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Kristianstadsslätten är en gammal havsvik 
med stora ytor  av lågt belägna områden. Genom den 
gamla havsviken flyter Helge å, 
Skånes största å.
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En stigande havsnivå kan hota strandnära bebyggelse. 
Det innebär också en ökad dämning av Helge å med 
återverkningar ända upp till Kristianstad.

Åhus Hanö- 
bukten

Helgeåns 
utlopp



Cirka 10 000 bor i Åhus 
och kusten söderut. 
Dessutom cirka 5-7 000 
fritidsboende. Fler vill 
bosätta sig här. 

Under 2005-2008 arbetar 
vi med ett program för 
kustens utveckling, 
främst bebyggelsen. 

Till programmet har en 
särskild bilaga tagits fram 
om konsekvenserna vid 
en framtida höjd 
havsnivå (juli 2007). 

www.kristianstad.se/op



Ett nödvändigt 
underlag är att 
beräkna hur mycket 
havets yta stiger vid 
just vår kust. 

SMHI har på vårt uppdrag 
(maj 2007) beräknat 
både medelvattenytan 
och ”högsta högvatten”. 

Utmed Åhuskusten 
beräknas medel- 
vattenytan stiga upp mot 
0,8 meter över nuvarande 
nivå om 100 år. 

Högsta vattennivå 
beräknas till cirka 2 meter 
över nuvarande 
medelvattenyta 
(worst case).
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Nästa steg är att ta fram 
bättre höjdkurvor. 
I Sverige finns idag 
normalt bara 5-meters- 
kurvor. 

Kommunen har därför 
(hösten 2006) tagit fram 
1-meterskurvor utmed 
kusten. 

Därefter har låglänta 
områden avgränsats.

Rödmarkerade områden ligger 
under +3 möh (varav mörkröda 
under +2).

Gråmarkerade ytor ingår inte i 
karteringen.



Vi överraskades av hur låglänt det är på stora ytor 
än vad man upplever på plats. Ibland finns en 
strandnära dyn som ger en känsla av skydd.

Hanöbukten

Låglänt <3 möh Låglänt  <2 möh
”Höglänt” >3 möh



0,0 nuvarande 
havsnivå

0,8 framtida havsnivå

1,3 nuvarande högsta högvatten

2,0 framtida högsta högvatten

2,5 tekniskt avstånd på 0,5 m till högsta vattennivå

Risknivåer för bebyggelse har bedömts. Först 
för högsta högvatten i Hanöbukten (år 2100, värsta 
scenario).



Ett högre vattenstånd i 
havet medför också 
högre grundvattennivåer 
utmed en låglänt 
sandkust. 

Även ökad nederbörd 
vintertid medför att de 
högsta grundvattennivåerna 
blir än högre. 

Grundvattennivåer är dåligt 
övervakade i Sverige. 
Utmed Åhuskusten 
genomförde vi ett 
mätprogram under 2007.

Profil 3

Profil 
4

Profil 2

Profil 1



Resultaten visar att: 
- Grundvattennivåerna nära kusten påverkas av 
variationer i havets nivå 
- Grundvattennivåerna en bit inåt land kan gå upp till 
cirka +1,7 m efter stor nederbörd och högvatten. 
- Grundvattnets lutning beror på jordlagrens 
sammansättning

G rundvattennivåer profil 3, Yng s jö

0,67

0,95

0,76

0,60
0,51

0,810,78

0,62
0,68

1,16

1,34

1,49 1,48
1,38

1,681,72

1,49 1,47

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

20
07

‐0
1‐
10

20
07

‐0
1‐
24

20
07

‐0
2‐
07

20
07

‐0
2‐
21

20
07

‐0
3‐
07

20
07

‐0
3‐
21

20
07

‐0
4‐
04

20
07

‐0
4‐
18

20
07

‐0
5‐
02

20
07

‐0
5‐
16

20
07

‐0
5‐
30

20
07

‐0
6‐
13

20
07

‐0
6‐
27

20
07

‐0
7‐
11

20
07

‐0
7‐
25

20
07

‐0
8‐
08

20
07

‐0
8‐
22

20
07

‐0
9‐
05

20
07

‐0
9‐
19

20
07

‐1
0‐
03

S alts jöbads vägens  P

S alts jöbads vägen 16



0,0 nuvarande 
havsnivå

0,8 framtida havsnivå

1,7 nuvarande högsta grundvatten

2,0 framtida högsta grundvatten?

2,5 generell säkerhetsmarginal på 0,5 m

3,0 tekniskt avstånd på 0,5 m till högsta vattennivå

Risknivåer högsta grundvatten (år 2100, värsta 
scenario) blir något högre.



Risknivå på < +3 meter:
röd flagg för nya byggnaders 
placering, skydd och 
konstruktion.

Krav på anpassning till 
omgivningen – inte möjligt att 
fylla upp med stora massor.

Högre grundvatten problem för 
enskilda avlopp – kommunalt 
avlopp behövs för hela 
kusten.

Hur hanterar vi dessa risker i planarbetet?



Den sandiga kusten utsätts idag för erosion på en del 
sträckor som kan förvärras med stigande havsnivåer.

Erosion norr 
om Åhus i mars 
2007



Här vid Östra Sand har C4 Teknik hösten 2007 gjort ett 
försök att läka strandbrinken med hjälp av kokosmattor 
och tång.



”Strandfodring” – tillförsel av sand – är annars det som 
mest rekommenderas i Europa idag. Vi vill att det ska vara 
möjligt även i Sverige. C4 Teknik har avsatt medel under 
2008 för ett mindre försök. Problemet är att få tag i sand 
(och få finansiering + tillstånd).



Preliminära 
riskområden för 
erosion, 100 meter in 
från stranden.

(1 meters höjning av 
vattennivån = 100 m 
ändring av strand- 
linjen enligt ”Bruuns 
regel”).

Heldragen linje: 
bedömd ökad risk för 
erosion (= pågående) 

Äspet



Exempel Äspet:

Husen på strandvallen 
kan vara hotade.

Erosion av strandvallen 
kan dessutom öppna 
upp för översvämning 
av de låglänta 
områdena bakom.

Delvis skyddande 
strandvall



Förändringarna 
behöver mätas.

Nytt mätprogram 
påbörjat av C4 Teknik 
hösten 2007: 
Ekolodning + GPS- 
mätning på stranden. 
Tio profiler två gånger 
per år.

Mätprogrammet är 
framtaget av SGI på 
uppdrag av C4 Teknik.



Önskvärt för alla utsatta sandkuster: laserbatymetri vart 
5-10 år, för att klargöra djupförhållanden, sanddynamik 
och volymer. Sjöfartsverkets ekolodningar räcker inte. 
Staten bör samordna och delfinansiera. C4 Teknik har 
avsatt medel för medverkan.



Högre havsnivå 
medför också ökad 
dämning av hela 
systemet 30 km 
uppströms. 

Vi har räknat på det.

Beräkning av översvämmade ytor 
utmed Helge å vid +2 meter i 

havet och samtidigt högsta 
beräknade flöde i Helge å 

(utan invallning av Kristianstad)



Kristianstad är redan hotat av översvämningar och vi förstärker 
nu våra vallar och pumpstationer för 200 miljoner kronor.

Flygbild från 
högvattnet i 
jan-feb 2007

Tivoliparken 
feb 2002



Centrala 
Kristianstad ligger 
bara 4 meter över 
Östersjöns 
nuvarande 
medelnivå. Stora 
delar ligger lägre 
och till och med 
under havets nivå. 

Vallarna som ska 
skydda 
Kristianstad 
dimensioneras 
efter högsta 
framtida 
högvatten både i 
Helge å och i 
havet.



Vi har ett eget prognossystem ”Flood 
Watch Kristianstad”. 

Förutom nederbörd, temperatur och flöden 
övervakas nivåerna både i havet och i 
Helge å. Havets vattenstånd i Åhus mäts 
var femte minut. Prognoser för havets 
vattenstånd de närmaste två dygnen 
levereras varje dag av SMHI. 

Våra dagliga prognoser för vattenståndet i 
Kristianstad tar med havets nivå i 
beräkningen.



Kristianstads kommun arbetar i övrigt aktivt med att 
minska utsläppen av växthusgaser. Vi blev Sveriges 
bästa klimatkommun 2005 (SNF).

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

MWh

1998 2000 2002 2004 2006

Uppvärmning av kommunala fastigheter

Elvärme

Fjärrvärme

Biobränsle

Olja



Åhuskusten och Kristianstad klarar säkert en framtida havsnivå på 
+0,8 m och högsta vattennivå på +2 meter med god planering.

Ännu högre vattennivåer skulle innebära stora problem för 
Kristianstad och Åhuskusten. Kanske blir det då åter en havsvik som 
det var för inte så länge sedan…

Tack för mig!
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