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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med denna PM är att beskriva hur motståndskraftig dynsystemet är 

inför fortsatt påverkan av akut erosion i samband med tillfälligt förhöjda 

havsvattenstånd under kraftiga stormar. Denna version är en uppföljning av 

tidigare PM (2017-12-14) som tar med mer utförliga dataanalyser för sandstränder i 

Ängelholm och Vejbystrand. För bedömning av erosions- och 

översvämningsrisken i stadsdelen Havsbaden är både erosionssituationen vid 

stranden samt andra förebyggande åtgärder av betydelse för riskbedömningen samt 

hanteringen av akuta situationer. Denna PM är därför även avsedd att redogöra för 

strategiska beredskapshöjande åtgärder som Ängelholms kommun har vidtagit 

under 2018, för att skydda bebyggelsen i anslutning till Havsbaden som är direkt 

hotad av erosionseffekter samt i anslutning till specifika lågpunkter i dynerna där 

genombrott kan ske. Som bakgrund för riskbedömningar avseende översvämning 

redogörs även redan inträffade översvämningshändelser, pegelmätningar samt 

beredskapshöjande åtgärder. 

1.2 Upplägg 

Denna PM är uppbyggt i två separata delar; del ett hanterar erosionsrisk och del två 

hanterar översvämningsrisk. 

1. Erosion: Statusklassningen för år 2018 ska ligga till grund för att bedöma 

behovet och prioritera platser för akuta åtgärder, för att bedöma materialåtgång 

samt att utveckla en rimlig målbild för återställning av stränder och klitter efter 

stormar. Denna PM sammanfattar mer detaljerade resultat från en analys av 

höjddata (2017 och 2010) samt flygbildanalyser för kust- och vegetationslinjer 

under perioden 1940-tal till 2017 och redogör även för resultat från de årliga 

strandprofilmätningarna för år 2018. 

2. Översvämning: Kommunstyrelsen antog i februari 2018 en handlingsplan för 

akut beredskap under stormar (KS 2017/875). Handlingsplanen utgör dels ett 

underlag för att hantera en akut situation i områden som drabbas av höga 

vattenstånd under stormar eller som löper risk att översvämmas. Till planen hör 

även en lista för konkreta beredskapshöjande åtgärder som skulle prioriteras 

under 2018. I denna PM redogör kommunen vidtagna åtgärder som ett led i att 

implementera och följa upp handlingsplanens intentioner. 

Denna PM utgör därmed ett aktuellt och samlat kunskapsstöd för bedömningar av 

erosionsrisken och dynsystemets sårbarhet samt kommunens arbete med 
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beredskapshöjande åtgärder för att minska sannolikheten för översvämningar i 

samband med extrema havsvattenstånd under stormar. Underlaget är tänkt att 

tillämpas för: 

• kommunens krisberedskapsarbete (Lagen om skydd mot olyckor, LSO) 

• kommunens prövning, lovgivning och detaljplanering enligt Plan- och 

bygglagen  

• kommunens prövning och dispensgivning (t ex strandskydd) enligt Miljöbalken 

• länsstyrelsens arbete med handläggning, tillsyn och prövning av ovan 

lagstiftning i ärenden som berör Ängelholms geografi (t ex vattenverksamhet, 

mm) 

2 Del 1 - erosion 

2.1 Områdesbeskrivning 

Denna PM avser merparten av kommunens sandstränder, i Vejbystrand och 

Ängelholm (Figur 1). De två stränderna ligger åtskilda från varandra och skiljs åt av 

en kuststräcka som domineras av mindre erosionsbenägna strandtyper. Ängelholms 

strand ingår i en av de längsta sammanhängande sandstränderna i västra Skåne. 
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Figur 1. Översiktsbild över strandområden Vejbystrand och Ängelholm enligt SGUs Projekt Skånestrands kartvisare (SGU 
2017b). Projekt Skånestrands fältinventeringar som ligger till grund för bedömningarna av erosionskänslighet utfördes år 2012 
(SGU 2016). 

Stranden vid Ängelholm är enligt Riksöversikt stranderosion (SGU 2017a) utpekat 

som kustområde med pågående betydande erosion i lösa jordlager, vilka utgör sammanlagd 

endast 0,7 % av Sveriges kuststräcka och främst förekommer i Skåne. Sandstranden 

har stora ekonomiska värden för turistnäringen och som rekreationsområde för 

boende och besökare och därmed för kommunens attraktionskraft. Strandens 

rekreationsvärden motsvarar ett monetärt värde mellan 19 – 24 miljoner kronor 

årligen (Enetjärn 2016). Det aktuella strandområdets dynamik har tidigare beskrivits 

utförligt med data fram till år 2015 (Sweco 2016a) samt i tidigare PM (Ängelholms 

kommun 2017). Denna PM beskriver utvecklingen av stranden utanför stadsdelen 

Havsbaden, d v s sanddynsystemet söder om Rönneåns mynning med en 

geografisk utbredning på ungefär 2 km2. Den aktuella kuststräckan är ca 4,5 km 

lång och dynsystemet omfattar såväl de grunda vattenområdena, det flacka 

strandplanet samt de höga sanddynerna (s k klitter). Områdets utbredning och 

indelning visas översiktligt i Figur 2. Dynsystemet har delats in i olika typer av 

strand baserat på en sammanvägning av ett antal faktorer som sammanfattas i 

Tabell 1 nedan. 

Stranden vid Vejbystrand är enligt Riksöversikt stranderosion (SGU 2017a) utpekat 

som kustområde med sandstrand som klassas som strand med växelvis 

erosion/ackumulation. Även här har sandstranden viss betydelse för skydd av 

bakomliggande bebyggelse, bakomliggande terräng är dock inte lika låglänt som vid 

Havsbaden (Tabell 1). Stranden har stor betydelse för tätortsnära rekreation i 
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lokaltrakten samt även för turistnäringen. Stranden vid Vejbystrand är ca 1 km lång 

och utgörs av samma strandtyp och erosionskänslighet (Tabell 2). 

 



 

8 (38) 

 

Figur 2. Översikt över sandstränder vid Ängelholm (stor) och Vejbystrand (infälld). Områden med sanddynerna i brunt, 
strandplan i beige. Indelning i strandavsnitt enligt Tabell 1 och 2. Röda markeringar visar ungefärligt läge för 
strandprofilmätningar. 
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Tabell 1. Faktorer som sammanvägts för att dela in dynsystemet i olika strandavsnitt. 

 Strandavsnitt Klassning 

enligt SGU 

Bostäder direkt bakom 

eller i dynerna 

Konsekvenser vid 

dyngenombrott 

1 Mynningen K Nej Betydande1 

2 Havsbaden K Ja Svår2 

3 Råbocka K Nej Betydande3 

4 Sibirien G Nej Lindrig 

5 Vejbystrand G Ja Lindrig 

 

Tabell 2. SGU Projekt Skånestrand (SGU 2017b). Klassning av strandmaterial och erosionsförhållanden för stränerna vid 
Ängelholm (både K och G) och Vejbystrand (G). 

Strandmaterial Erosionskänslighet Erosionsförhållanden vid en 

framtida havsnivåhöjning på ca 1 m 

K Sand, grus Strand med betydande erosion Sannolikt ökad erosion 

G Sand, grus Strand med växelvis 

erosion/ackumulation men i 

huvudsak i balans 

Sannolikt ökad erosion 

2.1.1 Dynsystemets ekosystemtjänster 

De höga sanddynerna bildar en topografisk barriär mellan havet och den låglänta 

stadsdelen Havsbaden, där sammanhängande bebyggelse och viktig infrastruktur 

(till exempel västkustbanan och kommunalt reningsverk) är belägen. Klitterna fyller 

därför en mycket viktig funktion som naturligt erosions- och översvämningsskydd 

för bakomliggande bebyggelse och infrastruktur. Boende och verksamma i området 

är kritiskt beroende av att dynssystemets ekosystemtjänster upprätthålls och främjas 

(Figur 3). Värdet av dynsystemets ekosystemtjänster som naturligt erosions- och 

översvämningsskydd kan exemplifieras genom en jämförelse med kostnaden för att 

ersätta skyddsfunktionen med en teknisk åtgärd. Anläggningskostnaden för en 1,5 

km lång skyddsvall utmed stranden har beräknats schablonmässigt och uppgår till 

minst 70 – 140 miljoner kronor, men kan även kosta uppemot 990 miljoner kronor 

 

 

1 Genombrott i mynningsdelen bedöms medföra direkta konsekvenser för småbåtshamnen och åns 
utlopp. Indirekt kan även vågpåverkan längre upp i mynningen orsaka större påfrestningar på 
anläggningar och bebyggelse, bl a skyddsvallen Havsbaden utmed Rönne å. 
2 Dyngenombrott utmed stranden vid Havsbaden kan medföra storskalig översvämning i 
bebyggelsen inom området Havsbaden (Sweco 2015). Mer än 100 byggnader bedöms ligga i 
riskzonen. 
3 Dyngenombrott söder om Havsbaden kan medföra viss översvämningsrisk i bebyggelsen inom 
området Havsbaden p g a avvattningsförhållandena (Sweco 2015). Det antas dock utgöra ett mindre 
hot eftersom inträngande vatten kan infiltrera på ett större område och att vattnet inte kommer att 
sprida sig lika fort. 
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beroende på vallens utformning och behov av lämpliga anläggningsmassor (LTH 

2017). 

 

Figur 3. Ekosystemtjänster i dynsystemet Havsbaden. 

2.1.2 Tidigare erosionsåtgärder utmed stränderna 

Kommunen har tidigare åtgärdat de mest akuta erosionsskadorna genom att 

återföra sand från de grunda vattenområdena i direkt anslutning till stranden till de 

skadade klitterna för förstärkning (Tabell 3). Åtgärdskostnaderna för stormskador 

på stränderna är betydliga (Tabell 4), och akut sandåterföring bedöms utgöra minst 

hälften av den totala kostnaden som redovisas nedan. Metoden akut sandåterföring 

har dock ifrågasatts på senare tid och kommunen har av Länsstyrelsen Skåne blivit 

förelagd att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att få utföra liknande 

akutåtgärder i fortsättningen. 

Som komplement till de akuta åtgärderna pågår därför ett strategiskt arbete med att 

söka tillstånd för mer omfattande och långsiktiga erosionsåtgärder som kräver 

tillstånd enligt miljöbalken samt enligt kontinentalsockellagen. 

Ansökningsprocessen pågår (se Figur 4; Sweco 2016a) och för tillfället väntar 

kommunen på besked från SGU avseende prövningen enligt 

kontinentalsockellagen. Samtliga erforderliga tillstånd bedöms kunna erhållas först 

någon gång under 2019 – 2020. Det är därför viktigt att ha en plan för hur 

eventuella akuta skador som ökar risken för dyngenombrott (Sweco 2015) ska 

hanteras under tiden till tillstånd erhålls. Dels för att kommunen ska kunna 

utveckla sin beredskap för att hantera akuta händelser, dels för att kommunen ska 

kunna ha en aktuell översikt över dynsystemets tillstånd för att kunna ta hänsyn till 

erosionsrisken i samband med myndighetsutövning och planläggning enligt PBL. 

Eftersom erosion är en kontinuerlig process är det även viktigt att delge aktuell 

information om dynsystemets erosionsskador till myndigheter som ger dispens för 

eventuella akutåtgärder (strandskydd och vattenverksamhet) så att beslut ska kunna 
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grundas på en aktuell lägesbild och med insyn i kommunens egna 

kunskapsunderlag. 

Tabell 3. Tidigare akuta åtgärder utmed stranden vid Havsbaden. 

Storm Åtgärd 

utförd 

Dispens/tillstånd Sandvolym4  Läge 

Orkan Carola 

3/12 1999 

År 2000 Strandfodring efter uttag 

av 53 000 m3 sand från 

havsbotten utanför 

Hunnabadet 

53 000 m3  Strandremsa 

söder om 

pirarmarna 

Adventsstorm 

nov 2011 

April 

2012 

Akut sandåterföring. Uttag 

direkt utmed stranden 

30 000 m3 Klitterhus till 

Sjöstigen 

Sven  

dec 2013 

April 

2014 

Akut sandåterföring. Uttag 

direkt utmed stranden 

60 000 m3 Klitterhus till 

Sjöstigen 

Egon  

jan 2015 

Vår 

2015 

Akut sandåterföring. Uttag 

direkt utmed stranden 

77 000 m3 

varav 45 000 vid 

Havsbaden  

Klitterhus till 

Sjöstigen 

Gorm  

nov 2015 

Vår 

2016 

Akut sandåterföring. Uttag 

direkt utmed stranden 

1 500 m3 Klitterhus till 

Sjöstigen 

Urd  

dec 2016 

Jan 

2017 

Akut sandåterföring. Uttag 

direkt utmed stranden 

3 000 m3 Klitterhus till 

Sjöstigen 

 

Tabell 4. Åtgärdskostnader för stormskador på stranden (enheten Stadsmiljö) i miljoner SEK. Andelen av kostnaderna som har 

lagds på akut sandåterföring uppskattas till 50–75% av totalsumman över alla år. 

Kostnadsår Sven 

Dec-2013 

Egon 

Jan-2015 

Gorm 

Dec-2015 

Urd 

Dec-2017 

2013 0 0 0 0 

2014 1,8 0 0 0 

2015 0 1,6 0 0 

2016 0 0 0,91 0 

2017 0 0 2,33 0,72 

2018 0 0 0 0,525 

2019 0 0 0 2,36 

 

 

 

4 Avser total sandvolym för åtgärder. Andelen för Havsbaden uppskattas till 75%. 
5 Rivning och byggande av provisorisk badbrygga 2018 samt röjning av bryggdelar efter stormen 
Knud. 
6 Avsatta medel för ombyggnation av Klitterhusbryggan jan-maj 2019. 
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Figur 4. Information om processen för tillståndsansökan för erosionsåtgärder. 

2.2 Metod 

2.2.1 Genomfört arbete under 2018  

Denna PM sammanfattar vilka satsningar som har genomförts under året samt 

redovisar kort aktuella resultat för erosionsmätningar och de viktigaste 

slutsatserna. Mer detaljerade metodbeskrivningar finns i referenslitteraturen.  

1. Dokumentation av tidigare inträffade erosionsskador och dyngenombrott 

2. Kandidatuppsats 

3. Beräkning av sandvolymförändringar 2010–2017 

4. Strandprofilmätningar 

5. Åtgärder mot kusterosion 

6. Nätverk och samarbeten kring kusterosion 

7. Sammantagen bedömning av aktuell erosionsrisk 
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2.3 Resultat 

2.3.1 Dokumentation av tidigare inträffade erosionsskador och 

dyngenombrott 

I följande avsnitt dokumenteras kustens förändringar efter stormar samt tidigare 

akuta åtgärder såsom sandåterföring för återställning av klitterna. 

Bilddokumentationen omfattar erosionsskador efter stormar och åtgärder 2011–

2016 samt även aktuell dokumentation från 2018. Stormarna under 2011–2016 som 

medfört havsvattenstånd (inmätt vid invallningen Havsbaden) över +150 cm har 

lett till kraftiga erosionsskador vid sandstränderna (Figur 5 - Figur 17).  

 
Figur 5. Skadade klitter söder om Klitterhus efter Första-

Adventsstormen november 2011. 

 
Figur 6. Sandåterföring från grunda vattenområden. 

 
Figur 7. Skadade klitter nära Sjöstigen efter stormen Sven 
december 2013. Privat tomtgräns och staket syns upptill. 

 
Figur 8. Återplantering strandråg (2014). 

 
Figur 9. Skador på återplanteringen efter stormen Svea 7/1 
2015 vid Sjöstigen/Havsbaden. 

 
Figur 10. Skador efter stormen Egon 10/1 2015. 
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Figur 11. Klitterövergång (strandavsnitt Mynningen) nära 

hamnbron skadat efter Gorm 2015. 

 
Figur 12. Tillgänglighetsanpassad nedgång/ramp vid 

Havsbaden Torgplatsen helt bortspolat efter Gorm. 

 
Figur 13. Skador efter stormen Gorm 29/11 2015. Vid 
Hyttstigen/Havsbaden. 

 
Figur 14. Område vid strandavsnitt Sibirien med sannolikt 
dyngenombrott. Efter stormen Gorm. 

 

Figur 15. Skador efter stormen Urd 26/12 2016 (söder 

respektive norr om Klitterhus). 

 
Figur 16. Mindre återställning efter Urd söder om Klitterhus 

(Havsbaden). 

 
Figur 17. Skador efter ihärdigt regn under höst 2018 vid ett 
dagvattenutlopp vid Vejbystrand. Vattenmassorna har grävt 
en upp till 1,70 djup ravin tvärs över strandplanet (bild tagen 
i mars 2018). 

 

 

 

 

 

 

Det har tidigare inträffat ett dyngenombrott vid strandavsnittet Sibirien 

(strandavsnitt 4 i Figur 2) som finns tidigare beskrivet bland annat i Kapitel 9.5.1 i 

MKB och PM (2017). Under 2018 har nya analyser och visualiseringar av 

förändringar över tid utförts av Sweco och resultaten presenteras i utdrag nedan 

(Figur 18 - Figur 21). 
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Figur 18. Område vid strandavsnitt Sibirien där ett dyngenombrott inträffat under 2015. Ovan syns en jämförelse av ortofoton 
från år 2010 (innan stormarna, vänster) och 2017 (efter 6 stormar, mitt). Det är tydligt att dynvegetationen är kraftigt förändrat 
på två separata ställen och en analys av terrängskillnader (höger bild) mellan år 2010 och 2017 visar på betydande erosion i 
dynområdena direkt utmed havet och påtagligt större terrängförluster i de områden där dyngenombrottet har skett. Röd färg 

indikerar höjdförluster uppemot 1,5m. 

 

Figur 19. Området vid Sibirien där genombrott har skett 
(bild tagen i september 2018). Frontdynen tidigare bildat en 
naturlig sammanhängande höjdrygg är helt borta från 
området. 

 

Figur 20. Höjdskillnad mellan intakt del av frontdynen och 
området där dyngenombrott har skett. Bild tagen i september 

2018. 
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Figur 21. En visualisering av ortofoton kombinerad med terrängdata visar att frontdynen är bruten på två ställen, d v s att den 
sammanhängande höjdrygg som fanns år 2010 (bild ovan) inte längre existerar år 2017 (bild nedan). I visualiseringen framgår 
också hur starkt klitterna har förändrats på havssidan. Två människofigurer i bilden står på exakt samma geografiska plats i 

bägge bilderna, år 2010 mitt i dynlandskapet medan de står på ett nästan plant strandplan år 2017. 



 

17 (38) 

2.3.2 Kandidatuppsats 

Under perioden januari till maj 2018 har Ängelholms kommun samarbetat med en 

student som organisationen Miljöbron har förmedlat för en kandidatuppsats i 

Naturgeografi och ekosystemanalys. Studenten har haft handledare både från 

Lunds Universitet och från Ängelholms kommun. Kommunen har tillhandahållit 

rådata (mätdata för strandprofiler, vattenpeglar samt ortofoton, höjddata) som legat 

till grund för studentens arbete. Studenten har tagit fram en metod för att utvärdera 

erosionsprocesser över tid samt med hjälp av olika indikatorer följa upp och 

synliggöra erosionstakten och förändringar i tid och rum. Uppsatsen har fokuserat 

på att utveckla lämpliga metoder för stranden vid Vejbystrand som studieobjekt. 

 
Länk. https://lup.lub.lu.se/student-
papers/search/publication/8953894 
 

 

Figur 22. Takt för strandlinje- och vegetationslinjeflytt mätt med hjälp av viktad linjär regression för perioden 1947–2017. 
Strandlinjen har flyttat utåt till havs, vegetationslinjen inåt land. Förändringstakten visar en kraftig lokal variation där delar av 

strandsystemet har flyttat mellan -59 m till +27 m över hela tidsperioden. 

Slutsatserna från uppsatsen: 

• Kusterosionsprocesser vid sandstranden i Vejbystrand är komplexa och väldigt 

lokala. Existerande regionala indikatorer är för grova för att bedöma 

erosionsprocesser som är av lokal betydelse. Exempelvis visar den lokala 

analysen att södra delen av Vejbystrand har utsatts för kraftig erosion av 

vegetationslinjen mellan 1947 och 2017. 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8953894
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8953894
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• Kusterosion behöver följas upp med olika indikatorer, det räcker inte att enbart 

titta på strandlinjeförändringar (Figur 7). Vegetationslinjeförändringar samt 

volym- och arealförändringar är nödvändiga komplement för att mäta 

erosionstakten på land.  

• Erosionspåverkan på land har accelererat under senaste år med intensiv 

stormpåverkan jämfört med en lugnare period under 1963 – 1970. En stor 

andel av erosionsförändringar som skett under hela undersökningsperioden 

(1947 till 2017) härrör från perioden 2010 – 2017 då sex svåra stormar med 

höga extremvattenstånd inträffade. 

• Stranden i Vejbystrand var utsatt för akut erosion under perioden 2010 – 2017, 

d v s dynsystemets totala sandmängd på land har minskat med totalt 5 % under 

dessa år. Det behövs kompletterande uppföljningar av förändringar på 

sjöbottnen för att bedöma om sanden gått helt förlorad från systemet (spolats 

ut till havs) och om det därmed föreligger kronisk erosion som permanent 

minskar strandens självläkningsförmåga. 

2.3.3 Beräkning av sandvolymförluster 

En jämförelse av data från 2010 med data från 2017 visar att sanddynernas 

topografi har ändrats på betydande sätt sedan 2010 (Tabell 5). Analysen visar att 

sandvolymen har minskat vid samtliga strandavsnitt med undantag för stranden 

utmed Havsbaden. Vid Havsbaden har Ängelholms kommun upprepade gånger 

utfört akuta åtgärder efter stormar. Under perioden 2010 – 2017 återfördes 

sammanlagd 139 500 m3 sand från grunda vattenområden, vilket motsvarar cirka 

90% av den år 2017 kvarstående totala sandvolymen i det strandområde som 

analyseras enligt beräkningsmetodik i Hamilton (2018). Det kan konstateras att den 

huvudsakliga volymförlusten har skett i de höga dynerna (+3,5 m), som utgör det 

huvudsakliga skyddet mot översvämning. 

Tabell 5. Skillnad i sandvolym mellan år 2010 och år 2017. Metodiken för volymberäkning utvecklades i en kandidatuppsats av 
Hamilton (2018) som har beräknat Vejbystrands volymförändringar under perioden 2010 till 2017. Samma beräkningsmetod, 
avgränsning inåt land samt upplösning av höjddata har sedan tillämpats för att beräkna volymförändringar utmed Ängelholms 

sandstrand för att bedöma erosionstakten på ett jämförbart sätt. Höjder i RH 2000. 

Lokal Skyddande sanddyner 

(volymförändring över +3,5 m) 

Hela strandområdet 

(volymförändring över +0 m) 

Vejbystrand -18% -5% 

Ängelholm - Mynningen -38% -21% 

Ängelholm - Havsbaden -6% 1% 

Ängelholm – Råbocka -23% -7% 

Ängelholm – Sibirien -23% -8% 
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Kort diskussion om utvecklade metoder: det saknas en svensk nationell standard 

för erosionsbedömningar, vilket innebär att det inte är möjligt att bedöma den 

uppmätta erosionstakten i Ängelholm enligt en standardiserad metod som även 

medger objektiva jämförelser med andra sandstränder utanför kommunen. I brist 

på en sådan nationell standard för övervakning av erosionsförändringar, har 

kommunen utvecklat egna metoder för att bedöma och följa upp erosionstakten 

lokalt. Kommunens analyser grundas på lokalkännedom och dokumentation av 

förhållandena, grundliga konsultutredningar, avancerade nya dataunderlag samt 

jämförelser mellan olika mättillfällen som sammantaget ger en tillförlitlig bild av 

erosionsförändringar över tid samt en processförståelse. Vetenskapliga principer 

har tillämpats för att analysera dataunderlag och metodiken som kommunen 

tillämpat har genomgått vetenskaplig granskning av meriterade forskare på Lunds 

Universitet och Lunds tekniska högskola. Metodiken har publicerats som 

vetenskapliga studier, kandidatuppsats eller diarieförts som allmänna handlingar 

och är därmed tillgänglig för insyn och oberoende granskning av utomstående. 

2.3.4 Strandprofilmätningar 

I avsnittet nedan redogörs för resultat från pågående strandprofilmätningar; dels 

aktuella mätningar från 2016 och 2018 samt en jämförelse med profilutdrag från 

högupplösta Lidardata från 2010 och 2017. Data finns för totalt 28 profiler för hela 

kusten, men här har ett antal typprofiler valts ut för att representera trender för alla 

strandavsnitt i Ängelholm och Vejbystrand (Figur 23 - Figur 27). 

Profiler utmed Ängelholm har analyserats av Sweco (Sweco 2018) och profiler från 

stranden i Vejbystrand har analyserats av Ängelholms kommun under 2018. 

Profilmätningar från år 2018 utfördes under mars 2018 och visar att förändringar 

jämfört med högupplösta LIDAR data (april 2017) är försumbara eftersom ingen 

storm har inträffat under perioden. En jämförelse med den senaste 

strandprofilmätningen (mars 2016, innan stormen Urd) visar på en del förändringar 

på strandplan och i grunda vattenområden, samt även i klitterna. Generellt har 

ingen av profilerna visat en återhämtning av strandavsnitten under perioden 2010 – 

2018, samtliga profiler visar en tydlig skillnad mellan 2010 och senaste mättillfället. 
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2.3.4.1 Vejbystrand 

 

Figur 23. Vejbystrand. Typprofil 2. Klitter: >2 m höjd. Strandplan: 0 till 2 m höjd. Grunda kustvatten: -1 till 0 m höjd. Höjd 
refererar till RH 2000.  

Inmätningsdata från mars 2018 visar på oförändrat status jämfört med höjddata 

från 2017 i klitterna. På strandplan har en del omlagringar skett, d v s en del sand 

har flyttats närmare klitterfoten, men totalvolymen på hela strandplan är 

oförändrat. Bottendjup är oförändrat ca 30 m ut och längre ut ligger bottennivån 

2018 betydligt lägre än 2016. En del sand verkar ha flyttat sig tillbaka på strandplan, 

höjden när ligger mellan 25–50 cm högre än vid inmätningen 2016. 
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2.3.4.2 Ängelholm, strandavsnitt Mynningen 

 

Figur 24. Ängelholm - Mynningen. Typprofil A. Klitter: >2 m höjd. Strandplan: 0 till 2 m höjd. Grunda kustvatten: -1 till 0 
m höjd. Höjd refererar till RH 2000. 

Inmätningsdata 2018 (mars 2018) visar på oförändrad status jämfört med höjddata 

från 2017, d v s stranden uppe på land har inte reparerat sig själv under den 

stormfria perioden jan 2017 – mars 2018. Jämfört med 2010 har nära hälften av 

dynens volym och bredd eroderat bort från detta strandavsnitt. 

Eroderat material ackumulerar heller inte under vatten direkt intill strandlinjen (0 

till -1m djup). Profilmätningarna 2016 och 2018 visar att bottenprofilen upp till ca 

40 m ut till havs ligger lägre 2018. Längre ut (till 110 m) ligger bottenprofilen på 

samma höjd som 2016, d v s totalt finns mindre sand kvar i systemet. 
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2.3.4.3 Ängelholm, strandavsnitt Havsbaden 

 

Figur 25. Ängelholm – Havsbaden. Typprofil I. Klitter: >2 m höjd. Strandplan: 0 till 2 m höjd. Grunda kustvatten: -1 till 0 m 
höjd. Höjd refererar till RH 2000. 

Inmätningsdata 2018 (mars 2018) visar på obetydliga statusförändringar jämfört 

med höjddata från 2017, d v s stranden uppe på land har inte reparerat sig själv 

under den stormfria perioden jan 2017 – mars 2018. Jämfört med 2010 har dynens 

topphöjd ökat med ca 15 cm, medan klitterfoten ligger på ca 20 cm lägre höjd. 

Ungefär samma volym totalt är kvar i detta strandavsnitt (2010 till 2018) trots 

återkommande svåra skador efter samtliga stormar. Detta bedöms vara en följd av 

att kommunens åtgärder och akuta reparationer (sandåterföring och 

återplanteringar) har koncentrerats till detta strandavsnitt. 

Eroderat material ackumulerar heller inte under vatten direkt intill strandlinjen (0 

till -1m djup). Profilmätningarna 2016 och 2018 visar att bottenprofilen ligger lägre 

inom 10 m från kustlinjen eller på samma höjd, d v s totalt finns lika mycket sand 

kvar i systemet som 2016. 
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2.3.4.4 Ängelholm, strandavsnitt Råbocka 

 

Figur 26. Ängelholm – Råbocka. Typprofil M. Klitter: >2 m höjd. Strandplan: 0 till 2 m höjd. Grunda kustvatten: -1 till 0 m 
höjd. Höjd refererar till RH 2000.  

Inmätningsdata 2018 (mars 2018) visar på små statusförändringar jämfört med 

höjddata från 2017, d v s stranden uppe på land (havssidan) har inte reparerat sig 

själv under den stormfria perioden jan 2017 – mars 2018. Inåt land har vissa 

höjdförändringar skett (intern omfördelning). Jämfört med 2010 har dynens 

topphöjd ökat med 5 – 10 cm, medan klitterfoten ligger på ca 20 cm lägre höjd och 

ca 8 m längre inåt land. Sandvolymen har totalt minskat i detta strandavsnitt (2010 

till 2018) med ca 10 – 15 %. 

Eroderat material ackumulerar heller inte under vatten direkt intill strandlinjen, 

sjöbotten inom 20 m från strandlinjen är ca 20 cm lägre än 2016. Längre utåt är 

bottenprofilen densamma eller visar en svag ackumulation ca 60 m utåt från 

strandlinjen. 
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2.3.4.5 Ängelholm, strandavsnitt Sibirien 

 

Figur 27. Ängelholm – Sibirien. Typprofil O. Klitter: >2 m höjd. Strandplan: 0 till 2 m höjd. Grunda kustvatten: -1 till 0 m 

höjd. Höjd refererar till RH 2000.  

Dataunderlaget visar att frontdynen har undergått betydande volymförluster mellan 

2010 och 2017. En omfördelning av sand till sanddyntoppar längre inåt land syns. 

Data från 2016, 2017 och 2018 visar i stort sett oförändrad situation på stranden 

uppe på land, d v s ingen nettoåterhämtning har skett och profilerna är tydligt 

avvikande från höjdsättningen 2010. 

För profilmätningar i grunda vatten syns en uppgrundningstrend, d v s på områden 

mer än 35 m ute till havs har bottenprofilen ökat med upp till 50 cm. Närmast land 

är sjöbotten oförändrad. 

2.3.5 Åtgärdsarbete kusterosion 

Pilotprojekt sandstaket Vejbystrand. Under 2017 har kommunen installerat fyra 

sektioner av sandstaket vid södra delen av stranden i Vejbystrand. 

Staketsektionerna är 25 m långa respektive och är byggda enligt två olika modeller, 

en lägre enklare typ med juteväv och en högre modell med flätad pile mellan 

stolparna. Staketen installerades under april respektive september 2017 och 

utvecklingen av omkringliggande terräng har följts genom inmätningar var tredje 

månad under 2018 (mars, juni, september 2018).  
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Figur 28. Olika typer av sandstaket vid stranden i Vejbystrand. Höga pilestaket (vänster) och lägre jutevävstaket (höger). Båda 
typer av staket ger effekt och samlar sand som avsett, mest sand samlas under sommarsäsongen. De höga staketen verkar dessutom 
ha en gynnsam effekt på etablering av strandvegetation, medan de lägre jutevävstaketen samlar sanden i lösare högar. Kommunen 
utför uppföljningen i samarbete med en medborgare som löpande dokumenterar förändringar i bild. 

2.3.6 Nätverk och samarbeten 

Ängelholms kommun arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer för att hantera 

erosionsproblematiken längs kommunens stränder. Under 2018 har kommunen 

medverkat i flertal nätverk, bland annat: 

• Erosionsskadecentrum, tre nätverksträffar under 2018 

• Regional kustsamverkan, två möten under 2018 

• Samarbete med länsstyrelsen i projektet Manual för övervakning av sandstränder. 

Ängelholm är en av fyra referenskommuner. Aktiviteter: Två möten samt 

redigering av utkast. 

• Samarbete med Boverket avseende regeringsuppdraget Tillsynsvägledning avseende 

risken för skred och erosion. Aktiviteter: Två möten och redigering av utkast. 

• Samarbete med LTH och startup-företag avseende verktyg för visualisering och 

uppföljning av erosionsprocesser. Aktiviteter: Två möten samt tillhandahållande 

av höjddata.  

2.3.7 Bedömning av erosionsstatus 2018 

Kommunens bedömning är att erosionstakten på senare år (akut erosion i samband 

med stormar) har varit avsevärd, och att sanddynerna utmed Ängelholm och 

Vejbystrand har lidit så stora skador att tillförsel av sand på konstgjord väg (genom 

strandfodring och/eller sandåterföring från grunda vatten) är väl motiverat och 

nödvändigt som åtgärd för att skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur på ett 

sätt som främjar strandens naturliga ekosystemtjänster (översvämnings- och 

erosionsskydd) utan att äventyra strandens natur- och rekreationsvärden i övrigt. 

Situationen för stadsdelen Havsbaden är beroende av att skyddande sanddynerna 

finns kvar samt att översvämningsrisken från Rönne å kontrolleras av en befintlig 
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invallning. För arbete med övriga skyddsåtgärder mot översvämningar i det aktuella 

området redovisas i del 2 av denna PM. 

3 Del 2 – översvämning 

3.1 Bakgrund 

Handlingsplan Akut beredskap storm för området Havsbaden med omnejd, 2018-2020 

antogs av kommunstyrelsen i februari 2018 (KS 2017/875). Planen ska dels stötta 

kommunens krisledningsarbete i en akut stormsituation, men ska även ge en 

överblick och prioriteringslista över konkreta åtgärder som kan höja kommunens 

strategiska beredskap för att hantera väderrelaterade extremsituationer, såsom 

högvattenstånd i ett område som är särskilt sårbar för översvämnings- och 

kusterosionsrisker. Denna PM ska ses som en årlig redovisning av genomförda 

åtgärder samt det löpande beredskapshöjande arbete och ingår som ett led i att 

implementera handlingsplanen. 

3.2 Områdesbeskrivning 

Området som omfattas av handlingsplan akut beredskap är stadsdelen Havsbaden 

med omnejd enligt nedan kartbild. 

 

Figur 29. Karta över området som avses i handlingsplan Akut beredskap storm. Länk till zoombar karta över området finns 
här. 

http://vattenatlas.se/?zoom=13&center=12.83409,56.25155&ol=VE,Haro&bl=mapboxcolor&md=url%2C%7B:t:%22FeatureCollection%22%2C:fs:%5B%7B:t::F:%2C:p%7B%22id%22:144%2C:mt::%22%22%7D%2C:g:%7B:t:%22Polygon%22%2C:c:%5B%5B%5B12.83464%2C56.27227%5D%2C%5B12.83718%2C56.27296%5D%2C%5B12.84473%2C56.26941%5D%2C%5B12.84988%2C56.26743%5D%2C%5B12.85284%2C56.26663%5D%2C%5B12.8562%2C56.26666%5D%2C%5B12.85963%2C56.26552%5D%2C%5B12.86018%2C56.26281%5D%2C%5B12.86293%2C56.26155%5D%2C%5B12.86403%2C56.25915%5D%2C%5B12.8643%2C56.25725%5D%2C%5B12.85909%2C56.25423%5D%2C%5B12.85098%2C56.25267%5D%2C%5B12.85414%2C56.24519%5D%2C%5B12.85476%2C56.24294%5D%2C%5B12.85023%2C56.23644%5D%2C%5B12.83141%2C56.23049%5D%2C%5B12.8288%2C56.23057%5D%2C%5B12.82853%2C56.22965%5D%2C%5B12.82578%2C56.23011%5D%2C%5B12.82331%2C56.23156%5D%2C%5B12.82098%2C56.23232%5D%2C%5B12.81507%2C56.23308%5D%2C%5B12.81823%2C56.2353%5D%2C%5B12.81535%2C56.2366%5D%2C%5B12.82015%2C56.24499%5D%2C%5B12.83464%2C56.27227%5D%2C%5B12.83464%2C56.27227%5D%5D%5D%7D%7D%5D%7D
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3.3 Metod 

Under år 2018 har Ängelholms kommun arbetat på följande sätt med att minska 

översvämningsrisken respektive höja beredskapen för att hantera 

extremvattenstånd. 

• Handlingsplan  

• Arbete i nätverket MCR 

• Interna rutiner och projekt under 2018 

• Medborgardialog 

• Dokumentation om inträffade händelser och skador 

• Tidigare skyddsåtgärder och beredskapshöjande åtgärder 2018 

• Mätresultat 

• Bedömning av akut översvämningsrisk. 

3.4 Resultat 

3.4.1 Handlingsplan 

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för akut beredskap som arbetats fram 

genom tvärsektoriellt samarbete under 2017. Kommunstyrelsen antog planen i 

februari 2018. Planen har delgetts tillsynsmyndigheten länsstyrelsen efter 

färdigställandet. Handlingsplanen ligger som allmän handling i kommunens diarium 

och är tillgänglig via kommunens hemsida. 

3.4.2 Nätverket MCR 

Kommunen deltar regelbundet i nätverket Make-Cities-Resilient (MCR) sedan år 

2014, ett samarbete som syftar till att kommuner i samverkan med MSB, SMHI, 

Boverket och SKL arbetar konkret med implementeringen av Sendai-ramverket för 

att minska naturkatastrofers påverkan på civilsamhället. Ängelholm är en av tre 

skånska kommuner som är aktiva i nätverket. Ängelholm har presenterat sitt arbete 

med handlingsplanen Akut beredskap storm för området Havsbaden med omnejd, 2018 – 

2020, som bygger på principer av DRR (disaster-risk-reduction) enligt Sendai-

ramverket på nätverkets årsmöte 2018. 

Länk till Ängelholms MCR profil. 

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/cityprofile/City%20Profile%20Of%20%C3%84ngelholm/?id=3575
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3.4.3 Interna rutiner och projekt 

Kommunen arbetar aktivt med översvämningsfrågor och åtgärder, bland annat i en 

tvärsektoriell grupp som heter Klimatanpassningsgruppen sedan år 2014. Sedan 

maj 2017 har kommunen inrättat en egen befattning med ansvar för hållbar 

klimatanpassning som administrerar månadsmötena med gruppen. Under 2018 har 

klimatanpassningsgruppen arrangerat en workshop för att utveckla 

klimatanpassningsarbetet lokalt; Länsstyrelsens klimatanpassnings-samordnare 

gästade oss i år. 

Klimatanpassningsgruppen har även initierat ett arbete med en 

kommunövergripande skyfallsutredning samt sökt och fått externa anslag för att 

påbörja ett arbete med fördröjningsåtgärder (KS 2018/266, LONA-projekt 

Fördröjning uppströms tätorter). 

I övrigt påbörjades ett arbete med en ny risk- och sårbarhetsanalys samt en 

aktualisering av beredskapsplanen för Uppdrag Samhälle i september 2018 (pågår 

till juni 2019). Två typer av översvämningsscenarier ingår i simulerade scenarier. 

3.4.4 Medborgardialog 

Kommunen arbetar aktivt med att informera sina medborgare om klimatrelaterade 

förändringar, den lokala riskbilden samt förhållningssätt för att hantera dagens 

extremvattenstånd. Under år 2018 har informationsföreläsningar hållits under totalt 

fyra tillfällen för följande medborgargrupper: boendeföreningen Havsbadens 

villaförening, kvinnoföreningen Inner-wheel Ängelholm-Luntertun, samt två 

nionde-klasser på Kungsgårdsskolan.  

3.4.5 Dokumenterade översvämningar och åtgärder 

Kommunen har under 2017 och 2018 arbetat med att komplettera 

dokumentationen om inträffade händelser och stormar, såsom lokala 

extremvattenstånd och översvämningsskador. Dokumentationen bygger vidare på 

en befintlig redogörelse (maj 2017) som har delgetts länsstyrelsen i samband med 

en rapportering inom ett EU-projekt för implementering av 

översvämningsdirektivet (Ängelholms kommun 2017). Sammanfattningen 

innehåller bland annat en översiktlig sammanställning av hittills inträffade 

extremvattenstånd (Tabell 6). 
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Tabell 6. Extremvattenstånd (cm över havet) i närmaste mätstation i havet (SMHI:s mätstation Viken) jämfört med pegelstånd 

på tre kommunala mätstationer i Rönne å (Mynningen (Invallningen), Pyttebron och Mejeribron), vid olika stormhändelser. 

Datum Storm Mätstation 

Viken 

Mätstation 

Mynningen 

(Invallningen) 

Mätstation 

Pyttebron 

Mätstation 

Mejeribron 

2002-01-29 Januaristorm 2002 120   206 

2011-11-27 Första 

Adventstormen 

166  199  

2013-10-28 Simone 105 181 126  

2013-12-06 Sven (5–6/12) 175 216 190  

2015-01-12 Egon 147 214 191  

2015-11-29 Gorm 151 225   

2016-12-27 Urd 159 224   

2017-01-04 Klass 1 varning 76 129   

 

Tabell 7. Översikt stormar i Ängelholm: Händelser, platser, skador och åtgärder. Angivna vattenstånd uppmätta vid den 
kommunala mätstationen Invallningen. 

Händelse Berörd plats Skador Åtgärder 

Adventsstor

m, 2011-11-

27. Högsta 

vattenstånd 

över +199 

cm. 

 

 

 

1. Havsbaden Skador på tidigare 

skyddsvall på +2,7 m och 

risk för översvämning för 

ett 100-tal villor i 

Havsbaden 

Klimatanpassad 

invallning på +3,5 m 

(ursprunglig 

dimensionerad höjd, 

förstärkning på insidan). 

Stormen 

Sven, 2013-

12-06. 

Högsta 

vattenstånd 

+216 cm. 
2. Vigraltomten Rönne å hotar 

översvämma 

flerbostadshus i centrala 

Ängelholm. Sandsäckar 

förhindrar vattenintrång. 

Skyddsmur i sten som 

boende kan komplettera 

med spontar som 

utestänger högvatten. 

Högtuppsatta eluttag 

finns för länspumpning 

vid behov. 
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Händelse Berörd plats Skador Åtgärder 

Stormen 

Sven, 2013-

12-06. 

Högsta 

vattenstånd 

+216 cm. 
3. Sven Jons Udde Förstörd brygga vid Sven 

Jons Udde. 

Reparerades 2016. Bild 

(2018) visar kraftiga 

erosionsskador vid 

sidan om bryggan. 

Stormen 

Egon, 2015-

01-12. 

Högsta 

vattenstånd 

+214 cm. 

 
3. Magnarps hamn Förstörda 

båtanläggningsplatser. 

Återställda 

anläggningar; ej 

klimatanpassat. 

Utredning av skador på 

kommunala 

hamnanläggningar 

pågår 2018. 

Stormen 

Gorm, 2015-

11-29. 

Högsta 

vattenstånd 

+225 cm. 
4. Viadukten 

Skälderviken och GC 

tunnel söderom. 

Vattenfylld viadukt. Även 

GC tunneln söderom 

översvämmad. 

Ej åtgärdad för 

viadukten. 

Intilliggande 

pumpstation har flyttat 

eluttag och styrel högre 

upp för att 

funktionssäkra vid 

extremvatten 2016. 

Inströmningsvägar 

utreddes 2018. Åtgärder 

tänkt 2019. 

Stormen 

Gorm, 2015-

11-29. 

Högsta 

vattenstånd 

+225 cm. 
5. Skälderviken hamn Översvämmad hamn 

Skälderviken. 

Ej åtgärdad. Utredning 

om inströmningsvägar 

2018. Åtgärder tänkt 

2019. 

Stormen 

Gorm, 2015-

11-29. 

Högsta 

vattenstånd 

+225 cm. 
6. Pir 

 

 

 

 

 

Skadat södra fyr. 

Åtgärdad 2016. Bägge 

fyren ersatta. 
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Händelse Berörd plats Skador Åtgärder 

Stormen 

Gorm, 2015-

11-29. 

Högsta 

vattenstånd 

+225 cm. 
7. Vinkelvägen 

 

Underminerad GC väg 

parallellt med 

Västkustbanan.  

Reparationer klar 2018. 

Stormen 

Gorm, 2015-

11-29. 

Högsta 

vattenstånd 

+225 cm. 8. Klitterus nedgång 

 

Inträngande vatten vid 

Klitterhusnedgången. 

Stängningsbar 

översvämningsskydd, 

klar februari 2018. 

Stormen 

Urd, 2016-

12-27. 

Högsta 

vattenstånd  

+224 cm. 9. Badbrygga 

Klitterhus 

Förstörd badbrygga 

Åtgärdades med tillfällig 

lösning under 2018. 

Ombyggnation planeras 

vara klar till badsäsong 

2019. 

Stormen 

Knud, 2018-

09-23. 

Högsta 

vattenstånd 

(uppskattad 

till +130 cm). 

9. Badbrygga 

Klitterhus 

Badbryggan knäcktes itu. Högvattenstånd 23/9. 

 

3.4.6 Tidigare genomförda åtgärder och arbete under 2018 

Detta avsnitt ger dels en översikt över tidigare genomförda skyddsåtgärder mot 

översvämning samt de beredskapshöjande åtgärder som genomfördes under 2018 

som ett led i handlingsplanen Akut beredskap storm för området Havsbaden med 

omnejd, 2018 – 2020. 
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Figur 30. Invallning Havsbaden som byggdes om 2014 med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(totaltkostnad 5,9 miljoner kronor). Vallen har återställts till ursprunglig dimensionerad höjd +3,5 m och förstärkts invändigt. 

Tidigare strategiska åtgärder och översvämningsskydd: 

• År 2014 reparerades befintlig invallning utmed Havsbaden som ursprungligen 

byggdes 1976; konstruktionen anpassades till ursprungligt dimensionerad höjd 

+3,50 m. Viss förstärkning av vallen samt extra dräneringsanläggning på 

insidan. Längd: ca 2 km. Klar i november 2014. Finansierades med MSB-stöd 

för översvämningsåtgärder. Kostnad 5,9 milj kr. 

• Installation av tillfälliga översvämningsspontar vid Vigraltomten samt 

översvämningssäkra eluttag för länspumpning. 

• Översvämmade tunnlar (Tabell 7D) och pumpstation. I tillhörande 

pumpstation för dagvatten har eluttag/anläggningar flyttats till högre höjd. 

Detta för att undvika inträngande havsvatten under storm (inträffade under 

Gorm 2015), livsfara för arbetande personal (p g a risk för kortslutning av 

elskåp) samt funktionsavbrott.  

Strategiska beredskapshöjande åtgärder 2018: under år 2018 har arbetet skett i 

enlighet med prioriteringslistan för strategiska beredskapshöjande åtgärder som 

togs fram i en bilaga till Handlingsplan Akut beredskap storm för området 

Havsbaden med omnejd, 2018 – 2020, antagen av kommunstyrelsen i februari 

2018. 
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Figur 31. Översikt över genomförda beredskapshöjande åtgärder under 2018. 

Beredskapshöjande åtgärder 2018 (Figur 31):  

• Semipermanent översvämningsskydd till strandnedgång Klitterhusbrygga. Rutin 

att den stängs vid varje stormvarning. Klar februari 2018. Kostnad ca 30 000 kr. 

• Tvärsektoriell grupp som berörs av krishantering börjar träffas en gång om året 

för avstämning innan stormsäsongen samt efter inträffat händelse (utvärdering). 

Krisberedskapssamordnare kallar Intraprenad, VA-verken/VA huvudman, 

Stadsmiljö, Stabschefer, Räddningstjänst, Kommunikation. Möte hölls i oktober 

2018. 

• Nya pegelmätare vid pumpstationen invallningen Havsbaden installeras. 

Online-tjänst eller intern tillgång till fjärravläsning av mätpeglar samt SMS-tjänst 

för larm installeras. Påbörjat september 2018, nya pegelmätare med fotometrisk 

mätning klar. Fjärravläsning ej klar. Kostnad ca 100 000 kr. 

• Byte av styrel och pumparna för pumpstation Havsbaden (som tillhör befintlig 

invallning Havsbaden). Byte av pumpar till samma kapacitet; bytet har skett för 

att säkerställa anläggningens funktion över tid, eftersom de befintliga 

originalpumparna/elstyrning har varit i drift sedan 1976, d v s över 40 år. Klar 

september 2018. Kostnad 800 000 kr för materialinköp samt 50 000 kr för 

installation. Klar september 2018. 

• Inköp av nytt mobilt reservaggregat, för att säkerställa att kommunen kan 

upprätthålla funktionen i kritiska anläggningar i händelse av strömavbrott under 

storm. Kommunen har därmed 4 st mobila aggregat i beredskap. Klar juni 

2018. Kostnad 150 000 kr. 

• Utredning av inströmningsvägar utmed Rönne å och klitterna (Havsbaden med 

omnejd). Kritiska punkter och tillhörande nivåer som översvämmas först 

identifieras. Klar augusti 2018. Kostnad 40 000 kr. 
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• Arbete med tillståndsansökan för marint sanduttag i Skälderviken. Under 2018 

har ytterligare två remissrundor pågått och arbete med att bemöta 

remissinstansernas synpunkter har pågått. Kommunens bemötanden lämnades 

in juli 2018 samt november 2018. SGU beslut återstår, väntas till våren 2019. 

Kostnad under året 265 000 kr, totalt ca 1,9 milj kronor (2015 – 2018). 

3.4.7 Mätresultat 

 

Figur 32. Tidsserier över kommunens pegelmätningar vid stationen Pyttebron (ovan) och Invallningen/Havsbaden (nedan) i 

Rönneås nedre del. De högsta topparna sammanfaller med stormhändelser. 
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Tabell 8. Sammanfattande översikt över kommunens pegelvärden. 

 Invallningen Havsbaden Pyttebron 

Mätperiod Sep 2012 – Sep 2018 Sep 2009 – Dec 20177 

Medel (m) 0,49 0,19 

Median (m) 0,47 0,12 

Min (m) -0,22 -0,3 

Max (m) 2,25 1,99 

 

Tabell 9. Beräknade vattenflöden vid Rönne å mynning, Station 554, enligt data från SMHIs tjänst Hydrologisk nuläge (SMHI 
2018). Vattenförringen under december, då de flesta tidigare stormar inträffat, varierar kraftigt mellan åren. Höga vattenflöden 
och utgångsvattenpeglar i Rönneå kan förvärra risken för översvämning i händelse av storm, då vattendragets utlopp kan dämmas 
långt uppströms av höga havsnivåer. 

 1981–2017 2016 2017 2018 

Medelhögvattenflöde 

MHQ (m3/s) 

109,33   8/12: 100 m3/s 

16/12: 113 m3/s 

26/12: 102 m3/s 

 

Medelflöde 

MQ (m3/s) 

24,583 26/12: 19 m3/s 

27/12: 20 m3/s 

28/12: 20 m3/s 

 9/12: 23 m3/s 

Medellågvattenflöde 

MLQ (m3/s) 

4,527   24/11: 4,8 m3/s 

18/12: 12 m3/s 

Toppvärde  

(för december) 

121 m3/s    

3.4.8 Bedömning av akut översvämningsrisk för Havsbaden med 

omnejd 2018 

I dagsläget bedöms en beräknad hundraårsstorm medföra risk för att 

vattennivåerna i de inre delarna av Skäldervikens kust höjs till +2,44 m (LTH 2017, 

Vågbrytarutredning). Nivån avser stillvattennivån och omfattar ej vågpåverkan. 

Kommunens utredning av inströmningsvägar visar att området Havsbaden i 

dagsläget är skyddat från tillfälliga havsnivåer upp till +2,80 m. Hamnområdet på 

norra sidan av Rönne å drabbas av vissa konsekvenser när vattnet stiger över ca 

+2,25 (hamnbassängen översvämmas, Via Marina-tunneln fylls), men dessa 

bedöms vara hanterbara. Enskilda fastigheter på norra sidan av Rönne å (på insidan 

av järnvägen) kan drabbas av översvämning vid nivåer över 2,44 m. 

 

 

7 Avbrott i mätningen mars 2015 - april 2016. 



 

36 (38) 

De viktigaste skydden för området Havsbaden utgörs av klitterna som bildar en 

naturlig höjdrygg ut mot havet samt invallningen mot Rönne å som är ett tekniskt 

skydd. 

Risker och sårbarheter: Identifierade risker i dagsläget är pågående akut erosion och 

dyngenombrott på smala ställen utmed kusten, framförallt i den norra delen av 

dynsystemet där klitterna är väldigt smala. Banvallen som avgränsar området 

Havsbaden mot öster är genomsläpplig och tål ej ensidigt tryck av vattenmassor, d 

v s det finns en risk att vatten tränger in från detta håll. Risken bedöms dock som 

liten för nivåer upp till +2,44 m. 

4 Pågående arbete 

• Övergripande kartering av risken för kusterosion utmed hela kommunens 

kuststräcka. Omfattar både erosionstakt under historisk tid (från 1940-talet) 

samt en jämförelse med erosionstakten under senare år där höga 

extremvattenstånd och svåra stormskador har inträffat i tät följd. Pågående 

sedan juni 2018/beräknas vara klar vår 2019. 

• Kommunövergripande skyfallskartering. Omfattar klimatscenario som underlag 

i planeringssammanhang. Pågående sedan augusti 2018/beräknas vara klar 

januari 2019. 

• Vågmodellering och riskutredning för översvämning och vågpåverkan utmed 

hela kommunens kuststräcka. Omfattar flera olika scenarier, nutid och framtid. 

Pågående sedan november/beräknas vara klar vår 2019. 
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