 x x x 14 262 W 45,2 

November 6, 1985 x x x 18 267 W 167,2 

December 3-4, 1999 23,6 197 SSW 24 287 WNW 106,2 

Januari 8, 2005 28,1 226 SW x x x 128,8 

Januari 14, 2007 24,7 272 W x x x 98,8 

Augusti 4, 2008 24,3 275 W 24 280 W 81,3 

November 27, 2011 18,9 233 SW 21 280 W 165,5 

Oktober 28, 2013 28,3 219 SW 22 240 WSW 105,1 

December 5-7, 2013 27,1 279 W 24 290 WNW 174,9 

Januari 10-11, 2015 24 263 W 18 263 W 146,5 

December 27-28, 2016 21,8 286 WNW 18 290 WNW 150,5 
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