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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 vinterstormar. Statusklassningen för år 2017 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 efter 

stormarna. Denna PM sammanfattar de första resultaten från en analys av färska 

höjddata och kommer kompletteras med mer detaljerade analyser efterhand. 

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

erosionsrisken och dynsystemets sårbarhet i samband med 

• kommunens krisberedskapsarbete 

• prövning, lovgivning och detaljplanering enligt Plan- och bygglagen 

• prövning och dispensgivning (strandskydd, vattenverksamhet mm) enligt 

Miljöbalken 

2 Bakgrund 

2.1 Områdesbeskrivning 

Denna PM avser en del av Ängelholms kommuns sandstrand (Figur 1) som ingår i 

en av de längsta sammanhängande sandstränderna i västra Skåne. Stranden 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 förekommer främst 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 beskrivits utförligt tidigare med data fram till 

år 2015 (Sweco 2016a). 
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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). 

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. 
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Tabell 1. Faktorer som sammanvägts för att dela in dynsystemet i olika strandtyper. 

 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 

2.2 Påverkansfaktorer 

Denna PM sammanfattar hur klitterna och strandplanet har förändrats genom akut 

erosionspåverkan mellan åren 2010 och 2017. Under denna period har flera svåra 

stormar drabbat Skälderviken och framförallt kusterna i de inre delarna av bukten. 

Omfattande skador vid kommunens sandstränder har observerats efter varje storm 

och dynsystemets naturliga återuppbyggnad har inte kunnat kompensera för 

stormarnas återkommande inverkan, eftersom de under den senaste 8-årsperioden 

inträffat i snitt årligen, d v s med kortare mellanrum än under historiska perioder. 

2.3 Strandtyp och erosionskänslighet 

Stranden utgörs enligt SGU:s klassning (SGU 2017b) i huvudsak av sandstrand typ 

K och övergår i de mest södra delarna till sandstrand av typ G (Tabell 2, Figur 2). 

Tabell 2. SGU Projekt Skånestrand. Klassning av strandmaterial och erosionsförhållanden för dynsystemet Havsbaden. 

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 

 

 

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, bland annat 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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Figur 2. Karta över området med sanddynerna i brunt och indelning i strandtyper enligt Tabell 1 och 2. Röda markeringar visar 
områdena där detaljerade resultat har sammanställts i Bilaga 1.  
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2.4 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) finns. 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 

beroende på vallens utformning och behov av lämpliga anläggningsmassor (LTH 

2017). 

 

Figur 3. Ekosystemtjänster i dynsystemet Havsbaden. 

2.5 Erosionsåtgärder utmed stranden vid Havsbaden 

Kommunen har tidigare åtgärdat de mest akuta erosionsskadorna genom att 

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

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

på stränderna är betydliga (Tabell 4), 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. 
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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 

 

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. Samtliga erforderliga tillstånd bedöms kunna 

erhållas först någon gång under 2018 – 2019. 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 

grundas på en aktuell lägesbild och med insyn i kommunens egna 

kunskapsunderlag. 

 

 

4 Avser total sandvolym för åtgärder. Andelen för Havsbaden uppskattas till 75%. 
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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 

 

 

Figur 4. Information om processen för tillståndsansökan för erosionsåtgärder. 

3 Metod 

3.1 Upplägg och data  

Som grundläggande strategi i analysen har vi jämfört data som visar 

referenstillståndet i historisk närtid (2010, innan den senare stormintensiva 

perioden inleddes) och jämfört med aktuella data från 2017 (d v s efter att 5 – 6 

svåra stormar har påverkat kusten). Analyser har kompletterats med historiska data 

från längre tillbaka (år 1940/1947) för att se om erosionspåverkan i nutid skiljer sig 

från långtidspåverkan. Högupplösta höjddata har använts för att beskriva 

dynsystemets utformning och topografi. Två olika år har jämförts där data i samma 

kvalitet varit tillgängligt. Underlag som har ingått i analysen redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5. GIS underlag som har använts som utgångspunkt för erosionsbedömningar. 

Data Datering Upplösning Syfte 

LIDAR data 2010-vår 25x25 cm raster Visar topografi 

Som referens innan perioden med 

årligen återkommande stormarna 

LIDAR data 2017-vår 25x25 cm raster Visar topografi 

Visar nuläget efter påverkan av 5-

6 kraftiga och flera mindre stormar 

Sluttningslutning  25 x 25 cm raster Visar lutning i dynssystemet 

(referens) 

Sluttningslutning  25 x 25 cm raster Visar lutning i dynssystemet (efter 

stormarna) 

Höjdkurvor 2010/2017 0 m ö h Definierar strandplanets yttre 

gräns mot havet 

Höjdkurvor 2010/2017 3.5 m ö h Definierar klitternas höjd som 

utgör ett naturligt skydd mot 

översvämning 

Ortofoto 2010 Vår 2010 10 cm Bakgrundsbild; även för 

digitalisering 

Ortofoto 2017 Vår 2017 8 cm Bakgrundsbild; även för 

digitalisering 

Vegetationslinje 1940/47 10 m noggrannhet Befintlig vegetationslinje (se LTH 

2016) 

Vegetationslinje 2010 Digitaliserat 1:1000 Visar dynvegetationens 

utbredning mot havet 

Vegetationslinje 2017 Digitaliserat 1:1000 Visar dynvegetationens 

utbredning mot havet 

Översiktskarta  

dynsystem 

2010 Befintlig översikt ur 

kommunens GIS-

databas 

Strandplan och klitter (21 olika 

avsnitt) 

 

3.2 Koppling till tidigare undersökningar 

Tidigare undersökningar av förändringar av dynsystemet har grundat sig i stort sett 

på data från strandprofilmätningar, d v s 20 tvärsektioner fördelat över 

dynsystemets totala längd (Figur 5 ur Sweco 2016b). Dessa tidigare mätningar ger 

en tydlig bild av enskilda stormars påverkan på de delar av dynsystemets som ingår 

i mätningarna. För vissa profilsektioner ges även information om sandåterföringens 

effekt. Fördelarna med att komplettera befintliga data med nya högupplösta 

höjdraster är följande: 

• ger en bättre helhetsbild av dynsystemets utveckling och erosionspåverkan, 

• möjliggör mer noggranna beräkningar av yt- och volymskillnader över tid,  
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• ger en bild av de ackumulerade erosionsskadorna efter perioden med årligen 

återkommande stormarna jämfört med innan, 

• ger en aktuell bild av utvecklingen sedan 2015 (d v s efter de två senaste 

stormarna Gorm 2015 och Urd 2016). 

 

Figur 5. Exempel från Ängelholm av hur en strandprofil förändras efter en storm. Den svarta linjen avser strandlinjen före 
stormen Egon 2015 och den röda linjen avser strandprofilen efter stormen. Det grå området indikerar skillnaden mellan 
mätningarna. 

4 Pågående arbete 

Under de kommande månaderna kommer arbetet med att analysera de nya data 

utvecklas och fördjupas ytterligare, d v s resultaten nedan ger enbart en utblick som 

kommer kompletteras framöver med en mer omfattande syntes. Planerade analyser 

avser bland annat geografisk statistik för förändringar per strandavsnitt, 

beräkningar för sandvolymer, visualisering av förändringar i 3D samt modellering 

av risken för inträngande vatten samt detaljerade underlag för lokal stranderosion 

för fysisk planering.  

Eftersom säsongen för vinterstormar vanligtvis infaller under november till 

februari bedöms den föreliggande sammanställningen resultaten hittills utgöra ett 

relevant och framförallt aktuellt beslutsunderlag. Ytterligare stormar medför stor 

risk för ackumulerade skador i dynsystemet och ett behov av akuta åtgärder i närtid 

förefaller därför sannolikt. 
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning resultat 

• Dynsystemet har tagit påtaglig skada under perioden 2010 – 2017. 

• Strandlinjen (avser vegetationslinje) har flyttats i betydligt snabbare takt mellan 

2010 – 2017 (d v s under perioden med frekvent stormpåverkan) jämfört med 

historiska referensperioden mellan 1940-talet till år 2010 som dominerats av 

mer långsamma erosionsprocesser. 

• På de mest utsatta strandavsnitten har vegetationslinjen flyttats inåt land lika 

långt under de senaste 8 åren som under de 71 tidigare åren. 

• Samtliga avsnitt i dynsystemet – även de som tidigare visat ackumulation eller 

balans – visar tecken på akut erosionspåverkan som överstiger återhämtningen. 

• Erosionspåverkan av hårda anläggningar är utmed hela dynsystemet större på 

södra sidan om befintliga hårda konstruktioner än på norra sidan. Detta har 

tidigare kopplats till strömningsförhållanden och den kustparallella 

sandtransporten som domineras av södergående riktningar (exempelvis för 

hårda konstruktioner i vattnet såsom hamnens pirarmar, Sweco 2013). Men 

även hårda konstruktioner på land, exempelvis Klitterhusbyggnaden samt 

bunkrarna från Per-Albin-linjen påverkar mer påtaglig på södra sidan än på 

norra. Detta tyder på att hårda anläggningar på stranden förvärrar erosionen 

lokalt, antingen genom att lokala vindförhållanden eller genom att 

konstruktioner förhindrar den kustparallella transporten samt att det uppstår 

lokala vågreflektioner som förvärrar erosionen. 

• Åtgärdsbehovet för att motverka lokala erosionsskador är generellt högre på 

södra sidan av befintliga hårda anläggningar än på norra sidan; klitterna på 

södra sidan om hårda anläggningar är utsatt för större påfrestningar respektive 

har sämre förutsättningar för naturlig återhämtning.  

• Strandplanet har blivit påtagligt bredare såväl genom att sand har förflyttats till 

angränsande vattenområden (uppgrundning) samt genom att klitterfoten 

retirerat inåt land. 

• Klitterna har blivit betydligt smalare och brantare p g a att klitterfoten på 

dynernas utsida (utmed havet) har retirerat med uppemot 10 – 12 meter.  

• Klitterfoten från år 2010 hade en mer varierad lutning samt en flikigare 

utformning, medan klitterforten år 2017 är mycket rakare och betydligt 

brantare. 

• På flera ställen är klitterna inte stabila längre eftersom rasvinkeln överstigs i 

klitterslänten, något som inte var fallet år 2010. Förändringarna omfattar såväl 
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spektrum av förekommande lutningar, medelvärdet på lutning samt omfattning 

av den geografiska utbredningen av områden med branta lutningar. 

Lutningsanalysen bör kompletteras med analyser för höjdlinjeprofiler för att 

utesluta att skillnaderna beror på bättre upplösning 2017. 

• Kommunens åtgärder med akut sandåterföring har varit effektiva för att hålla 

klitterfoten på ungefär samma linje som år 2010 där åtgärderna utförts. Dock 

har höjden på klitterna söder om Klitterhus minskat med ca 1,5 m under 

samma period, d v s reparationerna har inte kunnat återställa fullt ut till 

förhållandena som rådde år 2010. 

• Erosionspåverkan i betydande storleksordning (höjdminskning med 1,5 m plus 

påtaglig flytt av klitterfoten inåt land) har inträffat på samtliga strandavsnitt där 

inga åtgärder vidtagits (t ex vid Rönne ås mynning samt vid Sibirien). 

• Akut erosionspåverkan riskerar att leda till dyngenombrott nära Rönne ås 

mynning eftersom de smalaste ställena enbart är hälften så breda som år 2010 

och dynssystemets höjd har minskat även på insidan av dynsystemet (mot ån). 

Dynerna på just denna sträcka har en kärna som är förstärkt med gabioner. 

Förstärkningen genomfördes under 1960-talet och status på gabionerna får 

betraktas som osäker. 

• Dynsystemets mest värdefulla ekosystemtjänster hotas av skadorna som 

orsakats av akut erosion under de senaste 8 åren. Klittersystemets funktion som 

översvämningsskydd hotas av att tillfälligt förhöjda havsnivåer under stormar i 

värsta fall kan orsaka dyngenombrott. Dynsystemets dokumenterade skador år 

2017 medför att sårbarheten för genombrott har ökat över i stort sett hela 

dynsystemet jämfört med tillståndet år 2010.  

• Klitterytor med en höjd över 3,5 m – som är värdefull som 

översvämningsskydd mot framtida havsnivåer – har minskat med 

uppskattningsvis 30% över hela dynsystemet, vid enskilda strandavsnitt 

uppemot 50%. 

Mer detaljerade resultat med exempel för de fyra olika strandtyper sammanfattas i 

bilaga 1.   
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Bilaga 1. Detaljerade resultat baserat på exempel 

från utvalda strandavsnitt 

Resultaten nedan avser strandavsnitt och exempelområden som är utmärkt på 

kartan i Figur 1.  

Exempel 1. Strandavsnitt 1 Mynningen. Sandstrand direkt 
söder om pirarmarna 
Tabell 6. Karakterisering av strandavsnitt. 

Strandtyp Namn Klassning 

enligt SGU 

Bostäder direkt bakom 

eller i dynerna 

Konsekvenser 

vid 

dyngenombrott 

1 Mynningen K Nej Betydande5 

 

• Strandlinjeflytt baserat på vegetationslinjer

 

 

 

5 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. 
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Strandens vegetationslinje som indikator för erosion och ackumulation (metod 

se LTH 2016). Nya data för 2010 och 2017 visas ovan (2010: grön linje; 2017 

blå linje). Som jämförelse finns vegetationslinjen från 1940-talet med (från 

MKB) i rött. Bilderna ovan visar ortofoton från 2010 jämfört med 2017 samt 

digitaliserade vegetationslinjerna från tre olika tillfällen. Takten för erosionen 

har ökat betydligt sedan 2010 (jämfört med erosion sedan 40-talet). Fem svåra 

stormar med höga extremvattenstånd har inträffat under perioden 2010 – 2016 

och angripit de höga sanddynerna. Vegetationslinjen i norra och mellersta delen 

av strandavsittet har backat mest, uppemot 12 m inåt land sedan 2010. 

• Jämförelse mellan markhöjder 2010 och 2017:

 

Topografi för markytor enligt högupplösta (LIDAR-data) som har konverterats 

till rasterbilder med 25x25 cm upplösning visas i bilderna ovan.  

I det aktuella strandavsnittet är dynerna lägre (ca 4–5 m) än i strandavsnitt 

längre söderut. 
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• Jämförelse mellan markens lutning 2010 och 2017:

 

Bilderna visar slänterna i dynsystemet. Mörkare färg indikerar brantare lutning. 

Klitterna har betydligt brantare lutning år 2017 än 2010 och är mindre flikiga. 

Klitterfoten går nästan som en rak linje och är skarpt avgränsad 2017. 

Rasbranter uppemot 80 grad lutning finns 2017, medan lutningen var max 50 

grader 2010. 

Inom detta strandavsnitt finns en äldre bunker från Per-Albinlinjen. Denna har 

anlagds mitt i dynsystemet för att vara osynligt från havet (och har varit det 

fram till 2010), men är numera fullt synligt och ligger i princip utmed 

strandplanet p g a strandlinjeflytt inåt land. 
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• Jämförelse höjdskillnad (i meter): värden från år 2017 minus 2010:

 

Bilden visar höjdskillnad i stranddynsystemet mellan år 2010 och år 2017. 

Negativa värden indikerar sandförlust över tid (lila-svart i bilden), positiva 

värden indikerar ackumulation av sand (gul-orange i bilden). Grå områden 

ligger på ungefär samma höjd bägge åren. 

Genom kusterosion har sanddynernas höjd på havssidan minskat med upp till 

1,5 m (svarta områden i norra och mellersta delen). Det aktuella dynssystemet 

avgränsas mot vatten både fram och bak, d v s mot havet respektive mot 

Rönneåns mynning på insidan. Förändringsanalysen visar att dynsystemets höjd 

har minskat från båda håll, d v s även på insidan av dynsystemet. 

Kommunen har utfört en större strandfodring inom detta avsnitt där ca 50 000 

m3 sand tillfördes år 2000. Sedan dess har ingen sandåterföring utförts på den 

aktuella sträckan, d v s utvecklingen under 2010 – 2017 är representativt för 

erosionspåverkan på en kust utan åtgärder. 

Inom det aktuella området verkar sand som har eroderat från klitternas havssida 

till viss del ha samlats på strandplanet (d v s direkt intill klitterfoten). 

Strandplanet närmare havet verkar ha påbyggts längst norrut (där vind och 

vågpåverkan är minst p g a lä från pirarmarna) men minskat längre söderut där 

vind- och vågpåverkan är större. 
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• Jämförelse av dynernas skyddsfunktion (ekosystemtjänster) över tid:

 

Bilden visar ytor i dynsystemet som har en höjd på minst 3,5 m eller mer (brun 

färg). Ytor (och sandvolymer) över denna höjd kan anses vara funktionella som 

översvämningsskydd. 

En jämförelse mellan 2010 och 2017 visar tydligt att erosionen har minskat 

dynernas skyddsfunktion för översvämning. Dynområden med en minsta höjd 

på 3,5 m har minskat betydligt i detta strandavsnitt och på vissa ställen är den 

återstående dynremsan med lämplig höjd år 2017 endast hälften så bred som år 

2010.  
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Exempel 2. Strandavsnitt 2 Havsbaden. Klitterhus 
Tabell 7. Karakterisering av strandavsnitt. 

Strandtyp Namn Klassning 

enligt SGU 

Bostäder direkt 

bakom eller i 

dynerna 

Konsekvenser 

vid 

dyngenombrott 

2 Havsbaden K Ja Svår6  

 

• Strandlinjeflytt baserat på vegetationslinjer:

 

Strandens vegetationslinje som indikator för erosion och ackumulation ((metod 

se LTH 2016). Nya data för 2010 och 2017 visas ovan (2010: grön linje; 2017 

blå linje). Som jämförelse finns vegetationslinjen från 1940-talet med (från 

MKB) i rött. Ortofoto från 2017. 

Bilden ovan visar att takten för erosionen har ökat betydligt sedan 2010 

(jämfört med erosion sedan 40-talet). Fem svåra stormar med höga 

extremvattenstånd har inträffat under perioden 2010 – 2016 och angripit de 

höga sanddynerna. Vegetationslinjen söder om Klitterhus har flyttat mer inåt 

land än vegetationslinjen norr om Klitterhus. 

 

 

6 Dyngenombrott utmed stranden vid Havsbaden kan medföra storskalig översvämning i 
bebyggelsen inom området Havsbaden (Sweco 2015). Mer än 100 byggnader bedöms ligga i 
riskzonen. 
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• Jämförelse mellan markhöjder 2010 och 2017:

 

Topografi för markytor enligt högupplösta (LIDAR-data) som har konverterats 

till rasterbilder med 25x25 cm upplösning. Markhöjder direkt mot havet vid 

byggnaden Klitterhus ligger på ca 2,20 – 2,30 m ö h. 

• Jämförelse mellan markens lutning 2010 och 2017:

 

Bilderna ovan visar slänterna i dynsystemet. Mörkare färg indikerar brantare 

lutning. Klitterna har betydligt brantare lutning år 2017 än 2010 och är mindre 

flikiga. Klitterfoten går nästan som en rak linje och är skarpt avgränsad 2017. På 
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detta strandavsnitt har även en del ombyggnation på kommunal mark medfört 

skillnader i lutning, eftersom vid negången till Klitterhusbryggan har flera raka 

betongväggar tillkommit som påverkar lutningsanalysen överlag. 

• Jämförelse höjdskillnad (i meter): värden från år 2017 minus 2010:

 

Bilden visar höjdskillnad i stranddynsystemet mellan år 2010 och år 2017. 

Negativa värden indikerar sandförlust över tid (lila-svart i bilden), positiva 

värden indikerar ackumulation av sand (gul-orange i bilden). Gråa områden 

ligger på ungefär samma höjd bägge åren. 

Genom kusterosion har sanddynernas höjd minskat med upp till 1,5 m (svarta 

områden söder om Klitterhus). Kommunens återkommande akutåtgärder 

(sandåterföring från grunda vattenområden till klitterna) har lett till att sand har 

ackumulerats direkt runt Klitterhus (norr och söder om Klitterhus). På norra 

sidan finns även ett antal sandstaket installerade uppe på klitterna som också 

bidrar till att fånga in sand. 
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De akuta åtgärderna har omfattat sandåterföring i storleksordning 30 000 till 80 

000 m3 sand årligen. Mest sand har återförts söder om Klitterhus, eftersom 

erosionsproblemen har varit störst här. 

Klitterhus hårda konstruktioner (byggnader) påverkar även sandflytten vid de 

flackare delarna av stranden (strandplanet). Söder om Klitterhus tappar 

strandplanet i höjd direkt intill klitterna (lila område, ca 50 cm förlust) och 

bygger på längre ut mot havet (orange område, ca 50 cm ökning). Sanden nära 

vattenbrynet löper större risk att spolas ut från systemet vid nästa storm och 

därmed gå förlorad för naturliga och lokal återuppbyggnad av klitterna. 

Norr om Klitterhus samlas sanden från klitterna på strandplanets mitt som blir 

högre (orange, ca 50 cm ökning) över tid. Närmast vattenbrynet minskar 

strandens höjd över tid (lila, ca 50 cm förlust). 

• Jämförelse av dynernas skyddsfunktion (ekosystemtjänster) över tid:

 

Strandavsnittet utanför Havsbaden utgör ett kritiskt viktigt 

översvämningsskydd för den bakomliggande stadsdelen och infrastrukturen. 

Det är därför av största vikt att dynsystemet just här förvaltas på ett sätt som 

säkerställer skyddsfunktionen. På bilderna syns dynområdena som överstiger 

3,5 m höjd i brunt. Dessa områden är särskilt värdefulle som 

översvämningsskydd. Pågående erosion längs hela strandavsnittet har medfört 

en minskning av dynsystemets höjd och områden över 3,5 m har minskat i 

utbredning år 2017 jämfört med 2010. Erosionen i de höga klitterna påverkas 

tydligt av befintliga hårda konstruktioner (t ex klitterhusbyggnaden). Söder om 

byggnaden har andelen av dynområden över 3,5 m minskat mest. 
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Exempel 3. Strandtyp 3 Råbocka. Söder om badvaktarstugan 
Tabell 8. Karakterisering av strandavsnitt. 

Strandtyp Namn Klassning 

enligt SGU 

Bostäder direkt 

bakom eller i 

dynerna 

Konsekvenser vid 

dyngenombrott 

3 Råbocka K Nej Betydande*** 7 

 

• Strandlinjeflytt baserat på vegetationslinjer:

 

Detta strandavsnitt avser stranden söder om Råbocka camping. Dynsystemet 

här visar upp tydliga erosionsskador under senare år, bland annat har 

vegetationslinjen år 2017 flyttat längre inåt land och blivit rakare jämfört med år 

2010. Vissa delar av klittersystemet har flyttats uppemot 10 m bakåt, medan 

andra delar har bara flyttat ca 1–2 meter bakåt. Jämfört med erosionstakten i 

historisk tid (1940–2010) har vegetationslinjen på de mest utsatta platserna 

flyttat ungefär hälften så mycket på 8 år som under de 71 år dessförinnan. 

 

 

7 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 vattnet inte kommer att 
sprida sig lika fort. 
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• Jämförelse mellan markhöjder 2010 och 2017:

 

Dynsystemet Råbocka är relativt högt; klitterna uppnår över 7 m höjd och har 

år 2017 på vissa ställen ökat framförallt på de områden som redan var höga år 

2010. Det tyder på att sand ackumuleras längst uppe på klittertopparna, främst 

på frontdynen direkt utmed havet. Sanden som ackumuleras fyller dock inte på i 

lägre områden. De flacka strandplanet inom detta strandavsnitt har blivit 

bredare år 2017 än jämfört med år 2010. Dock har även klitterfoten backat inåt 

land, så antagligen har sanden inte ackumulerats från havet, utan snarare 

omfördelats från klitterna till strandplanet. 
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• Jämförelse mellan markens lutning 2010 och 2017:

 

Även lutningsanalysen visar tydliga skillnader mellan år 2010 och år 2017. 

Klitterfoten har generellt sett varit mer flikig och haft en flackare lutning 

tidigare, medan den är mycket brantare och rakare år 2017. Det finns en tedens 

att klitterfoten har backat mest närmare badvaktarstugan, vilket kan bero på att 

dynsystemet påverkas mer söder om hårda konstruktioner på även denna 

strand. 
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• Jämförelse höjdskillnad (i meter): värden från år 2017 minus 2010:

 

Analysen av höjdskillnaden mellan åren 2017 och 2010 visar tydligt att även 

Råbockastrandens dynsystem har minskat kraftigt i höjd i de delarna av 

klittersystemet som vätter mot havet. Höjden har minskat med upp till 1,5 m. I 

gengäld har höjderna uppe på klittertopparna ökat med motsvarande +1,5 m, 

men ytorna med så stora ökningar har mycket mindre omfattande areal än 

ytorna där förluster syns. Utmed strandplanet syns två parallela höjder (ca 0,5 m 

höga) där material verka ha ackumulerats över tid. Ackumulationen är större 

närmast vattnet, där även risken att sanden sköljs ut till de grunda 

vattenområden får anses vara störst. 
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• Jämförelse av dynernas skyddsfunktion (ekosystemtjänster) över tid:

 

Vid Råbocka sträcker sig dynsystemets klitterområden relativt långt inåt land, 

områdena med mer än 3,5 m höjdssättning visar en bredd på uppemot 200 m. 

Här utgör klittersystemet därmed är ett bra och säkert skydd mot 

översvämningar, trots att dynsystemet har tappat i höjd och klitterfoten backat 

med 2–3 m direkt utmed havet sedan år 2010.   
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Exempel 4. Strandtyp 4 Sibirien. Norr om Sibirienvägen (Område 
för Sandlife-projektet) 
Tabell 9. Karakterisering av strandavsnitt. 

Strandtyp Namn Klassning 

enligt SGU 

Bostäder direkt 

bakom eller i dynerna 

Konsekvenser vid 

dyngenombrott 

4 Sibirien G Nej Lindrig 

 

• Strandlinjeflytt baserat på vegetationslinjer:

 

Strandavsnittet Sibirien har tidigare klassats som ackumulationsstrand, d v s 

vegetationslinjen från 1940 (orange) ligger längre inåt land än vegetationslinjen 

år 2010 (grön) så stranden har byggts på med material fram till år 2010. I det 

aktuella strandavsnittet utfördes år 2013/2014 omfattande naturvårdande 

åtgärder, bl a röjdes vegetation för att frilägga sandytorna och främja biologisk 

mångfald av sandlevande organismer. Vegetation röjdes delvis även i 

frontdynen direkt utmed havet. Skillnaden mellan årens vegetationstäckning är 

därför tydligt i bilderna.  

En bieffekt av att vegetationen har röjts även nära havet är att erosionen 

kraftigt har påverkat denna delen av stranden. Jämfört med år 2010 har 

vegetationslinjen backat med uppemot 55 m inåt land på de mest utsatta 
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platserna och ligger på dessa platser längre inåt land än i historisk tid (1947). 

Där rester av dynvegetation finns kvar som öar i frontdynen har 

vegetationslinjen flyttat i betydligt mindre utsträckning, med ca 10 m inåt land. 

Sammanfattningsvis kan detta strandavsnitt inte längre räknas som en 

ackumulationsstrand eller strand i balans. Erosionspåverkan är minst lika hög 

som på strandavsnitt längre norrut. 

• Jämförelse mellan markhöjder 2010 och 2017:

 

Marknivåerna i strandavsnittet Sibirien är betydligt lägre än längre norrut. 

Klittertopparna når uppemot 5–6 m höjd maximalt, men i medel är 

dynsystemet närmare 3,5 – 4,5 m högt. Sedan år 2010 har höjderna förändrats 

och klittertoppar på mer än 5 m höjd är betydligt mer glest fördelade. 

Effekterna av vegetationsröjningen är särskilt tydliga i frontdynen, medan 

åtgärder (storskalig trädfällning) i området bakom dynssystemet inte har 

påverkat markhöjderna nämnvärt. De utförda naturvårdande åtgärderna har 

ökat erosionspåverkan kraftigt (se även Lindell m fl 2017) och dynsystemet får 

anses mer sårbart år 2017 än jämfört med 2010. 
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• Jämförelse mellan markens lutning 2010 och 2017:

 

Lutningsanalysen ger en liknande bild, stranden utmed Sibirien är kraftigt 

påverkat av erosion. Klitterfoten har flyttat bakåt med flera meter och blivit 

rakare och brantare på kvarvarande vegetationsklädda områden. Områdena som 

saknar vegetation år 2017 har blivit mycket flackare och en tydlig dynfot har 

börjat bildas mycket längre inåt land, d v s flyttat med uppemot 30 m på de 

mest utsatta ställena. 
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• Jämförelse höjdskillnad (i meter): värden från år 2017 minus 2010:  

 

Analysen av höjdskillnaden mellan år 2010 och år 2017 visar att områden som 

drabbats av höjdförluster i storleksordning -1,5 m är omfattande och den 

påverkade arealen sträcker sig längre inåt land än på strandavsnitt längre norrut 

(utan vegetationsåtgärder). Det syns också att sand ackumuleras bakom 

dynsystemet (vilket var en avsedd effekt av åtgärderna) samt samlas och bygger 

på klittertopparna. Utmed strandplanet syns också ackumulation, nästan över 

hela strandplanets bredd. 
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• Jämförelse av dynernas skyddsfunktion (ekosystemtjänster) över tid:

 

Områden med höjd på minst 3,5 m har minskat i det aktuella dynavsnittet. En 

tidigare jämn ”skyddsvall” på över 80 m klitterbredd över 3,5 m har börjat bli 

flikig utmed havet och därmed tappat robusthet mot erosion vilket på sikt kan 

medföra sämre skydd mot översvämningar. På vissa ställen är den återstående 

dynbredden som fungerar som översvämningsskydd endast 60–70 m bred 

numera. 
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