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Begreppsdefinition och ordlista
Ekosystemansatsen:
En
internationellt
vedertagen
förvaltningsstrategi för att säkerställa ett hållbart nyttjande av
ekosystemen. Strategin består av 12 vägledande principer som
bland annat handlar om att naturens kapacitet att producera
varor och tjänster är begränsad vilket man behöver förhålla sig till
i all förvaltning.
Hänsynsområde bad- och friluftsliv: Innefattar de allmänna bad
som finns i Lomma kommun, Lomma norra strand, Haboområdet,
stranden vid Långa bryggan i Bjärred samt området mellan baden.
Området sträcker sig till tre meters djup.
Hänsynsområde höga naturvärden: Inom dessa områden
ska höga naturvärden väga tungt och vid konflikt med andra
intressen ska naturvärden prioriteras. Det är också viktigt att
värna dessa områden som tysta, bullerfria oaser där den naturliga
strandmiljön prioriteras. I dessa områden ska även belysning
undvikas för att bibehålla naturliga ljusförhållanden längs
stränderna.
Integrerad kustzonsförvaltning: Integrerad förvaltning av
kustområden, Integrated Coastal Zone Management – ett
etablerat begrepp inom internationell förvaltning och planering
av kustområden.
Klimatanpassning: Åtgärder eller förhållningssätt för att säkra
värden inför ett förändrat klimat.
Kust: Kusten är en 7–10 km bred remsa av land och hav.
Östersjöns kustlinje är ungefär 800 mil lång, skärgårdar och andra
öar oräknade. Skåne beräknas ha en 45 mil lång kustlinje. Inte
bara på land men även under ytan finns en fantastisk värld att
undersöka, naturtyper och kulturminnen att kartlägga, historiska
arkiv som kan hjälpa oss att förstå Östersjöns geologiska historia
och de miljöförändringar som sker.
Kustnära vatten: Kustvatten kallas det ytvatten som sträcker sig
knappt två kilometer ut från kustlinjen. Kusten kan vara öppen
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och rak eller bestå av vida bukter, skyddade fjordar, vikar och öar
och skär. Kusttypen är avgörande för hur bra vattenutbytet med
öppet hav är och därmed om utsläpp och föroreningar från land
stannar i området eller sköljs bort.
Kustnära land: Kustens landremsa sträcker sig 5 km in från
strandlinjen eller dit påverkan från havet upphör. Redan nu bor
cirka 40 procent av Sveriges befolkning vid kusten och här sker
också den största befolkningsökningen.
Strand: Där hav och land möts ligger stranden. En brant
eller långgrund strand av klippor, sten, grus, sand eller lera.
Strandmiljön kan sägas sträcka sig uppåt så långt som stänk från
vågor når och neråt ungefär så långt som tillräckligt med ljus når
för att alger skall kunna växa.
Strandskyddsområde:
Skyddade
landområden
och
vattenområden vid hav, insjöar och vattendrag. Sträcker sig
100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, räknat från
strandlinjen vid normalt vattenstånd. På känsliga platser är
strandskyddet utökat upp till 300 meter. Strandskyddet syftar
till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och ska bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Strandfodring: Strandfodring är en kustskyddsmetod som innebär
att en utfyllnad läggs på en strand för att skapa erforderlig
strandbredd och/eller skydd mot erosion och översvämning.
Erosionen tillåts fortsätta i utfyllnaden istället för i befintlig strand
varför ytterligare sand normalt måste tillföras efter ett visst antal
år. I begreppet strandfodring ingår alla de åtgärder som behövs
för att utvinna och fylla material inklusive undersökning, kontroll
och tillståndsprövning.
Svämsediment: Vattendragen eroderar sig långsamt ner genom
jordlagren. Kring vattendrag som vid högvatten svämmar över
sina bräddar avsätts svämsediment. Dessa sediment är ofta dåligt
sorterade och innehåller en hel del organiskt material.
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Inledning

Re

Bakgrund och syfte

Ett varmare klimat leder till en havsnivåhöjning till följd av
issmältning och ökad vattenvolym. Låglänta områden längs
kusterna kommer att bli extra utsatta och samhället behöver
planeras så att det blir mindre sårbart för förväntade effekter.
I sydvästra Sverige väntas klimatförändringen utöver stigande
havsnivåer ge konsekvenser i form av bland annat mer nederbörd
och fler översvämningar, ökad sättnings- och skredrisk samt en
ökad frekvens av extrema vädersituationer.
Stora delar av Lomma kommun är belägen i låglänta områden
längs hav eller åar. Dessa områden är särskilt sårbara för
klimatförändringen och de konsekvenser som förväntas, vilka
är framförallt permanent och temporär översvämning och
erosion. Detta kommer i sin tur att påverka samhällsstrukturer
och naturmiljö- och kustvärden. För att minska sårbarheten i
kommunen är det nödvändigt att arbeta strategiskt med hållbar
samhällsplanering och klimatanpassning. Denna nya förändrade
situation kräver att kommunen utvecklar sin krisberedskap,
fysiska planering, kustnära skötsel, informationshantering och
uppföljning. Kommunens kustzonsprogram är vägledande mot
ett gemensamt åtgärdsåtagande för kommunstyrelsen, miljö- och
byggnadsnämnden samt tekniska nämnden.
Programmet är uppdelat i tre delar, Del A: Mål och
genomförande, Del B: Kunskapsdel och Del C: Bilagor. Måloch genomförandedelen presenterar kommunens vision
och strategier för kusten med tillhörande mål och åtgärder.
Programmet ger en samstämmig vision om hur kusten ska se ut
i ett långsiktigt perspektiv för att säkra Lommas attraktivitet som
kustkommun. Kunskapsdelen, denna del, syftar till att presentera
aktuella kunskaps- och planeringsunderlag, lägga grunden till
åtgärderna i Del A samt tydliggöra ansvarsfördelningarna mellan
kommun, stat, privata aktörer och medborgare. Bilagorna
presenterar en rad fördjupningar och förtydliganden inom bland
annat lagstiftning, metoder och erosionstekniker.
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Kustzonens värden

Kusten är platsen där havet möter land och miljön präglas av
ständig förändring i form av vågor, vind och havsströmmar. Det är
vattenståndet i havet och topografin på land som avgör hur långt
in mot land kustlinjen förflyttas. Kusten är ofta hem för dynamiska
och näringsrika ekosystem och grunda kustvatten tillhör världens
mest produktiva ekosystemtyper. Ständiga förändringar skapar
förutsättningar som gynnar biologisk mångfald. Lommabukten
utgör med sina långgrunda sand- och lerbottnar med ålgräsängar
en skyddad kustmiljö i Öresund som är av stor betydelse för
fiskreproduktion och häckande och rastande fåglar. Kusten
är en viktig plats för oss människor och kustnära områden är
eftertraktade att bosätta sig i. Många aktiviteter och intressen
är koncentrerade till Sveriges kustområden. Närheten till havet,
stora naturvärden och kulturhistoriska värden gör kustlandskapet
attraktivt för boende, rekreation, nationell och internationell
turism samt olika näringar.
I kommunens kustområde finns också värdefulla anläggningar,
byggnader och infrastruktur. Flertalet anläggningar i kustzonen
ägs och förvaltas av kommunen för att säkra allmänhetens tillgång
till kusten, t.ex. badplatser, badbryggor, småbåtshamnen samt
piren. Kommunen äger och förvaltar även flera anläggningar som
skyddar kusten mot exempelvis erosion eller höga vattenstånd.
Kommunen påverkar även den lokala samhällsutvecklingen
genom bland annat planläggning av mark och vatten. En del
kommunala anläggningar som utgör samhällets försörjning och
service ligger i kustnära områden vilket innebär att kommunen
måste säkerställa att funktion och tillgänglighet anpassas för ett
förändrat klimat.
Ett av kommunens ansvarsområden är att värna allmänna
intressen såsom natur och medborgarnas tillgång till grönska
och rekreation. Kommunen har bland annat ansvar för flera
naturreservat och parkområden utmed kusten och några av
de befintliga naturreservaten är Alkärret, Haboljungs fure och
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Öresundsparken. Flera nya områden där reservatsbildning
pågår, Kustdammarna, Pråmlyckan och två marina reservat,
har tydlig koppling till kusten. Kommunen underhåller
även vandringsleden Strandstråket och Skåneleden vilka
löper längs delar av kommunens kuststräcka. En annan
viktig aspekt i detta sammanhang är kommunens tillsyn
enligt strandskyddslagstiftningen. Lagstiftningen värnar om
allmänhetens tillgång till stränder och vattenbryn samt skyddar
det strandnära växt- och djurlivet.

Kustens ekosystemtjänster
Lommabuktens kust med sina långgrunda sandstränder utövar en
stark dragningskraft på oss människor. Många vill bo nära kusten,
ta del av den fina utsikten, utöva vattensporter av olika slag, njuta
av sol och bad, promenera stillsamt längs stranden, skåda fåglar
eller ha picknick med familjen. Flera kustkopplade verksamheter
förutsätter ett friskt hav och dess tillgångar, bland annat
vattensport eller restauranger som serverar havets specialiteter.
Kort sagt: Kusten erbjuder många så kallade ekosystemtjänster,
d.v.s. värden som naturen genererar och som vi människor drar
nytta av.
Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra kategorier: försörjande,
reglerande, kulturella och stödjande. Försörjande tjänster
resulterar i de produkter som människan får ut från naturen.
Det kan vara mat, virke, bränsle och rent vatten. Reglerande
tjänster är de fördelar människan får från naturliga processer och
funktioner i ekosystemen, t.ex. vattenrening, erosionskontroll
och klimatreglering. Kulturella tjänster är icke-materiella
fördelar som höjer vårt välbefinnande. Det kan vara ökad hälsa
från vistelse i naturen, möjlighet till friluftsliv och motion eller
spirituell berikning. Stödjande tjänster är nödvändiga för att
skapa alla övriga ekosystemtjänster, de innefattar bland annat
syreproduktion och formering av jord.
Lomma kommun arbetar aktivt och förebyggande med natur och
ekosystemtjänster i alla projekt och detaljplaner. Det innebär att

8

den skada ett projekt eller detaljplan orsakar på naturmiljö och
ekosystemtjänster kompenseras genom att t.ex. återskapa dess
värden och funktioner i nya miljöer.
Många ekosystemtjänster i Lomma kommuns kustzon är
kulturella, men det finns även försörjande och reglerande
tjänster, t.ex. erosionsdämpning, klimatreglering genom havets
CO2-upptag, naturlig vattenrening som alger, plankton och andra
djur hjälper till med samt produktion av mat.

Fiske
Ett tiotal yrkesfiskare livnär sig på småskaligt yrkesfiske i
Lommabukten och sju båtar har sin hemmahamn i Lomma.
Lommabukten är klassat som riksintresse för yrkesfisket och
dess grunda vatten med ålgräsängar är viktiga uppväxtplatser
för flera fiskarter, bland annat torsk. I förlängningen innebär det
att Lommabukten försörjer en stor del av Öresund och möjligtvis
även andra vatten med vuxen torsk och annan matfisk.
Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige. Undersökningar visar att
långt fler än en miljon svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år.
Fritidsfisket spelar också en viktig roll lokalt, både i Lommabukten
och i åarna. Löddeån är internationellt känd för sina gäddor i 20
kg-klassen. Lommabukten bjuder bland annat på havsöring och
torsk.

Bad och vattensport
Under fina, varma sommardagar kommer många badgäster till
Lommabuktens badplatser, uppemot 10 000 gäster per dag
nyttjar sol och bad under högsäsongen.
Vattensport kopplat till Lommabuktens kust omfattar bland
annat kite- och vindsurfare. På blåsiga sommardagar samsas
ibland 30 - 40 kitesurfare och lika många vindsurfare i bukten.
Antalet utövare har varit stigande under de senaste åren och
Lommabukten är en av norra Europas bästa platser att utöva
surfsport på.

Re

Bjärreds optimistjolleklubb lär ut segling till barn och ungdomar,
sommarkurser hålls på olika nivåer. Lomma hamns seglarförening
omfattar 1100 medlemmar och 450 båtplatser finns i hamnen.
Gästhamnen vid Lomma bibliotek lockar flera utländska turister,
bland annat från Danmark och Tyskland. ”Vi växer sakta och är
på rätt väg. Många som kommer hit stannar en extra natt för
att de trivs så bra. Här är ju väldigt trevligt.” - Lomma hamns
hamnkapten.

Andra naturnära friluftsaktiviteter
Lommabukten bjuder på mycket varierad och högklassig
havsfågelskådning och det rika fågellivet är utmärkande för
naturvärdena och naturupplevelserna i Lomma kommun. Den
långa kustlinjen innefattar grunda revlar, tångansamlingar,
erosionsbranter, betade och slåttrade strandängar, sanddyner,
stora vassbälten och brynmiljöer som utgör viktiga habitat för
ett flertal olika fågelarter. Stora mängder rastande fåglar stannar
till längs stränderna och i kustzonen häckar bland annat de
rödlistade arterna småtärna, sävsparv, backsvala, ängspiplärka
och skäggmes.
Att promenera eller vandra längs stränder och vattendrag
är rofyllande, stärkande och avkopplande. Idag finns
vandringsstråken Strandstråket och Skåneleden längs nästan hela
kusten i kommunen.
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Definition av kustzon

Man kan definiera kustzonen på olika sätt. I syfte att avgränsa
de områden som påverkas av havet i ett förändrat klimat kan
olika geografiska definitioner användas tillsammans med
de befintliga förutsättningarna längs kusten, t.ex. markens
höjd, geologi och markens ianspråktagande. Dessa avgör var
översvämnings- och erosionsprocesser får störst effekt. Låglänta
områden löper exempelvis högre risk för översvämningar medan
kustområden med brantare strandprofil kan vara mer känsliga
för erosionspåverkan. Grunda kustnära undervattensmiljöer
löper risk att förändras mer drastiskt än djupare havsvatten
eftersom en ökning av havets medelnivå med 1 meter medför
helt förändrade förutsättningar för djur- och växtlivet i t.ex.
sandbankar, långgrunda sandstränder och de ålgräsängar som
är typiska för Lommabukten. Genom strandskyddslagstiftningen
värnas allmänhetens tillgång till stränder samt strändernas
höga naturvärden på land och under vatten. Havsnivåhöjningen
medför en förflyttning av strandlinjen inåt land och strandnära
naturmiljöer kommer därför att vara mycket utsatta för
konsekvenserna av ett förändrat klimat.
För att definiera begreppet kustzon för Lomma kommuns
kustzonsprogram har utgångspunkterna varit;
•

Ekosystemansatsen - en internationellt vedertagen
förvaltningsstrategi för att säkerställa ett hållbart
nyttjande av ekosystemen. Strategin består av 12
vägledande principer som bland annat handlar om att
naturens kapacitet att producera varor och tjänster
är begränsad vilket man behöver förhålla sig till i all
förvaltning.

•

klimatförändringsperspektivet, d.v.s. de
förändringsprognoser av havsnivån som väntas till år
2100.

Erosionsdämpning
En för kusten viktig ekosystemtjänst är förmågan att dämpa
erosion. Erosionsdämpande funktioner i naturen är t.ex.
ålgräsängar under vattnet eller vegetation längs stränder och
åar som dämpar vågornas energi och med sina rötter binder
jorden. När skyddsåtgärder mot erosion vid kusten genomförs
är det viktigt att dessa ekosystemtjänster inte påverkas negativt
eftersom skyddsåtgärden då kan få motsatt effekt.
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Översvämning
En stigande havsnivå medför ökad
översvämningsrisk för Lommas
låglänta kustzon.
Områden mellan -3 och +4 meter
över havet bedöms som känsliga.

Erosion
Områden inom 500 m från
nuvarande strandlinje (till havs och
in mot land) bedöms som sårbara
för direkt påverkan från kusterosion
eller dess indirekta följder.

Strandskyddsaspekter
En stigande havsnivå och ökad
erosion samt vissa typer av
anpassningsåtgärder innebär att
strändernas ekosystemtjänster,
naturvärden och tillgänglighet
minskar.
Områden som omfattas av
strandskyddslagen bedöms vara
strategiskt viktiga för att främja
kustens naturliga motståndskraft
och viktiga ekosystemtjänster.
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Figurer 1-4. Geografisk avgränsning av kustzonen i Lomma kommun. De tre
tematiska kategorierna översvämning, erosion och strandskyddsaspekter utgör
den geografiska definitionen av kustzonen.

Re

Kustzonen definieras utifrån vilka områden som kan påverkas av
havet ur ett klimatförändringsperspektiv och omfattar både landoch vattenområden;
•

Kustvattnet omfattar de grunda områden i Lommabukten
ner till 3 meters djup, dit potentiell sårbarhet för erosion
föreligger eller dit kustens strandskyddsgräns utmed
vattnet sträcker sig.

•

Stranden betecknas som den övergångsmiljö som
särskiljer land från hav och definitionen har utgått från
strandlinjens sträckning år 2008. Stranden i Lommas
kustzon omfattar landområden från strandlinjen och upp
till 2 m ö.h.

•

Kustens landremsa sträcker sig dit påverkan från
havet upphör i ett framtida klimat (år 2100) avseende
översvämning (+4m), där potentiell sårbarhet för erosion
föreligger eller där strandskyddsgränsen på land sträcker
sig.

Samhällsutvecklingen och exploateringen av kustzonen
framskrider allt snabbare då fler vill bo och verka kustnära.
Andelen nybyggda hus inom 100 meter från stranden är numera
lika högt som innan Strandskyddslagstiftningen kom till 1950 och
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Skånes kust tillhör landets mest exploaterade kustavsnitt och
det finns ett stort bebyggelsetryck längs nästan hela Skånes
västkust. Det är i huvudsak i anslutning till urbana områden
Andel strandnära byggande av totalt byggande
20
Strandnära byggande (%)

Trender i samhället

ssv

cirka dubbelt så högt jämfört med 1970-talet då lagstiftningen
skärptes ytterligare, se figur 5. Idag utgörs dessutom mer än
hälften av nya byggnaderna av permanentbostäder och inte
fritidshus som tidigare. Utifrån Boverkets definition för kustzonen
som omfattar fastlandet och öarna inom 5 kilometer från
havsstranden är trenden för exploatering av kustzonen ännu
tydligare. Av Sveriges befolkning bor redan idag cirka 40 procent
vid kusten, där den största befolkningsökningen också sker.
Många befintliga verksamheter är samtidigt koncentrerade till
kustzonen där de redan tar mark och vattenresurser i anspråk.
Tillsammans med nybyggnadstrenden i strandnära lägen påverkas
kusterna kontinuerligt av ett stort förändringstryck, vilket drastiskt
kan komma att ändra såväl kustlandskapets karaktär som de
ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningarna
inför framtiden.

Kustzonens geografiska avgränsning definieras således utifrån
processerna översvämning, erosion samt påverkan på strandens
ekosystemtjänster inom strandskyddat område (figur 1–4).
I översvämningssammanhang avser begreppet kustzon området
mellan -3 till + 4 meter över havet. I erosionssammanhang
avses 500 meter breda remsor utmed strandlinjen, både
till havs och in mot land. I samband med strandskydd och
strandens ekosystemtjänster avses områden som omfattas av
strandskyddslagstiftningen, se figur 1 till 4.
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Figur 5. Andel strandnära byggande i Sverige. Data hämtad från
Statistiska centralbyrån (1931-2000, 2001-2005, 2006-2009).
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och större städer som ny bebyggelse uppförs kustnära. En
trend är att hamn- och kustnära industriområden omvandlas
till bostadsområden. År 2013 var 49 procent av kusten i Lomma
kommun bebyggelsepåverkad (bebyggelse inom 100 meter
från strandlinjen). Byggnader är uppförda med hög täthet,
inom 100 meter från kustlinjen finns 3,2 byggnader per hektar i
kommunen. Detta är högre täthet än både Skånes och rikssnittet
på 2,3 respektive 1,4 byggnader per hektar. Dock är den kustnära
exploateringen aggregerad och ca 25 % av kuststräckan är idag
oexploaterad med mycket låg grad av fysisk störning.

Ett klimat i förändring

Klimatet på vår planet förändras, både globalt och lokalt.
Växthuseffekten har dock förstärkts genom mänsklig påverkan
under de senaste årtiondena. Mängden växthusgaser
i atmosfären har blivit så stor att vårt klimat påverkas.
Koldioxidhalten har ökat från cirka 250 ppm till över 400 ppm
på bara 100 år, se figur 6. Jordens medeltemperatur har ökat
med cirka 1 ˚C under samma period, d.v.s. lett till en global
uppvärmningseffekt, se figur 6. Den ökade halten av koldioxid
leder till en allt varmare atmosfär vilket har konsekvenser för
storskaliga processer på vår planet, såsom havsströmmar,
vattenkretsloppet och isbildningen runt polerna. Temperaturen
påverkar också olika väderfenomen, exempelvis risken för
extrema väder och stormar. Samtidigt som det blir varmare
i atmosfären sker det en uppvärmning av haven och en
avsmältning av landisar och glaciärerna vilket resulterar i att den
genomsnittliga havsnivån stiger. Under perioden 1901–2010 har
den genomsnittliga havsnivån stigit med 0,19 meter, liksom för
isavsmältningen som ökat mot slutet av tidsserien, se figur 6.
Beroende på framtidens utsläpp av växthusgaser visar FN:s
klimatpanels (IPCC:s) senaste utvärdering av kunskapsläget att
havet kan komma att stiga med cirka 1 meter under detta sekel.
Enligt IPCC förväntas den globala havsnivån fortsätta att stiga
även efter år 2100 samt att höjningen på grund av den termiska
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expansionen fortsätter i många hundra år. Klimatmålet är enligt
Parisavtalen satt till att begränsa den globala temperaturökningen
till långt under 2 grader, jämfört med basåret 1990, för att
stanna vid 1,5 grader. Det globala systemet har dock en
inbyggd tröghet vilket innebär att även om de antropogena
växthusgasutsläppen upphör idag kommer koldioxidhalten och
medeltemperaturen att öka ett bra tag framöver. Orsaken är att
världshavets temperatur behöver decennier eller sekler för att
stabiliseras och inlandsisarna reagerar ännu långsammare. Det
kan ta hundratals år innan det märks hur stor inverkan mänskliga
utsläpp av växthusgaser får på jordens klimat. Därför måste vi,
parallellt med det viktiga arbetet att minska våra utsläpp, även
anpassa oss till de klimatförändringar som redan är oundvikliga.
Klimatförändringen kommer få större konsekvenser i kustzonen
än i andra regioner, eftersom en stigande havsnivå påverkar
kusterna utöver alla andra hot som ett allt varmare klimat
medför. Kustzonen är också särskilt sårbar eftersom många viktiga
intressen och värden är kopplade till världens havskuster och en
stor andel av jordens befolkning lever och verkar just här.
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Figur 6.
Global medelkoldioxidkoncentration (ppm) under perioden 1959–2016. Den globala
koldioxidkoncentrationen är beräknad utifrån förändringen i koldioxidkoncentration (ppm) från år
till år. Den totala koldioxidhalten (ppm) per år är beräknad utifrån 2016 års värde på 402,81 ppm.
Data är hämtad från NOAA/ESRL (2017) samt Scrippsco (2017).
Den globala temperaturvariationen (C°) baseras på avvikelsen i temperatur i förhållande till den
globala årsmedeltemperaturen för perioden 1880–2016. Data är baserad på GISTEMP-analysen
från Columbia University (GISTEMP Team 2017 & Hansen et.al 2010).
Global medelhavsnivå per år (mm) under perioden 1993–2016. Havsnivåvariationerna är baserade
på data från NASA Goddard Space Flight Center. Den globala medelhavsnivån genereras av
Integrated Multi-Mission Ocean Altimeter Data för klimatforskning. Flera mätningar från varje år
har slagits ihop till ett årsmedelvärde och baseras på havsnivåförändringen i förhållande till den
globala medelhavsnivån under perioden 1993–2016. Källa: JPL MUR MEaSUREs Project (2010) &
Wentz et.al (2014).
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Kustzonens hot

14

Re

mi

Ett förändrat klimat innebär nya påfrestningar både på natur och
samhälle. För kustzonen innebär framför allt den permanenta
havsnivåhöjningen ett hot mot dagens befintliga värden. I ett kortare
perspektiv kan oväder och stormar innebära hot och risk för att
värden skadas eller förstörs. Kustzonsprogrammet fokuserar på att
belysa risken för skadliga konsekvenser av översvämning och erosion
samt försämrade förutsättningar för ekosystemtjänster i strandnära
områden i ett tidsperspektiv som sträcker sig till år 2100.
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Översvämning

Översvämning är en naturlig process, en variation av
vattenståndet som kan vara både positiv och negativ. Det kan
förekomma i anslutning till vattendrag, vid sjöar, i kustområden
samt lokalt till följd av intensiv nederbörd eller på grund av
högt havsvattenstånd. Många ekosystem är anpassade till och
beroende av återkommande översvämningar.
Översvämningar är inget problem i en miljö som inte tagits
i anspråk av människor utan blir problematisk när liv, hälsa
eller olika samhällsvärden drabbas på ett negativt sätt. Även
naturvärden behöver införlivas i detta resonemang eftersom
många naturtyper och arter idag lever i gränszoner, trängda
och utan reträttvägar. Åtgärder för att skydda samhället från
översvämningar kan också leda till försämringar för vissa växt- och
djurarter. Samtidigt finns det ekologiska, miljömässiga, sociala och
ekonomiska fördelar med att arbeta förebyggande med att minska
översvämningsriskerna.

Ett förebyggande arbete för att minska flödestoppar och
höga vattennivåer kan minska t.ex. risken för spridning
av avloppsvatten, föroreningar från marker och att
samhällsekonomiska värden annars kan hotas i en oacceptabelt
stor omfattning. Översvämningsfrekvensen i kustzonen påverkas
av flera faktorer, varav vissa är under pågående förändring,
delvis på grund av klimatförändringen. De mest betydelsefulla
påverkansfaktorerna är det ökade antalet kraftiga oväder,
långvariga regn samt havsnivåhöjningen, som i Skåne kommer bli
extra markant då landhöjningen här har avstannat, se figur 8.
En permanent förhöjd havsnivå betyder att det som idag är land
riskerar att bli havsbotten. Den potentiella förlusten av landyta
inom Lomma kommun från stigande havsnivåer presenteras i
figur 7. Förutom förlust av landområden riskerar många arter och
naturtyper att påverkas negativt. Om det inte finns reträttvägar
för strandvegetation att sprida sig inåt land i takt med att
havsnivån höjs, kommer dessa naturtyper få svårt att klara sig
i kommunen. Detsamma gäller livet under ytan. När havsnivån
höjs kommer organismer anpassade till ett viss djup att hamna på

Figur 7. Potentiell förlust av landyta inom Lomma kommun orsakat av stigande havsnivåer. Jämfört med andra svenska och danska kommuner
runt Öresund är Lomma kommuns landförlust störst på grund av de låglänta terrängen (data från Öresundsvattensamarbetet).
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djupare vatten. Om organismer inte hinner med att migrera till det djup de är
anpassade för vid en snabb havsnivåhöjning riskerar livet i bukten att utarmas.
Havsnivåhöjningen kommer att ge mest negativ effekt i grunda vatten. Höjs
vattennivån med en meter så skapar det en större effekt på bottnar som idag
ligger på en meters djup (det blir 100% djupare) än på bottnar som idag ligger
på 3 meters djup (det blir 25% djupare), se figur 14, sidan 32. Det betyder att
organismer anpassade till grunda havsvattenmiljöer får kortare tid på sig att
förflytta sig till nya områden närmare land.
Lomma kommun har flertalet gånger de senaste åren drabbats av
översvämningar som orsakat skada. År 2007 inträffade svåra översvämningar
bland annat på golfbanan samt källaröversvämningar i Lomma tätort. Det
förekom även extrema inflöden till Borgeby reningsverk. Under 2011 kom
stormen
Berit
och
flera
fastighetsägare fick sina uthus
översvämmade
och
sina
källare fyllda med vatten. Fler
klimatrelaterade
händelser
som inträffat i Lomma kommun
presenteras i Bilaga 5.
Definitionen av den geografiska
utbredningen av kustzonen i
översvämningssammanhang är
de områden som ligger mellan
tre meters djup och fyra meters
höjd över havet. Hur mycket
av kommunens yta som kan
påverkas
av
översvämning
visas i figur 9 här bredvid. Mer
detaljerad
information
om
definitionen av översvämning
finns i Bilaga 2.
Figur 8. Sverige – Förändrad havsnivå i meter år
2100. Skånekusten tillhör en av de mest utsatta
platserna i Sverige eftersom landhöjningen efter
istiden har upphört. Beräkningen av landhöjningen
är baserad på Lantmäteriets landhöjningsmodell
NKG2005LU (SMHI 2017).
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Figur 9>. Området -3 till + 4 meter
över havet som i framtiden
riskerar att översvämas.
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Erosion

Erosionsprocesser är naturliga inslag i dynamiken i strandmiljöer.
Stränder är föränderliga övergångsmiljöer med hög störningsnivå
och erosion är en grundläggande process i dessa miljöer. För
att de typiska strandmiljöernas karaktärer och dess biologiska
mångfald ska bevaras och utvecklas behöver erosion få ske
ohindrat. Men erosion kan orsaka stora skador och hota
både materiella värden och kustens kultur- och naturvärden,
i synnerhet vid exploaterade kustavsnitt. Risken för erosion
påverkas generellt sett av klimatfaktorer, kustavsnittets naturliga
egenskaper och förutsättningar samt mänsklig påverkan i den
strandnära zonen. Hur erosionen arbetar över tid illustreras i figur
10, som visar hur landremsan mellan havet och Trekantsdammen
har minskat sedan 60-talet.

områden sätts olika typer av skyddsåtgärder in, exempelvis
skyddsvallar, för att säkra landmassor från att ytterligare eroderas.
Statens geotekniska institut, SGI, har kartlagt sårbarheten
för erosion längs Skånes kust där även en del av dessa
samhällsekonomiska värden har vägts in. Ett exempel på denna
kartjänst finns i figur 12.
Erosion kan även ske snabbt. I samband med ett antal stormar
på senare år ändrades strandlinjen markant strax söder
om T-bryggan i Lomma, något som figur 11 visar. I Bilaga 6
presenteras tekniker mot erosion. En rad klimatrelaterade
händelser har inträffat i Lomma kommun de senaste åren kopplat
till erosion, se tabell 1. Under 2007 inträffade stormen Per som
innebar stor överbelastning på reningsverket samt skador på
erosionsskyddet vid Fyrkantsdammen. Stormen Berit 2011 slog

Definitionen av den geografiska utbredningen av kustzonen
i erosionssammanhang är 500 meter inåt och utåt land från
kustlinjen från år 2008. Hur mycket av kommunens yta som
kan påverkas av erosion visas i figur 13. Kartan visar även SGU:s
bedömning av den framtida erosionsrisken för olika kuststräckor.
Erosionsprocessen blir mer påtaglig längs de sträckor där
erosionsangreppen hotar samhällsekonomiska värden i en
oacceptabelt stor omfattning, såsom naturvärden, egendom,
risk för föroreningsspridning samt människors säkerhet. I dessa
< Figur 10 (marginalen). Erosionsskador vid Kustdammarna.
Trekantsdammen och motsvarande landremsa som avgränsar
dammen från havet anlades i början av 60-talet. Ursprungligen var
hela landremsan minst 30 m bred, varav skyddsvallens bas ca 25 m
och stranden ca 5 m. Pilarna på bilden 1967 indikerar landremsans
totala bredd och andelen vegetationsklädd yta, som motsvarar ungefär
vallens bredd vid basen. De vita pilarna visar utsprunglig bredd för
att underlätta jämförelsen under tidens lopp. År 2012 var landremsan
betydligt smalare och skyddsvallen mindre än hälften så bred som
ursprungligen.
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Figur 11. Exempel på starka lokala förändringar av strandlinjen
i samband med storm. Bilden visar Lomma badplats söder om
T-bryggan på sommaren under tre olika år. Mellan de tillfällen då
bilderna togs har Första Adventsstormen 2011 och stormen Sven i
januari 2013 förändrat strandens utformning drastiskt.
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hårt mot husen på Strandvägen när havsvattnet slog sönder erosionsskydd
och strandvallar.
Erosionsprocesserna kan även få konsekvenser ännu längre inåt land när
exempelvis skyddsanläggningar eller infrastruktur skadas och deras funktion
störs. År 2013 vållade en storm ett dammbrott på ca 10–15 m i skyddsvallen
mellan havet och Fyrkantsdammen som orsakade att havsvatten trängde in i
dammen. I normalfall hålls vattennivån i Fyrkantsdammen ca 0,8 m lägre än
havsnivån genom pumpning. Den tillfälligt höjda vattennivån i dammen samt
kraftiga vågor ledde till akuta erosionsskador vid dammens östra sida mot
västkustvägen, nästan 500 m från kustlinjen, och det fanns då överhängande
risk att vägen skulle undermineras och rasa ner i dammen.
Fler klimatrelaterade händelser presenteras i Bilaga 5.
Tabell 1. Stormar som slog hårt mot Lommabuktens kust.
Storm

Byvindstyrka

Vattenstånd

Kommentar

Erosionskonsekvenser
för Lomma kommun

Första adventsstormen
2011-11-27

29 m/s

+136 cm

Nytt rekord för
vattenstånd
sedan mätstart
1982

Svåra

Stormen Simone 2013-10-28

27 m/s

+65 cm

Stormen Sven 2013-12-05

28,5 m/s

+159 cm

Nytt rekord för
vattenstånd

Svåra

Stormen Egon 2015-01-10

31 m/s

+127 cm

Måttliga

¯

Figur 12. Utdrag från SGI:s karttjänst för kustsårbarhet (Statens Geotekniska Institut
(SGI) 2017). På bilden syns centrala Lomma.
Figur 13>. Området 500 meter inåt och utåt
land från kustlinjen vilket riskerar att utsättas
för erosion.
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Utsläpp av farliga ämnen i samband med akuta händelser som
exempelvis översvämning av industriområden, deponier och
förorenade områden samt abrupt erosion i form av skador
på ledningar i kustnära vatten- och avloppsanläggningar
hotar också livsmiljöerna för växter och djur samt påverkar
badvattenkvaliteten negativt.
Strandskyddade områden längs kusten omfattar ekologiskt
helt olika miljöer. Havet omfattar miljöer som präglas av att
de är vattentäckta större delen av året. Strandzonen omfattar
miljötyper som påverkas tillfälligt av havsnivåförändringar och
våguppspolning, men som är blottlagda större delen av året. Det
kustnära inlandet avser strandskyddad mark som inte utsätts
för direkt havsvatten- och vågpåverkan. För att synliggöra denna
diversitet har kommunens strandskyddade mark delats upp i
så kallade ekozoner. Ekozonerna är indelade i områden med
varierande förutsättningar att hysa olika sorters naturtyper och
är baserade på djup och höjd över havet, se figur 15. De ligger
därmed som ett tvärsnitt från djupare områden till grundare
och vidare upp på land, se figur 14. För ekozonerna längs
kusten har målbilder för möjliga naturtyper enligt Kustbiotoper
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De livsmiljöer i grunda kustvattenområden som idag är mest
värdefulla kommer inte vara sig lika när havsnivån stiger.
Bland annat kommer rastande fåglar som idag kan vila ute på
sandrevlarna och söka föda i det grunda vattnet inte att ha
samma förutsättningar när vattnet är upp till en meter djupare.
Bad och friluftsliv kommer också påverkas avsevärt och djupare
kustvattenområden riskerar att bli mindre tillgängliga för badande
och utövare av olika vattensporter. Lommabuktens naturliga
erosionsskydd, sandrevlarna, kan komma att ligga djupare och då
inte ha en lika bromsande effekt på vågorna som idag. Detsamma
gäller för ålgräsängarna som får ett minskat utbredningsområde
i takt med att havet stiger. Ålgräsängarna bidrar till att minska
vågornas energi om än i mindre utsträckning än sandrevlarna.

i Norden och Natura 2000 identifierats medan naturtyper längs
åar är mer varierande och utredningar krävs för att fastställa
önskade målbilder, se tabell 2. För att lättare kunna avgöra vilka
målbilder som är lämpliga på olika sträckor, men även för att mer
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Figur 14. Principskiss över ekozoner inom strandskyddad areal
längs kusten. Ekozonerna omfattar ekologiskt helt olika miljöer.
Havet, strandzonen och inlandet definieras utifrån om vatten- och
vågpåverkan sker permanent, varierande eller aldrig. Havet omfattar
miljötyper som präglas av att de är vattentäckta större delen av
året. Strandzonen omfattar miljötyper som påverkas tillfälligt av
havsnivåförändringar och våguppspolning, men som är blottlagda
större delen av året. Det kustnära inlandet avser strandskyddad mark
som inte utsätts för direkt havsvatten- och vågpåverkan.
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systematiskt kunna arbeta med strandskyddstillsyn, har ett förslag om
zonering utformats där strandskyddad mark i kommunen delats upp i
51 olika avsnitt. Detta redovisas närmare i Bilaga 2.
Vad det gäller tillsynsärenden och dispensärenden används idag 1975
som det årtal det är lämpligt att gå tillbaks till för att bedöma om
åtgärder/ anläggningar olovligen tillkommit. Eftersom det nu finns en
praxis kring detta så är det lämpligt att fortsätta använda detta årtal.
Tabell 2. Målbilder för olika ekozoner på strandskyddad mark i Lomma kommun.
Ekozon

Målbilder enligt ”Kustbiotoper i
Norden”, region Öresund och Kattegatt

Målbilder enligt Natura2000naturmiljötyper

Kustnära hav

7.8.6.10 Ålgräsängar (0,5-8 m)
7.8.6.7 Sandbottnar (0-10 m)

1110 Sublittorala sandbankar
1130 Estuarier

Grunda
kustvatten

7.8.6.10 Ålgräsängar (0,5-8 m)
7.8.6.7 Sandbottnar (0-10 m)
7.8.6.12 Grus- och stenbottnar

1110 Sublittorala sandbankar
1130 Estuarier

Skvalpzon

7.8.6. 7 Sandbottnar (0-10 m)
7.8.6.12 Grus- och stenbottnar

1130 Estuarier
1140 Ler- och sandbottnar som
blottas vid lågvatten

Nedre kuststrand

7.8.6.14 Strandängar s.194
7.8.6.16 Driftvallar och tångbankar
7.8.6.17 Sandstränder och dyner
7.8.6.18 Grus- och blockstränder

1310 Ler- och sandsediment med
glasört och andra annueller
1210 Annuell vegetation på driftvallar
1330 Salta strandängar
1220 Perenn vegetation på steniga
stränder

Övre kuststrand

7.8.6.16 Driftvallar och tångbankar
7.8.6.17 Sandstränder och dyner

1210 Annuell vegetation på driftvallar
1330 Salta strandängar

Ekozoner i strandskyddat område
Kustnära hav, djup mellan -1 och -3 m
Grunda kustvatten, -0.5m till -1m

Ej bedömda ekozoner
Kustnära inland

Platsbesök och enskild bedömning
krävs

Inlandsvatten

Platsbesök och enskild bedömning
krävs

Inlandsstrand

Vidareutveckling av modellen krävs

Inlandsstrand vid
högvatten

Vidareutveckling av modellen krävs

Inland över en
meter över havet

Platsbesök och enskild bedömning
krävs

Figur 15>. Kommunens strandskyddade mark uppdelad i
ekozoner.

Skvalpzon, -0.5m till strandlinje
Nedre kuststrand, strandlinje till +1m

¯
0

0,5

1

Övre kuststrand, över +1m
Kustnära inland, över +2m
Inlandsvatten
Inlandsstrand, strandlinje till +1m
Inlandsstrand vid högvatten (+1.89 mö.h.)

2 Kilometer

Inland, över +1m
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Påverkansfaktorer
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Det finns många olika faktorer som enskilt eller i
samarbete påverkar risken för bland annat erosion och
översvämningar. Det är inte bara CO2-halten i atmosfären och väderleksrapporten som avgör hur allvarlig
en klimatrelaterad händelse blir. I detta kapitel beskrivs
geofysiska påverkansfaktorer som är viktiga i en lokal
skala.
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Klimatfaktorer
Redan idag är vattenståndet i Öresund och Lommabukten
mycket växlande. Det påverkas främst av vindar och lufttryck.
Snabba nivåsvängningar från +1,5 meter över normalt till –1,5
meter under normalt förekommer, ibland inom bara 6 timmar.
Därtill kommer den globala havsnivåökningen vilket leder till att
det lokala vattenståndet ökar kontinuerligt med 3–3.5 mm/år.
Vattenståndsvariationerna i Öresund har ökat enligt SMHI:s data
från Öresunds kustmareografer, flera mätningar har under de
senaste åren uppnått aldrig tidigare skådade extremer för låg- och
högvattenstånd, se figur 16.
Havsströmmar i norrgående riktning dominerar i Öresund
därför att vatten oftast strömmar ut från Östersjön. Detta
för att kompensera den stora tillrinningen och nederbörden
som skapar ett överskott av vatten i Östersjön. Södergående
strömmar i Öresund sammanfaller oftast med kraftiga västliga
eller sydvästliga vindar och medför ett inflöde av saltvatten.
Strömningsförhållandena och vattenståndet i bukten styrs i stor
utsträckning av våg- och vindriktning, lufttryck, åarnas flöden
samt lokala strömmar över de grundaste sandstränderna. Vinden
har en stor inverkan på hur högt havsvattenståndet är längs
kusterna.
Allvarliga erosionsskador efter stormar blir allt vanligare.
Det viktigaste faktorerna för stormpåverkan är vindstyrka,
maximalt högvattenstånd samt vindriktning vilka skiljer sig åt
regionalt och lokalt. På grund av Lommabuktens utformning
och topografi har västliga vindar svåra konsekvenser avseende
erosion. Vågpåverkan sker vinkelrät mot stranden och utsätter
hela kustlinjen för erosionspåverkan. Samtidigt kan kraftiga
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södergående strömmar i Öresund påverka bottenströmningen
med kustnära södergående strömmar med sandtransport som
följd.
Extrema havsvattenstånd vid Barsebäck
Centimeter över normalvattenstånd

Kunskapsdel

170
160
150
140
130
120
110
100
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

År

Figur 16. Extrema havsvattenstånd uppmätta vid SMHI:s mareograf i
Barsebäck (mätperioden 1982-2017), Havsvattenstånd som överstiger
1m över normalnivå blir allt vanligare och flertalet nya rekord har
slagits de senaste 10 åren (SMHI öppna data, havsvattenstånd RH2000
timvärde).

Havsbottenprofil

Mer än hälften av kommunens havsområde är grundare
än 10 meter och en tredjedel är grundare än 5 meter.
Undervattensmiljöerna närmast kusten domineras i hela bukten
av långgrunda sandbottnar och vid dagens lågvattenstånd
exponeras flera av de mäktiga sandrevlarna. De grunda
havsbottnarna närmast kusten är också de mest produktiva
sett ur ett ekosystemperspektiv och därmed mest värdefulla
för fiskreproduktion, rastande fåglar och för ålgräsängarna.
Sandrevlarna har dessutom en mycket viktig funktion som
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vågdämpare. Buktens långgrunda bottenprofil gör att en stor
andel undervattensmiljöer är särskilt utsatta för negativ påverkan
från en stigande havsnivå. Havsbottnar som idag ligger på ett djup
av 3 meter eller mindre kommer att ligga 25–150 procent djupare
om vattnet stiger med 1 meter till år 2100, se figur 14, sidan 32.
Avståndet från strandlinjen till tre meters djup skiftar mycket
på olika ställen längs Lommas kust, i norr är det upp till 1600
meter medans det utanför Lomma tätort kan vara så kort sträcka
som 250 meter. Arealen av de mest produktiva och värdefulla
undervattensmiljöerna i Lomma kommuns kustvatten befaras
minska drastiskt i samband med en stigande havsnivå, även om
vissa landområden skulle tillåtas att översvämmas och bilda nya
liknande bottnar.

Inlandets höjdsättning och
strandlutning

Kommunens landyta är generellt sett låglänt och ligger som
högst 25 meter över havet. Merparten, i synnerhet mark inom 5
kilometer från kusten, ligger lägre än 10 meter över havet. Direkt
utmed havsstranden varierar inlandets höjdsättning, vilket har
konsekvenser för strandlutningen. I norra delen av kommunen,
utanför Bjärred, är strandlutningen något brantare och
överstiger 5 meter över havet inom 100 meter från strandlinjen.
Kusten vid Haboljung, Lomma tätort samt kusten vid Alnarps
ängar och Löddesnäs domineras av flacka strandprofiler med
mindre än 2 meters höjd inom 100 meter från stranden. De
låglänta delarna är generellt sett mer sårbara för kustrelaterade
översvämningsproblem och en förhöjd havsnivå kan i dessa
områden ge påverkan relativt långt inåt landet. I de delar av
kommunens tätort där exploatering skett efter 2008 har riktad
markhöjdsättning använts som en klimatanpassningsstrategi. Det
innebär att tidigare låglänta områden har höjts upp i samband
med nybyggnation. Den naturliga höjdsättningen har förändrats
och marken ligger upphöjt 2,5 till 3 meter över havet. Lomma
hamn är ett exempel på ett sådant område. Denna teknik är
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inte lämplig på alla sorters mark då hänsyn också behöver tas till
grundvattenuppträngning och sättningsrisker.

Markanvändning och
inlandsgeologi

Lomma kommuns kustzon präglas av jordarter som formades
efter senaste istiden. Typiska ytliga jordarter är postglacial sand
och glacial finlera. Längre inåt land dominerar moränfinlera
medan den dominerande jordarten närmast vattendragen
är finkornigt svämsediment av typen ler-silt. Områden med
postglacial sand sammanfaller i utbredning med tätorterna
Bjärred, Borgeby, Haboljung och centrala Lomma. Sandlagren
är dock relativt grunda och ligger oftast ovanpå ett lager av lera.
Detta betyder att vid måttligt regnfall infiltreras regnet snabbt
ner genom de övre sandlagren, medan vid större eller ihålligt
regn mättas sandlagren då den underliggande leran inte släpper
igenom vatten i någon högre grad. Detta medför en sårbarhet
för översvämningar vid kraftig nederbörd. Markanvändningen i
tätorterna, i synnerhet de centrala delarna av Lomma, domineras
idag av tätbebyggda områden med hög hårdgörningsgrad och
få genomsläppliga grönytor. Här är infiltrationskapaciteten
ytterligare starkt begränsad och nederbörd som faller på
hårdgjorda ytor som tak, gator och torg avrinner snabbt och i
stort sett utan fördröjning till vattendrag och havet.

Utfyllnader och deponier

Något som visar på den rikliga förekomsten av underliggande
jordlager av lera är de många lergravar som skapades då den
storskaliga tegelindustrin utvann lera för att tillverka tegel och
senare cement. Många av dessa lergravar är i dag vattenfyllda
dammar men många blev igenfyllda, ofta med industriavfall,
såsom eternit och förorenade massor, eller med sopor. Stora
delar av framför allt området mellan Lomma tätort och
Kustdammarna består av sådan utfyllnadsmark. Detta och
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andra liknande områden riskerar att bli kraftigt påverkade av
översvämningar i framtiden och miljöeffekterna av detta är
svåra att förutsäga. Det finns även stora områden där nytt land
har skapats med hjälp av utfyllnadsmaterial av olika slag, bl.a.
småbåtshamnen och området innanför hamnen samt längst ut på
norra sidan Höje å i området Lomma hamn.

Fysiska skyddsanläggningar

På exploaterade kustavsnitt finns redan idag anläggningar som
är avsedda att skydda bakomliggande infrastruktur och tätorter
från havets påverkan. Sådana anläggningar omfattar bland annat
hamnpiren, kustens olika erosionsskydd, kajanläggningarna
utmed Höje ås mynning, skyddsvallen vid södra Lomma samt
skyddsvallen vid Kustdammarna. Bedömningen av hur väl dessa
anläggningar uppfyller sin skyddsfunktion mot översvämning
beror av hur högt över havets nollnivå de ligger samt hur de är
grundlagda.

Inlandsvattenflöden och
nederbörd

Lomma kommuns kustzon präglas starkt av ytvattenförekomster,
öppet inlandsvatten utgör 3 procent av kommunens landareal. De
två större åarna Lödde å och Höje å avvattnar tillsammans mer
än 13 procent av Skånes areal, det vill säga deras vattenföring
påverkas i hög grad av faktorer utanför Lommas kommungränser.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har klassat
Höje å som översvämningskänslig. Åns tillrinningsområde
utgörs till relativt stor del av tätorter och hårdgjorda ytor samt
uträtade vattendrag där flödesvariationer fortplantar sig snabbt
neråt i systemet. Samtliga vattendrag påverkas redan idag av
höga havsvattenstånd. Åarnas förbindelser med havet gör att
fluktuationer av havsvattenståndet medför en påtaglig risk att
drabba å-nära områden relativt långt upp längs åarna. Exempelvis
kan Höje å och dess biflöde Önnerupsbäcken påverkas flera
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kilometer uppströms mynningen vid förhöjda havsvattenstånd.
Hur högt uppströms i ån som havet når är också tidsberoende
och till dags dato har de flesta högvattenstånd i Öresund varit
relativt kortvariga. En annan risk som kopplingen mellan hav
och vattendrag medför är att vattenavledningen, det vill säga
både markavvattning och dagvattenavledning, riskerar påtagliga
försämringar och störningar på sikt eftersom den absoluta
fallhöjden i ett redan flackt landskap kommer att minska.
Uppdämningseffekter och bristande fördröjningskapacitet ökar
risken för exempelvis källaröversvämningar, även i områden
som idag ligger på relativ hög höjd eller långt ifrån strandnära
områden.

Grundvattennivå

Markens användning och jordart styr över infiltrationskapaciteten
och exploatering och hårdgörning av mark i kustzonen hotar
den naturliga infiltrationskapaciteten. Grundvattenståndet
i kustnära områden påverkas av havsnivån, se illustration i
figur 17, men även av det regionala nederbördsmönstret.
Förändringar som medför tillfälliga eller permanenta höjningar av
grundvattennivån kommer få konsekvenser på inträngande fukt,
vattenavledningskapacitet samt geoteknisk stabilitet. Exempelvis
väntas antal och omfattning av extremregn, så kallade skyfall, att
öka.
Stigande havsvattennivåer kan leda till en förhöjd
grundvattenspegel nära kusten. Detta kan leda till att jordlager
beter sig annorlunda än idag vilket kan leda till skred och
sättningsrisker för byggnader och andra konstruktioner. Det kan
också leda till saltvatteninträngning i grundvattnet vilket kan hota
dricksvattenkvalitén i enskilda brunnar. Grundvattenmagasinets
egenskaper såsom storlek på magasinet och höjden på
grundvattennivån är viktiga parametrar vid saltvattenpåverkan.
Det medför en ökad risk för saltvattenpåverkan vid lägre
grundvattennivåer. Små grundvattenmagasin är mer känsliga
för torra perioder och stora grundvattenuttag än vad stora
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grundvattenmagasin är. Ett exempel som kan påverkar
grundvattenståndet är områden som inte är dimensionerade
för ett ökat byggande av bostäder. Dessa områden kan
ge upphov till problem med vattenbrist och utsläpp av
otillräckligt renat avloppsvatten. Om grundvattenuttaget blir
för intensivt, ett överutnyttjande av grundvatten, kan det leda
till saltvatteninträngning i grundvattnet och därmed förstöra
dricksvattentäkterna. Detta är vanligast i kustnära områden, dock
framförallt i Stockholmsregionen, Västra Götaland och Blekinge.
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ligger i sanka områden. Detta riskerar att förvärras när
grundvattennivåerna i kustnära områden höjs i samband med
stigande havsnivåer.

Den mäktiga grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen berör
i hög utsträckning Lommas kustzon. När grundvattennivån
ligger nära ytan är hög markfuktighet vanligt förekommande
och problem kan uppstå när bebyggelse eller infrastruktur

Normala förhållanden

Grundvatten

Saltvatten

Havsnivåhöjning

Grundvatten

Överutnyttjande

Grundvatten

Saltvatten

Saltvatten

Figur 17. Kustnära grundvattennivåer påverkas av havsnivån och grundvattenuttag. Illustratör Ingrid Henell.
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Bristanalys av ansvarsfördelning och arbetssätt
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I detta kapitel beskrivs ansvarsfördelningen mellan
kommun, stat och enskilda samt de identifierade brister
som finns inom områden som berör planering och tillsyn
av kustzonen.
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Vem har ansvaret?

Ansvaret för att anpassa samhället så att det blir
motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar samt
för att hantera akuta följder av t.ex. extrema väderhändelser
är fördelat på flera olika aktörer. Den enskilde har ett stort
egenansvar i att skydda sin egendom från klimatförändringarnas
konsekvenser såsom olyckor, översvämningar och erosionsskador.
De statliga och kommunala ansvaren angående kustzons- och
klimatanpassningsfrågor sträcker sig över flera plan och är minst
sagt komplexa. Det finns idag ingen enskild lagstiftning som
direkt styr klimatanpassningsarbetet, däremot finns det lagrum
som berör klimatanpassningen på olika sätt vilka presenteras
i figur 14, s 32. Lagar och regelverk kopplat till kustzon- och
klimatanpassningsfrågor presenteras i Bilaga 3.
Lomma kommuns roll omfattar ett flertal verksamheter där
kustzons- och klimatanpassningsåtgärder är nödvändiga.
Kommunen ansvarar för bland annat fungerande vatten- och
avloppsanläggningar, skolor samt vård och omsorg. Kommunen
är också myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar, t.ex.
ansvarar kommunen för miljöskydd och naturvård samt prövning
och tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Vidare har
kommunen ansvar för samhällsutvecklingen där hållbar fysisk
planering och förebyggande åtgärder kan minska samhällets
sårbarhet.
Den statliga ansvarsfördelningen på nationellt plan är otydlig
och splittrad. Flera nationella myndigheter äger delar av
frågorna och det finns ingen nationell myndighet som har det
övergripande ansvaret att driva klimatanpassningsfrågorna.
Många centrala myndigheter har genom sitt respektive
sektorsansvar viktiga roller, antingen som stöd åt kommunernas
och länsstyrelsernas arbete eller som organ som påverkar och
implementerar befintliga lagar och regler samt ger stöd åt
forskning kring kustzons- och klimatanpassningsfrågor. Några av
de statliga myndigheter som är involverade i arbetet är Boverket,
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI),
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Havsoch vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket (NV), Statens
geotekniska institut (SGI) samt Sveriges geologiska undersökning
(SGU). Det pågår idag ett arbete med att utse en samordnande
myndighet.
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna
klimatanpassningsarbetet regionalt och ska tillhandahålla en del
planeringsunderlag till den kommunala fysiska planeringen.
Det finns ett otydligt ansvar för hur befintliga områden ska
anpassas eller vilken skyddsstandard som ska ställas, trots att
riskerna för exempelvis översvämningar i kustzonen varit kända
i flera år. Länsstyrelsen har tagit fram översiktliga utredningar
om sårbarheten för t.ex. objekt och värden som hotas av en
stigande havsnivå. Dock ställs inga krav för hur situationen
ska hanteras, varför kommuner får pröva sig fram på egen
hand. Regelverket kan behöva ändras för att möjliggöra och
underlätta skyddet av befintlig bebyggelse och infrastruktur.
Intresset för klimatanpassningsåtgärder kan vara motstridigt
andra angelägna samhällsintressen som exempelvis natur- och
kulturmiljöer. På regional nivå behövs tydligare riktlinjer om hur
planeringsunderlag ska tillämpas för att kommunen ska kunna
integrera klimatanpassning i sin fysiska planering och ta hänsyn till
både lokala och regionala behov.
Idag är det kommunerna eller den enskilde som står för
kostnaderna för att skydda det som behöver skyddas. Det är
också kommunernas ansvar att prioritera och ta ställning till
vad som kan vara värdefullt ur ett allmänt intresse och därmed
skyddsvärt. Skattemedel kan inte användas till att skydda enskild
egendom enligt kommunallagen, d.v.s. i strikt mening faller det
på den enskilde att skydda sin fastighet om denna inte har någon
påverkan på allmänna intressen. Kommunen har dock ett ansvar i
enlighet med plan- och bygglagen att försäkra sig om att marken
är lämplig för t.ex. bebyggelse i 10 år efter en antagen detaljplan
eller bygglov. Det innebär att nya detaljplaner måste hantera
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risken för översvämning, ras och skred även med scenarier för ett
förändrat klimat. Görs inte detta är det en giltig inkallelsegrund
för staten som då kan upphäva en detaljplan som gjorts efter
2012. Olika delar av landet är utsatta för olika risker i samband
med klimatförändringseffekter. Vissa risker är lika för alla
kommuner medan andra är tydligt kopplade till visst geografiskt
läge. Kommuner i sårbara lägen utsätts för fler och starkare
påfrestningar och kan därför ha högre behov av krishantering
samt anpassnings- och skyddsåtgärder och har därmed betydligt
högre kostnader för att skydda samhällena lokalt. På EU-nivå
föreslås att solidaritetsprincipen ska gälla vilket innebär att
starkt utsatta områden och länder ska få stöd av gemenskapen.
I nuläget saknas tydliga principer för hur Sverige vill hantera
att klimatförändringseffekterna slår ojämnt över olika delar av
landet. Denna fråga är särskilt relevant för Lomma kommun
som ligger i ett geografiskt sårbart läge. Som kustkommun nära
ett översvämningskänsligt vattendrag i den delen av landet där
landhöjningen inte kompenserar den stigande havsnivån är risken
att drabbas av negativa konsekvenser mer påtaglig än på andra
platser. Hur finansieringen ska lösas är en fråga som är ständigt
aktuell och kräver tydligare svar.
Staten riktar inte heller några formella krav till kustkommuner
att planera sina kustnära vatten- och landområden. Lomma
kommun har som en av de första kommunerna i landet planerat
sitt havsområde i Översiktsplanen 2010. Inför nästa översiktsplan
krävs ytterligare riktlinjer, dels för att hantera klimatförändringar
relevanta för kustzonens vatten- och landområden, dels för att
värna om kustens naturvärden och ekosystemtjänster när kusten
underhålls eller att fysiska klimatanpassningsåtgärder genomförs,
något som Kustzonsprogrammet ska bidra till. Ansvaret för
kustzons- och klimatanpassningsfrågor mellan olika aktörer
presenteras i Bilaga 7.

mi

ssv

Kunskapsdel

ers

ion

Samarbete och samverkan

Arbetet med kustzons- och klimatanpassningsfrågor är till stor
del beroende av att olika berörda aktörer hittar effektiva sätt
att samarbeta och samverka. Med bristande samordning finns
det en uppenbar risk att klimatanpassning antingen inte sker
alls eller vid fel tidpunkt och med otillräcklig skyddsstandard
eller på bekostnad av andra samhällsintressen. På så sätt
lämnas delar eller hela samhället utan tillräckligt skydd när en
klimatrelaterad händelse väl inträffar, samtidigt som vi riskerar
att drabbas av skenande kostnader för att återställa, städa
upp och ersätta de skador som uppkommer i samband med
extrema klimathändelser. Risken är stor att en sådan utveckling
sker på bekostnad av människors hälsa, vår miljö och framtida
generationers livskvalitet. Det bör satsas resurser på åtgärder som
förebygger, förhindrar eller minskar sådana skador.
I Lomma kommuns organisation är det kommunstyrelsen som
har ansvaret för strategiska frågor och planering, så även den
strategiska delen av klimatanpassningsfrågorna. I dagsläget
finns ett samordningsorgan, kustgruppen, för kustzons- och
klimatanpassningsfrågor med uppgift att samordna arbetet inom
kommunens organisation.
Det saknas idag en lokal definition och kartläggning av
samhällsviktiga verksamheter i samband med översvämnings- och
erosionshändelser. Former för ett mer systematiskt samarbete
mellan olika ansvariga behöver utvecklas. Krisberedskapen
måste komma in tidigt i samhällsplaneringsprocesser såsom
översikts- och detaljplanering. Aspekter om exempelvis
hur räddningstjänsten kan ta sig till och från fastigheter
vid en översvämningssituation beaktas inte i nuvarande
samhällsplanering. I ett förändrat klimat kommer behovet av
krisledning och räddningstjänstverksamhet öka.
Kustzons- och klimatanpassningsfrågor berör alla nämnder
varför frågorna ska integreras kommunövergripande vilket också
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Territorialhav***
Havsplaneringsdirekvet
Havsvaen enligt havsmiljödirekvet

Inlandsvaen och grundvaen enligt vaendirekvet

Kustvaen enligt havsmiljödirekvet och vaendirekvet

Lag om konnentalsockeln (sandtäkt)
Miljöbalken: hänsynsreglerna, vaenverksamhet, områdesskydd, riksintresse
Miljöbalken: strandskydd
Plan och bygglagen: mark och bygglov
Kommunal havsplanering enligt Lommas Översiktsplan 2010

Vaeninträngning
+1m

-10m

-6m

-3m

>25%

-1m

>100%

-0,5m

>150%

Förändrat vattendjup 2100

0m

Översvämmat
2100

Dagens strandlinje
Hav

+1m

Tillfälligt
översvämmat
2100

Havsytans medelnivå
år 2100*

+2,5m

+3m

Tillfälligt
vattenpåverkat
2100

Kustzon

+4m

Tillfälligt
påverkat
2100

Inland

Figur 18. Olika lagstöd i kustzonen samt hur Lomma kommuns kustzon kan komma att påverkas om vattennivån höjs med en meter.

32

Re

avspeglas i åtgärderna i del A. Det finns ett flertal befintliga
forum där samordningsfrågor kan lyftas nämndsövergripande
inom kommunens organisation såväl för tjänstemän som
för politiker. Dessa forum har visat sig vara framgångsrika
vid framtagandeprocessen av kustzonsprogrammet och
kan därför också vara lämpliga för samordningsfrågor kring
kustzonsförvaltning och klimatanpassning. I dagsläget sker
arbetet med kustzonsfrågor eller klimatanpassning alltför ofta
inom enskilda delar av den kommunala verksamheten och en
helhetssyn som samordnar olika verksamhetsdelar och deras
särintressen har bara börjat utvecklas.
Lomma kommun samarbetar med grannkommuner, skånska och
danska kustkommuner, och med de kommuner som gemensamt
förvaltar vattenförekomsterna som berör Lomma kommun. Läs
mer om mellankommunala samverkansorgan i Bilaga 8. Lomma
kommun är aktiv i vattenråden för Höje å och Kävlingeån.
Vattenråden är främst en miljösatsning för bättre vattenkvalitet
som drivs i samarbete mellan kommuner, industrier och företag
m.fl. Vattenråden arbetar också för att vidta åtgärder för att
mildra klimatförändringens effekter av översvämningar. Bristerna
i detta samarbete handlar i dagsläget mycket om att olika sektorer
och verksamheter fortfarande inte tar ansvar för de problem som
verksamheterna bidrar med. Det är viktigt för framtiden att alla
ser vilken del av problematiken man själv ger upphov till. För
att detta ska få tydligt genomslag kan förändring av lagstiftning
behövas, t ex för att man inte ska kunna ohindrat släppa ut vatten
som bidrar till översvämningar nedströms verksamheten.
Samarbeten med statliga myndigheter kan ske på regional
eller nationell nivå och utgör möjligheter till att kommunicera
kommunens behov. I dagsläget saknas både råd, lagstiftning
och en samordnande myndighet på statlig nivå vilket gör att
kommunen ofta måste lägga tid och resurser i frågor kring
klimatanpassning som borde varit lösta på regional eller statlig
nivå. Det är inte ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt eftersom
många kommuner då gör samma arbete flera varianter. Detta kan
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bli både onödigt dyrt, rättsosäkert och bidra till att frågan inte blir
löst i tid.

Uppföljning i den kommunala
verksamheten

Klimatrelaterade händelser och dess kostnader har inte
dokumenterats systematiskt genom åren och det är idag svårt
att göra en fullständig uppföljning av hur dessa har påverkat
kommunen. Kostnadskontroll för åtgärder eller förberedelser
för ökade klimatrelaterade händelser är idag liten. De år då
klimatrelaterade händelser inträffar framgår sällan kostnader
direkt utan redovisas flera år efter. När händelserna inträffar
mer frekvent kan det vara svårt att urskilja händelsetyp i
årsredovisningen. Uppföljningen av totalkostnaden är ofta svår
och det krävs insamling från olika delar av verksamheten för att
få en överblick. Om driftkostnaderna har ökat p.g.a. fler antal
stormar är det svårt att följa upp med dagens redovisningssystem.
Flera av åtgärderna i del A handlar om att ge en bättre struktur för
detta framöver.

Lagstiftning

Kustzonen är fysiskt en övergångsmiljö mellan land och vatten
medan lagstiftningen ofta är inriktad på antingen vatten eller
land. Detta speglas också i olika myndigheters ansvarsområden.
Det betyder att inom kustzonen måste hänsyn tas till båda
typer av lagar och förordningar för inland och havsvatten.
Avsaknaden av rumsliga definitioner, som exempelvis en nationell
basstrandlinje eller områdesgränser för havsplaneringsområden,
gör att gränsdragningen mellan öppet hav och kustvatten är
komplex och varierar med olika lagstiftningar och därför blir
otydlig för många. Strandskydd och riksintresset för kustzonen
är exempel i lagstiftningen som hanterar såväl vatten- som
landmiljöer i strandnära lägen, se figur 18.
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Det finns idag ingen enskild lagstiftning som direkt styr
klimatanpassningsarbetet, däremot finns det lagrum som
berör klimatanpassningen på olika sätt. Hit hör bland annat
plan- och bygglagen (PBL 2010:900), miljöbalken (MB 1998:808)
och Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
(1998:812) (restvattenlagen). Alla dessa lagrum är otillräckliga,
motstridiga eller för otydliga för att hantera den komplexitet som
klimatanpassningsarbetet kräver. Flera skrivningar är inte heller
anpassade för att hantera ett förändrat klimat. Ett nationellt
arbete pågår för att förbättra situationen, men det finns ett
stort behov av att påskynda detta arbete. Flera problem kan
identifieras med nuvarande lagstiftning för kommunerna idag.
Generellt finns en förmodan om att kommunerna ska göra mer än
vad de faktiskt kan göra med dagens lagstiftning. Med detta följer
en falsk trygghet hos många aktörer.
Lagar
och
regelverk
kopplade
till
kustzonsklimatanpassningsfrågor presenteras i Bilaga 3.

Riktlinjer för klimatanpassning
för kommunen som
verksamhetsutövare

och

Det saknas styrdokument med gemensamma riktlinjer för
kommunen som verksamhetsutövare för kustzonsförvaltning
och klimatanpassning, d.v.s. en övergripande policy om hur
kommunen vill hantera klimatanpassningsfrågan och exempelvis
vilken klimatstandard för skyddsanläggningar eller vilka
skötselrutiner som är mest hållbara. Vissa verksamhetsspecifika
ställningstaganden finns med i översiktsplanen, men
verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp
saknas. Kommunens verksamhetsutövning för kommunalteknisk
försörjning är indelad i taxe- och skattefinansierad verksamhet.
En gemensam policy hade underlättat exempelvis i
exploateringssammanhang och projektering av nya anläggningar.
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Idag sker projektering för kommunalteknisk försörjning och
fastighetsbestånd parallellt. Det är oklart vilken standard som
kommunen kräver vid exploatering och vilka säkerhetsmarginaler
som används för att säkra upp funktionen och driften även i ett
förändrat klimat.

Verksamhetsutövare för
kommunalt vatten och avlopp

Lomma kommun saknar styrdokument som avser vatten- och
avloppsplanering (VA-plan), långsiktig VA-investeringsplan,
VA-utbyggnadsplan eller VA-underhållningsplan som täcker hela
verksamhetsområdet. Verksamhetsområdena för vatten, spill,
dagvatten-gata och dagvatten-fastighet har senast fastställts
2012. Den snabba utbyggnaden av Lomma tätort har lett till att
bebyggelse exploaterats utanför VA-verksamhetsområdenas
gränser.

Krisberedskap

Det saknas en kartläggning av samhällsviktiga verksamheter
i samband med översvämnings- och erosionshändelser. I och
med att detta inte finns kan inte heller en sårbarhetskartering
för klimatrelaterade händelser tas fram. Det är idag otydligt
vilket ansvar som beredskapen har i att rusta samhället inför ett
förändrat klimat, exempelvis vilket scenario som rimligen ska
ligga till grund för en bedömning av risk- och sårbarhet samt
planera behovet av krisledning i sådana fall. Ansvaret för det
förebyggande arbetet och samhällets anpassning till ett förändrat
klimat sträcker sig över flera berörda och ett mer systematiskt
samarbete behöver utvecklas. Detta gäller såväl på lokal, regional
som nationell nivå.
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25 år och därmed antagna före år 1989. Gällande detaljplaner i
Lomma kommun presenteras i figur 19.

Figur 19. Klimatanpassning i gällande detaljplaner i Lomma kommun.

Befintliga detaljplaner
och bebyggelse utanför
detaljplanelagda områden

Många av de befintliga detaljplanerna i Lomma kommun är
äldre och fastställda enligt lagstiftning som inte krävde att
översvämnings- och erosionsrisken beaktas. I nuläget finns
det totalt 155 planlagda områden, varav endast 19 stycken,
där lagstiftningen ställt krav på platsens lämplighetsprövning,
inkluderar översvämnings- och erosionsrisker. En mycket större
andel av de befintliga detaljplanerna (över 85 procent) ställer
inga krav på klimatanpassningsåtgärder och prövar inte platsens
lämplighet med avseende på översvämnings- och erosionsrisk. En
stor andel av de befintliga detaljplanerna är dessutom äldre än

Ett annat problem som kan komma att öka gäller befintlig
bebyggelse utanför detaljplan. Vid om- och tillbyggnation av
byggnader är det främst Boverkets byggregler (BBR) som ger
direktiv för bygglovshandläggarna idag. Dock är byggreglerna
inte ”klimatanpassade” vilket ger problem på flera sätt. Det skulle
idag vara svårt och kräva omfattande redovisning från byggherren
om man vill bygga för att säkra sitt hus mot översvämningar
eller annan klimatanpassning eftersom dessa tekniker inte ingår
i BBR, detta trots att beprövade metoder finns internationellt.
Den så kallade stoppregeln i plan-och bygglagen (8 kap. 4a
§) kan också försvåra möjligheterna för en kommun att ställa
krav på t.ex. klimatanpassning, miljö- eller energiprestanda på
nybyggnationer. Stoppregeln säger att krav på byggtekniska
aspekter inte får överskrida Boverkets regler i BBV. Denna
regel instiftades 1 januari 2015 för att effektivisera byggandet
i Sverige. Det kan alltså vara svårt för en handläggare att stoppa
en utbyggnad/ ombyggnad/ nybyggnad på en olämplig plats med
hänvisning till nuvarande eller kommande översvämningsrisk.
Detta kan leda till att det byggs nya hus på olämpliga platser med
en olämplig teknik och kommunen har enligt PBL ansvar och
kan bli skadeståndsskyldig i 10 år efter att bygglov ges. Utöver
detta ska man ha i beaktande att många privata intressen kan
lida stor skada i framtiden på grund av att lagstiftningen inte
gett tillräckligt utrymme för att beakta klimatförändringens
konsekvenser inom byggnadens brukstid.

Strandskydd

I dagsläget görs ingen systematisk utvärdering av
strandskyddstillsyn över tid, vilket gör det svårt att utveckla en
planerad behovsstyrd resursfördelning för strandskyddstillsyn.
I samband med klimatförändringen väntas ett ökat behov
av samråd, både med kommunen som verksamhetsutövare
och i samband med remissvar/prövningar till andra instanser.
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Att utveckla den periodiska verksamheten kring strandskydd
kan också vara ett sätt att informera enskilda om vikten av
att lagstiftningen följs, särskilt då det i dagsläget ofta sker att
enskilda bygger på strandskyddad mark utan samråd eller
dispens. Dispenser arkiveras inte i ett register eller på en karta
som är lättillgänglig för alla delar av kommunens verksamhet. Om
strandskyddsregistret kartläggs platsbundet, hade tillsyn kunnat
kopplas till klimatrisker eller platsens sårbarhet. Exempelvis
genom tillsynsprioritering i översvämnings- eller erosionsutsatta
områden eller utifrån naturvärden eller allmänhetens behov
av tillgänglighet. För att mer systematiskt kunna arbeta med
strandskyddstillsyn, har ett förslag om zonering utformats där
strandskyddad mark i kommunen delats upp i 51 olika avsnitt.
Detta redovisas närmare i Bilaga 2.
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Verktygslåda
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Verktygslådan ger en överblick av de befintliga verktyg som finns för att genomföra
integrerad kustzonsförvaltning och klimatanpassning. Verktygen presenteras utifrån
kustzonsprogrammets nio strategier. I del A redovisas ett åtgärdsprogram kopplat till
dessa strategier.
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Strategi 1: Samverka aktivt och
tvärsektoriellt

För att hitta effektiva sätt att samverka är det viktigt att förtydliga
vem som gör vad samt identifiera brister som kan överbryggas.
Detta kan åstadkommas genom att utveckla samverkan
och samordning genom strategiska satsningar. Eftersom
ansvarsfördelningen mellan aktörer i nuläget oftast inte är tydligt
reglerad och flera förändringar pågår, exempelvis i lagstiftningen,
är frivillig samverkan ofta den mest hållbara möjligheten att
driva kustzons- och klimatanpassningsarbetet framåt. Extern
samverkan möjliggör bevakningen över utvecklingen av kustzonsoch klimatanpassningsfrågor inom bland annat juridiska aspekter
och lagstiftning, ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och
enskild samt teknikutvecklingen avseende hållbara skydds- och
anpassningsåtgärder. Inom mål och åtgärder i del A finns åtgärder
kopplade till samverkan mellan olika sektorer.

Intern samverkan
För att påskynda implementeringen av klimatanpassningsarbetet
kan särskilda resurser för internt stöd vara ett sätt att samordna
de olika berörda nämndernas ansvarsområden.
För att integrera kustzons- och klimatanpassningsaspekter i den
egna organisationen bör:
•

en förvaltningsövergripande samordning och
ansvarsfördelning utvecklas i högre utsträckning än idag

•

en kontinuerlig dialog och ett effektivt
informationsutbyte mellan beslutsfattare och tjänstemän
säkerställas

•

40

berörda tjänstemän utbildas om värden,
förändringsprocesser och anpassningsbehov för Lommas
kustzon.

Mellankommunal samverkan
Kustzons- och klimatanpassningsfrågor är på många sätt att
betrakta som mellankommunala intressen. Samarbete och
erfarenhetsutbyte med andra kommuner är därför nödvändigt
för att lära av varandra eller för att nå gemensamma mål.
Lomma kommun samarbetar med grannkommuner, skånska och
danska kustkommuner, och med de kommuner som gemensamt
förvaltar vattenförekomsterna som berör Lomma kommun.
De befintliga och mest framgångsrika samverkansformerna är
de som sker i mellankommunala organ och som är reglerade
genom avtal och därmed finansierade på längre sikt. Långsiktigt
finansierade samverkansorgan är effektiva plattformar för att
bedriva och påskynda processer och det kan vara nödvändigt
att avtala om förändrade arbetsuppgifter och mål när kustzonsoch klimatanpassningsaspekter ska inkluderas formellt. Det
finns också stöd för samverkan mellan kommuner inom
Kommunförbundet Skåne, genom Länsstyrelsen Skåne och Region
Skåne.

Samverkan med staten
Samverkan mellan stat och kommun avser frivilliga utbyten
och dialog och statliga myndigheter ska i flera avseenden inta
en rådgivande och stöttande roll. Framtagandeprocessen av
kustzonsprogrammet har kring erosionsfrågor skett i dialog med
de statliga myndigheterna Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) och Statens Geotekniska Institut (SGI). Vidare har
kommunen ett väl utvecklat samarbete med Länsstyrelsen Skåne.
Samarbetet med statliga myndigheter kan ske på regionalt eller
nationellt plan och utgör möjligheter att:
•

kommunicera kommunens behov

•

visa upp framgångsrika projekt och egna lösningar

•

ta del av myndigheternas expertkunskap kring olika
sakfrågor

Re

•

samfinansiera utredningar och utvecklingsprojekt med
lokal anknytning

•

bidra med lokal kunskap

Samverkan med lärosäten
Samverkan kan också ske med lärosäten. Framtagandeprocessen
av Kustzonsprogrammet har skett i dialog med flera forskare och
kommunen har ingått i forskningsprojektet ECOSIMP. Projektet
belyser hur kommuner klarar av att hantera sektorsövergripande
utmaningar, såsom klimatförändringen, samt vilka strategier och
verktyg som kan utvecklas gemensamt mellan forskning och
kommunal förvaltning. Samarbeten med lärosäten syftar till:
•

att ta del av nya forskningsrön och teknikutveckling
och på det sättet höja kunskapsnivån inom den egna
organisationen utan stora fördröjningseffekter

•

oberoende utvärdering

•

att få ny kunskap om den egna kommunen och lokala
förutsättningar

•

organisationsutveckling

•

främja en tillämpad forskning som har relevans för
kommunal verksamhet

Samverkan med medborgare och
verksamhetsutövare
Information måste inhämtas från, diskuteras med och
kommuniceras till medborgare och verksamhetsutövare. Detta
för att få bästa beslutsunderlag, förankring och acceptans för
kommuninitierade klimatanpassningsåtgärder samt för att
kunna informera om klimatförändringsrisker och ge kunskap och
förståelse kring den ansvarsfördelning som gäller mellan privata
och kommunala intressen. Det finns ett befintligt dialogforum
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som belyser kustspecifika frågor, det så kallade Kustvattenrådet
för Lommabukten. Kustvattenrådet träffas minst en gång om
året och är ett forum för de som nyttjar kusten på olika sätt för
aktiviteter eller sin försörjning. Kustvattenrådet är inget formellt
organ och är öppet för alla intresserade medborgare och
kustanvändare. Allmänheten ska få tydlig information om vad
klimatförändringarna innebär för Lommas kustzon.

Strategi 2: Använda rättssäkra
verktyg

Det finns generellt sett tre olika arbetssätt för att driva
kustzons- och klimatanpassningsfrågorna, dels genom
myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning,
dels genom att ställa krav på den egna verksamheten och dels
genom att främja frivilliga samarbeten med tredje part. Det finns
goda förutsättningar att förbättra, utveckla och effektivisera
rutinerna för klimatanpassning och kustzonsförvaltning inom
kommunens olika ansvarsområden. Inom mål och åtgärder i del
A finns åtgärder kopplade till olika sätt att driva kustzons- och
klimatanpassningsfrågor.
Ett första steg är att de juridiska möjligheterna för
klimatanpassad myndighetsutövning tydliggörs samt att det
utvecklas en gemensam standard och rutiner för kustzons- och
klimatanpassningsfrågor. Ett andra steg är att utforma rutiner
för hur kommunen ska tillämpa klimatanpassningsåtgärder
för att skydda egna fastigheter och anläggningar och hur
kommunen ska minska negativ kustzonspåverkan genom
sin verksamhet. Verksamhetsspecifika styrdokument och
policys bör utvecklas med syfte att implementera och beakta
kustzons- och klimatanpassningsaspekter vilka också kan vara
vägvisande för enskilda och näringslivsaktörer. Kommunen ska
säkerställa att klimatanpassningsåtgärder sker i enlighet med
strandskyddslagstiftningen samt säkra kustens tillgänglighet
och ekosystemtjänster för kommande generationer t.ex. genom
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strategiska satsningar på strandskyddstillsyn. Ekosystembaserade
klimatanpassningsåtgärder på privat mark och egendom i
kustzonen ska underlättas och samarbetet med intresserade
markägare ska utvecklas.
Fördjupade
kartunderlag
över
de
strandskyddade
områdena i kommunen underlättar en likvärdig och rättvis
myndighetsutövning i samband med strandskyddstillsyn och
dispenser. Kartunderlag är användbara även i samband med
underhålls- och skötselplanering för kommunala kustanläggningar
samt park- och naturområden.

Strategi 3: Tillhandahålla
användbar information

Varje kommun har sina egna arbetssätt, rutiner och systemstöd
vad det gäller kommunintern informationshantering, distribution
och arkivering över tid. Gemensamt är att alla kommuner har
ett arkiv- och informationsansvar och är därför ansvariga för att
dokumentera sin egen verksamhet och sin ärendehandläggning.
För
att
effektivisera
informationshanteringen
har
implementeringen av lägesbunden information, så kallade
geografiska informationssystem (GIS), blivit allt viktigare för att
stötta kommunerna i sin ärendehantering och förvaltning.
Geodata kan även användas för att på ett effektivt och
lättförståeligt sätt delge och sprida kommunövergripande
information inom den egna verksamheten, till externa
samarbetspartners samt till medborgare och beslutsfattare.
Geodata kan användas som ett stöd i kommunens
myndighetsutövning, tillsyn och lovgivning enligt miljöbalken och
plan- och bygglagen, när en plats förutsättningar, naturresurser
samt olika miljöfaktorer ska beaktas. I samband med kustzonsoch klimatanpassningsaspekter är kartläggningar över
riskutsatta eller sårbara områden användbara. Geodata i form
av kommunövergripande flygbilder, ortofoton och höjdscanning
är viktiga redskap för att dokumentera samhällsutvecklingen
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under de senaste 50 åren. Med hänsyn till översvämnings- och
erosionsaspekter samt klimatförändringen generellt, kan en
utvärdering av historiska flygbilder vara till stor hjälp för att
bedöma förändringar över tid. Förändrade vattendrag, förändrad
markhöjdsättning eller ändrad användning av strandnära vattenoch markområden är några exempel på detta.
Viktiga aspekter gällande geodata och hur de kan användas i
kommunens klimatanpassningsarbete presenteras i tabell 3.
Inom mål och åtgärder i del A finns åtgärder kopplade till att
tillgängliggöra, utveckla och uppdatera användbar information.

Strategi 4: Följa upp
förändringen av kustzonen
Systematisk uppföljning
En mycket viktig del i kommunens kustzons- och
klimatanpassningsarbete är att förbättra dokumentationen i syfte
att möjliggöra uppföljning och utvärdering. Detta blir allt viktigare
i en osäker framtid och där tekniken för anpassningsåtgärder
förändras. Systematisk uppföljning av den egna verksamheten
med koppling till kustzons- och klimatanpassningsaspekter
behövs för att dra lärdom av vilka klimatanpassningsåtgärder
som är lämpliga med avseende på skyddseffekter, miljöhänsyn
och hållbarhet samt för att följa upp kostnads-nytto-aspekter.
Särskild vikt bör läggas på att dokumentera kustzons- och
klimatförändringarna, samhällsutvecklingen i Lommas kustzon,
konsekvenserna av klimatrelaterade händelser samt kommunens
anpassningsåtgärder. Dataunderlagets syfte är att kunna följa
upp kustzonsprogrammets implementering samt att bättre kunna
bedöma klimatförändringseffekter och anpassningsbehoven
även efter år 2030. Inom mål och åtgärder i del A finns åtgärder
kopplade till systematisk uppföljning av förändringen av
kustzonen.
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Tabell 3. Geodata och dess koppling till kommunens klimatanpassningsarbete.

Geodatahantering

Koppling till kustzons- och klimatanpassningsaspekter

Produktion

Klimatanpassningsskydd och anpassningsåtgärder som genomförs i kommunal regi
måste dokumenteras platsspecifikt för att kunna beaktas i samband med framtida
samhällsplanering. När olika verksamhetsdelar producerar egna geodata måste det finnas
gemensamma regler för att beskriva data och framtagningsmetoder.

Upphandling och inköp

Geodata som kommunen regelbundet köper in som kommunövergripande
verksamhetsstöd innefattar bland annat högupplösta ortofoton och terrängscanningar
över mark- och vattenområden. Dessa underlag är dyra i inköp men har stor nytta för
framtida uppföljning och jämförelser över tid i samband med långsamma processer,
såsom erosion. Tydliga regler för kostnadsfördelning och inköpsintervaller krävs för att
säkerställa kontinuiteten i dokumentationen över tid.

Tillgänglighet och spridning

Riskzoner för översvämnings- och erosionsområden måste vara kända och beaktas för
alla delar av kommunal verksamhet; ett kommunövergripande system för lagring och
interndistribution av geodata är en grundförutsättning.

Arkivering

Äldre och aktuella flygbilder och ortofoton kan användas för att jämföra
förändringsprocesser över långa tidsperioder, t.ex. erosion, som annars är svåra att följa
upp lokalt.

Ajourhållning

Geodata avseende klimatrelaterade risker måste aktualiseras i takt med förändrade
klimatprognoser; rutiner för att bevaka klimat- eller kustrelaterade geodata från statliga
myndigheter måste därför finnas. Egenproducerade data och planeringsunderlag måste
också uppdateras regelbundet för att vara säkert att använda.
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Lokala indikatorer och nyckeltal
För att integrera kustzonsförvaltning och klimatanpassning
i alla delar av förvaltningarna är det viktigt att se över hur
lätt det är att ta fram lagrad information. Satsningar för att
utveckla befintliga hanteringsprocesser och arkivsystem så
att det enkelt går att extrahera information är säkrare och
billigare än att försöka rekonstruera fakta och siffror om
kommunens verksamhet i efterhand. Ytterligare fördelar är att
när anpassade handläggningsrutiner och system är etablerade
så minskar det sårbarheten i att exempelvis förlora kunskap
vid personalbyte. Kommunen måste förankra och utveckla
uppföljbarheten lokalt, i synnerhet avseende effekten av lokala
klimatförändringar, samhällsutvecklingen, klimatkonsekvenser
och de anpassningsåtgärder som kommunen genomför.
Nedan presenteras lokala indikatorer och nyckeltal. Inom
mål och åtgärder i del A finns åtgärder kopplade till att ta fram
nedanstående indikatorer och nyckeltal.
Klimatindikatorer – mått på skillnaderna av effekten av lokala
klimatförändringar. Relevanta nyckeltal är: vindstyrka och
vindriktning, nederbördsmängd, vattenstånd, grundvattenstånd
och vattenflöden i vattendrag, arealförändringar orsakade av
en förflyttad strandlinje samt kommunens areal av grunda
havsområden (grundare än 3 meter).
Samhällsindikatorer – mått på påverkan på samhällsutvecklingen
lokalt. Relevanta nyckeltal är: typ och läge för
strandskyddsärenden, bebyggelseareal inom riskzon för
översvämning och erosion, areal kustzon som är skyddad av
fysiska klimatanpassningsåtgärder, areal samt hur lång strandlinje
som är tillgänglig för allmänheten samt areal kommunägd mark
inom kustzonen.
Konsekvensindikatorer – mått på konsekvenserna av
klimathändelser lokalt. Relevanta nyckeltal är: antal
räddningsinsatser i samband med storm och vattenskador
per 1000 invånare, skadeståndskostnader, åtgärds- och
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återställningskostnader, rapporter om klimatrelaterade skador på
kommunala fastigheter och anläggningar samt klimatrelaterade
avbrott och störningar i kommunal verksamhet och samhällsviktig
funktion. Händelserapporter om större olyckor och utsläpp av
miljöfarliga ämnen.
Anpassningsindikatorer – mått på lokala anpassningsåtgärder
för att minska effekt och konsekvens. Relevanta nyckeltal
är: drift och underhållskostnader för kustskydd, protokoll
från funktionskontroller, årligen, när storm eller tillfälliga
högvattenstånd har orsakat skador och konsekvenser för
skyddseffekten, bifogas dokumentation om dessa. Protokoll från
egenkontrollen, när data föreligger. Fördröjningskapacitet och
översvämningsareal i åarnas avrinningsområden samt tekniska
skyddsåtgärders geografiska läge, krönhöjd och effektområden.

Strategi 5: Utveckla
krisberedskapen för extrema
väderhändelser

Med ett förändrat klimat antas behovet av krisledning och
räddningstjänstverksamhet öka. Klimatrelaterade händelser
är redan mer omfattande och inträffar mer frekvent än
innan. Samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar
för omfattar bl.a. ett avloppsreningsverk samt flera kustnära
avloppspumpstationer och ledningar, vilka samtliga är sårbara
vid översvämning. I dagsläget sker beredskapsarbete och
räddningstjänstverksamhet utan koppling till miljötillsyn på
miljöfarlig verksamhet. I samband med förebyggande arbete hade
en koppling till miljötillsyn på miljöfarlig verksamhet kunnat öka
medvetenheten hos verksamhetsutövare som ligger i riskzonen
för översvämning och erosion.
Lomma kommun behöver utveckla krisberedskapen för
extrema väderhändelser genom att systematiskt identifiera
sårbara samhällsviktiga funktioner och utveckla principer för
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riskanpassning i kustzonen. Vidare behöver olyckor och utsläpp
av farliga ämnen förebyggas inom kustzonen och beredskapen
för olyckshantering säkerställas i syfte att minska risken för
allvarliga skador på kustzonens ekosystemtjänster och människors
hälsa. Kommunen måste också informera medborgare om
egenansvaret för att hantera klimatrelaterade händelser och
störningar. Medborgarnas krisberedskap och kännedom om
befintliga risker avseende klimatrelaterade händelser behöver
utvecklas och här har både privat sektor, stat och kommun ett
kommunikationsansvar. Inom mål och åtgärder i del A finns
åtgärder kopplade till utvecklandet av krisberedskapen för
extrema väderhändelser.

ssv

Kunskapsdel

ers

ion

intentioner även i ett förändrat klimat. Inom mål och åtgärder
i del A finns åtgärder kopplade till att förebygga och mildra
klimatförändringens påverkan på kustnära mark.

Hantering av ianspråktagande av
naturliga kustavsnitt
Strandskyddslagstiftningen är ett verktyg för att värna naturliga
kustavsnitt. Kustavsnitt som idag saknar samhällsviktiga
funktioner, såsom permanenta anläggningar och bebyggelse, bör
undantas från exploatering i syfte att bevara allmänhetens tillgång
till kuststranden, ge naturen utrymme att kunna förflytta sig inåt

Ekosystemansatsens tolv principer
1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål.
2. Förvaltningen bör vara decentraliserad
till den lägsta tillämpbara nivån ochengagera alla för att kunna balansera lokala
och allmänna intressen.
3. De som genomför förvaltningen bör
beakta effekterna (verkliga eller tänkbara)
på närliggande eller andra ekosystem.
4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt perspektiv. Förvaltningen bör bland annat:
a) reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk mångfald,
b) skapa incitament som främjar biologisk
mångfald och hållbart nyttjande,

Strategi 6: Förebygga och
mildra klimatförändringens
påverkan på kustnära mark

Kommunen ska utveckla och implementera kustzonsprogrammets
strategier för översvämning, erosion och strandskydd på kustoch strandmark. Strategiska satsningar på strandskyddstillsyn
i syfte att förebygga och minska klimatrelaterade händelser
bidrar även till möjligheten att följa upp att strandskyddade
områden nyttjas i enlighet med gällande lagstiftning. Skötsel
och drift av strandnära områden och kommunala anläggningar
bör ske efter ekosystemansatsen (en internationellt vedertagen
förvaltningsstrategi för att säkerställa ett hållbart nyttjande av
ekosystemen). Ekosystemansatsen består av 12 vägledande
principer som bland annat handlar om att naturens kapacitet att
producera varor och tjänster är begränsad vilket man behöver
förhålla sig till i all förvaltning (se faktaruta i marginalen). Olika
strandskyddsavsnitts sårbarhet för erosion och översvämning
samt konsekvenserna för angränsande områden bör bedömas
mer systematiskt för att följa strandskyddslagstiftningens
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c) i möjligaste mån integrera kostnader och
vinster i ett givet ekosystem.

5. Bevarande av ekosystemens struktur
och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster bör vara ett prioriterat mål, då
fungerande ekosystem har förmåga att
motstå förändringar.

Ingen åtgärd

Havsnivåhöjning

6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen
för dess funktioner, försiktighetsprincipen
ska tillämpas.

Planerad reträtt

Säkerställa strandlinje
Skyddsvall
Utvidga strandområdet

7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på
lämplig skala i tid och rum.
8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, innebär att långsiktiga mål för förvaltningen bör sättas.
9. Förvaltningen måste acceptera att
förändring är oundvikligt.

Dyner

10. Ekosystemansatsen bör integrera
bevarande av biologisk mångfald och ett
hållbart nyttjande av den samma.

Begränsad påverkan
Våtmark

11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ
av relevant information, även vetenskaplig
och traditionell och lokal kunskap, innovationer och metoder.

Figur 20. Exempel på strategier vid kusten. Illustratör Ingrid Henell.

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla
relevanta sektorer i samhället och vetenskapliga discipliner.
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land i samband med en stigande havsnivå samt begränsa behovet
av klimatanpassning för samhället och framtida generationer.
Skötsel av sådana kustavsnitt bör begränsas till åtgärder som
främjar en utveckling gentemot ovan nämnda syften, se exempel i
figur 20 på föregående sida.
Lommabuktens grunda vattenområden utgör mycket värdefulla
livsmiljöer. Ingrepp i eller under vatten i syfte att underhålla
stränder bör begränsas till områden som är utpekade som
badplatser inom hänsynsområde bad- och friluftsliv enligt
Översiktsplan 2010 (eller enligt nyare dokument). På kustavsnitt
som angränsar mot hänsynsområde höga naturvärden
bör strandmark utvecklas endast i syfte att bevara och
främja naturvärden samt att säkra allmänhetens tillgång för
rekreationsändamål. Utbyggnad eller fasta anläggningar inklusive
tekniska klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder som påverkar
vattenkvalitén lokalt bör inte få dispens från strandskyddet.
Uttag av sandresurser från grunda havsbottnar inom
hänsynsområde höga naturvärden bedöms vara direkt skadliga
och motverka kustens egen motståndskraft mot erosions- och
översvämningspåverkan.
På strandavsnitt där naturlig strand idag gränsar mot
ianspråktagen och exploaterad mark, ska drift och underhåll på
strandmark och grunda kustområden ske på ett sätt som bidrar
till att strandens resiliens upprätthålls. Anläggningar som skyddar
stranden och bakomliggande bebyggelse och infrastruktur från
erosions- och översvämningsrisker kan vara berättigade både
för att bevara allmänhetens tillgång till stranden och för att
bevara strandtypiska naturmiljöer i möjligaste mån. Naturnära
anläggningar, där materialegenskaper, teknisk utformning
och lutning överensstämmer väl med platsens naturliga
förutsättningar och som är flexibla för succesiv klimatanpassning,
bedöms vara den mest lämpliga anpassningsåtgärden ur
ett kortare perspektiv på 30 – 50 år. Hårda skydd samt
klimatanpassade gatu- och bebyggelsemiljöer kan behövas
som komplement men bör inte ianspråkta dagens miljöer som
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omfattas av strandskydd eftersom hårda skydd bidrar till ökad
erosion på annan plats.

Möjligheter till strandfodring
Lämpliga källor och transportvägar för materialresurser som
krävs för mjuka skydd och strandfodring behöver utvärderas
ytterligare. Lokala kretslopp, såsom lokal omflyttning av tång- och
sandresurser, kan vara ett sätt att återanvända material som havet
regelbundet spolar bort eller upp på land. Sandresurser från
regionala källor, t.ex. sanduttag från danska och skånska täkter på
marina bottnar kan vara ett annat alternativ, men lämpligheten
och miljökonsekvenserna för detta alternativ är dock inte
tillräckligt utredda i nuläget. Detta bör utredas under kommande
år i samarbete med andra kommuner och länsstyrelsen.

Tillgänglighet
Systematiska satsningar på att utveckla kustzonens och
strandmiljöernas tillgänglighet och rekreationsvärden har
tidigare genomförts, t.ex. Strandstråket. Strandstråket och
tillhörande anläggningar för rekreation kan behöva ses över med
avseende på klimatanpassningsbehov. Detta gäller exempelvis
Strandstråkets sträckning och utformning, då underhållsbehovet
kan öka på erosions- och översvämningskänsliga platser.

Principer för skötsel på kustnära
mark
Underhållsrutiner
I samband med redan utförda och planerade strandnära
skyddsåtgärder såsom erosionsskydd och översvämningsvallar är
det viktigt att kommunens underhåll systematiskt bidrar till att
upprätthålla deras livslängd och funktion. I detta sammanhang
kan det behövas driftrutiner för att regelbundet se över slitage
och direkt kunna reparera mindre skador. Rutiner som säkerställer
att vanligt slitage och mindre händelserelaterade skador
upptäcks och kan åtgärdas inom kort tid är motiverat både för att

Re

säkerställa skyddets kontinuitet och förhindra att mindre skador
utvecklas till större, mer kostnadsintensiva skador.
Drift- och underhållsrutiner på befintlig kustnära mark kan
behöva anpassas till översvämnings- och erosionsrisk samt
strandskyddslagstiftningens aspekter. I skötselplaner för park- och
naturmark bör klimatförändringens troliga effekter, planerade
åtgärder samt återkommande eller permanenta ingrepp med
relevans för strandskyddslagstiftningens syften framgå. För att
minska handläggningstider för strandskyddsärenden kan det vara
rimligt att skötsel- och driftrutiner för strandskyddad mark som
kommunen förvaltar planeras och fastställs för ett antal år i taget.

Sammanhängande skötsel
Gemensamma skötseltekniker och strategier för längre
sammanhängande kustavsnitt kan vara gynnsamt ur ett
klimatperspektiv. Detta gäller inte minst för hantering av invasiva
växter. Om dessa inte tas bort från större kustavsnitt är risken
att lokal bekämpning snabbt blir verkningslös p.g.a. snabb
återkolonisation. Att utveckla ett systematiskt samarbete med
kustmarksägare kan vara en möjlig lösning. Det tidigare arbetet
och processen med Strandstråket är ett bra exempel på ett
fungerande samarbete med kustmarksägare i syfte att främja
allmänhetens tillgång genom avtal med kommunen. Ett liknande
arbetssätt skulle kunna utvecklas för samarbete kring kustskötsel.

Strategi 7: Genomföra
välavvägda fysiska
anpassningsåtgärder
Principer för fysisk anpassning
Fysiska klimatanpassningsåtgärder som ska genomföras ska
prioriteras, planeras, förankras och implementeras systematiskt
och förvaltningsövergripande. Kommunövergripande minimikrav
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på skyddsstandard och vilka områden som dessa skyddar skulle
kunna säkerställa välfungerande åtgärder från planering till
utförande och drift. Det är av stor vikt att belysa och följa upp
vilka negativa miljökonsekvenser som klimatanpassnings- och
skyddsåtgärder medför under åtgärdens livslängd för att
exempelvis kunna välja bästa möjliga teknik.

En tät bottennivå
utan installationer
kan översvämmas
utan alltför stora
konsekvenser.

Fysiska erosionsskydd
Kustavsnitt med hårda anläggningar som angränsar direkt till
vattnet utan att en ekologiskt fungerande strandzon finns som
buffert kan behöva ses över med avseende på anläggningens
kapacitet för att klara tillfälligt förhöjda havsnivåer. Krönhöjder
och övrig utformning kan behöva anpassas för att bevara
anläggningens funktion och för att säkerställa behovet av att
skydda bakomliggande samhällsfunktioner, se exempel i figur 21.
Naturliknande och genomsläppliga erosionsskydd exempelvis
flexplattor eller stenskoningar, har visat sig vara kostnadseffektiva
skydd för att hindra erosionsskador. Skador, underhållsbehov och
anläggningarnas kapacitet bör följas upp mer noggrant under
kommande år. Teknisk utformning och dimensionering samt
underhålls- och reparationsbehov behöver utvärderas för att
kunna avgöra om denna typ av anläggning utgör ett tillräckligt
skydd. Det kan också finnas anledning att följa upp denna typ av
anläggnings miljökonsekvenser, framförallt vid intilliggande öppna
kustavsnitt där erosionspåverkan kan bli större.

Förutsättningar som ska beaktas
Kommunens fysiska anpassningsåtgärder samt skötsel och
underhåll av kommunens anläggningar och mark i kustzonen
behöver ske i enlighet med befintlig lagstiftning som skyddar
kustnära ekosystemtjänster och naturvärden.
Behovet av, och lämpliga metoder för, klimatanpassningsåtgärder
är svåra att bedöma i nuläget. Principen för val av åtgärd bör vara
att det ska ske utifrån samhällets skyddsbehov, utifrån de lokala
Figur 21>. Exempel på anpassning av kaj. Illustratör Ingrid Henell.

47

Kajkanten utformas
med två kajnivåer,
varav en kan översvämmas. Bebyggelse placeras på
den övre, vattensäkra nivån. Detta
ger goda möjligheter att bevara
vattenkontakten.

Kajkanten utformas
som en skyddande
barriär mot vattnet.
Svagheten med
denna lösning är att
vattenkontakten blir
svag.
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och regionala konsekvenserna för miljö och klimat samt utifrån
åtgärdens kostnadseffektivitet och flexibilitet. Strandavsnitt där
fysiska skydd kommer att behövas ska skyddas från exploatering
för att minska framtida klimatanpassningsbehov och kostnader.
För att kunna göra detta behövs ett bättre faktaunderlag, kunskap
om anläggningars livslängd och ekonomisk kostnad över tid samt
bättre modeller över Lommabuktens geofysiska dynamik.
Inom mål och åtgärder i del A finns åtgärder kopplade till att
genomföra välavvägda fysiska anpassningsåtgärder.

Strategi 8: Bevaka
samhällsekonomiska aspekter
Kostnads-nytto-analyser
Eftersom investeringskostnaderna för åtgärder kommer
vara betydande för kommunen är det viktigt att tydliggöra
vilka riktlinjer och principer som ska vara vägledande i val av
åtgärdstyp samt skyddsstandard. Sådana riktlinjer borde tydligt
kopplas till risk, sårbarhet och kostnadseffektivitet. En vägledande
princip för val av åtgärd bör därför vara att väga kostnaden mot
nyttan, så kallade kostnad-nytto-analyser. Klimatförändringarna
kostar mycket redan idag och väntas öka i framtiden. Kostnaderna
kan delas upp i olika typer enligt följande:
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•

planera och vidta åtgärder för att förhindra eller
mildra kommande klimatrelaterade konsekvenser
(klimatanpassningsåtgärder)

•

planera och vidta åtgärder för att säkra att
koldioxidutsläpp minskar och främja klimatvänliga
alternativ (klimat- och hållbarhetsarbete)

•

hantering av akuta klimatrelaterade händelser
(exempelvis räddningstjänst och beredskap)

•

olägenheter, störningar och funktionsavbrott i
samhällsfunktioner som orsakas under eller direkt efter
klimatrelaterade händelser (skola, vård, omsorg och
transport med mera)

•

återställning, d.v.s. städa, reparera och kompensera
skador på anläggningar efter en inträffad klimatrelaterad
händelse

•

miljö- och hälsokonsekvenser som uppstår i samband
med klimatrelaterade händelser samt sanering

•

synliggörande av kommunens årliga klimatrelaterade
skade- och reparationskostnader i syfte att kunna
jämföra med investeringsbehov för kommande
klimatanpassningsåtgärder

•

följa upp kostnader och investeringar i
klimatanpassnings- och skyddsåtgärder

De två förstnämnda kategorierna är de som kan leda till att
samhällets motståndskraft förbättras varaktigt och som därmed
har potential att förebygga och minska de andra kostnadstyperna.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det därför viktigt
att de kostnader som kommer att uppstå för att hantera
klimatförändringens konsekvenser i möjligaste mån hamnar
på dessa två alternativ. För kommunens del är det i synnerhet
viktigt att systematiskt redovisa de olika kostnadstyper som
uppstår vilket ger en bättre kontroll och styrning av kostnaderna.
Anpassningsstrategier måste väga samman skydds- och
åtgärdsbehov med ekonomiska avvägningar. I ett förändrat klimat
kan också frekvensen av allvarliga händelser förändras. Det kan
leda till att åtgärdens kostnad vägs upp av annars upprepade
återställningskostnader. Prioriteringar av vilka åtgärder som är
mest kostnadseffektiva bör följa kostnads-nytto-principer. Det är
oftast mest kostnadseffektivt att börja anpassa de områden som
redan idag är utsatta för problem eftersom skadekostnaderna
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troligtvis kommer att öka snabbast i dessa områden om inga
åtgärder genomförs.

rutiner för att löpande anpassa förvaltningen av kustzonen till
förändringar i kunskapsläget.

Krishanterings-, återställnings- och skadeståndskostnader
ska begränsas genom riktade investeringar i skydds- och
anpassningsåtgärder och kostnads-nytto-analyser ska tillämpas
för att sätta lämpliga standarder och prioriteringar i kommunens
klimatanpassningsarbete.

Det är viktigt att översiktsplaneringen i ännu högre grad anvisar
vilka möjligheter för teknisk försörjning samt krishantering som
finns inom utbyggnadsområden. Utredningar som behöver
genomföras är dels havsnivåhöjningens effekter på kommunal VAoch dagvattenförsörjning samt övrig infrastruktur, dels geoteknisk
stabilitet, grundvattennivån och havsnivåhöjningens påverkan på
byggnation, miljömål och vattendirektivets krav. Inom mål och
åtgärder i del A finns åtgärder kopplade till att öka kunskapen
inom kommunen.

Ekonomiska bidrag
Årliga medel ska budgeteras för att finansiera akuta
reparations- och skadekostnader samt löpande drift.
Investeringsbehovet för klimatanpassningsåtgärder ska framgå
av en långsiktig investeringsplan. Kommunen ska aktivt bevaka
möjligheter till externfinansiering, särskilt statliga bidrag
och EU-bidrag, för klimatanpassningsåtgärder. Kommunen
ska också bevaka möjligheter att spara medel för framtida
klimatanpassningskostnader, exempelvis i klimatfonder.
Inom mål och åtgärder i del A finns åtgärder kopplade till att
bevaka samhällsekonomiska aspekter.

Strategi 9: Öka kunskapen
Lärande organisation och adaptiva
arbetssätt
Klimatanpassningsarbetet ska bli en självklar och välförankrad
del i kommunens förvaltning, processer och beslut framöver. I
dagsläget är långt ifrån alla konsekvenser som ett förändrat klimat
kan orsaka i kustzonen klarlagda. Det är därför ytterst viktigt att
kommunen bevakar frågor där klimatkonsekvenser är sannolika
men där det i dagsläget saknas grundläggande kunskap och
åtgärdsstrategier. Kommunen ska satsa på att systematiskt minska
kunskapsgapet genom egna utredningar eller samarbeten med
expertmyndigheter och forskning. Kommunen ska också utveckla
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