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Ämnet är stranderosion och hur vi 
handskas med den. Människorna 
har ett förhållande till havet. Man 
vill förverkliga sina drömmar 
genom att bo vid och att färdas på 
det. Strandzonen är området med 
grunda havsområden och 
obevuxen mark. Hur ska vi 
hantera detta att människor vill 
bygga och bo i strandzonen? 
   Erosionen innebär inte bara 
förlust av mark, fastigheter och 
infrastruktur utan också förlorade 
stränder och rekreationsområden. 
Om dyner eroderas så försvinner 
ett skydd mot översvämningar. 
   Statens geotekniska institut 
(SIG) är ett geotekniskt 
kompetenscentrum med 
myndighetsuppgifter, forskning 
och rådgivning. Kunder är statliga 
och kommunala myndigheter samt 
konsulter och entreprenörer. 
Regeringens uppdrag till SIG är 
att ”Risker av stranderosionskall 
minska. SGI skall genom en 
samordnande roll verka för att 
minska skadorna av 
stranderosion.”  
   SGI:s översiktliga inventering av 
förekomst av erosion och 
geologiska förutsättningar för 
stranderosion visar att 15 % av 
kusten har förutsättningar för 
erosion. I södra Sverige kan vi 
räkna med 80 cm höjning av 
havsnivån. I norra Sverige tas 
höjningen ut av landhöjningen.  
 
Riskområden vid kusten –  
år 2100 
   Ett scenario ur Kristianstads-
perspektiv har gjorts. En meters 
höjning av havsnivån har då 
beräknats förflytta strandlinjen 
200 meter upp på land. Hot-
bilderna är pågående erosion, höjd 
havsnivå och lokalt extremväder. 
Hotade värden är bebyggelse, 
framför allt småhus, industrier, 

naturlig miljö och turism. Cirka 
153 000 fastigheter drabbas, och 
kostnaden beräknas till 235 
miljarder kronor. 
   Nu gäller det att klarlägga 
risknivåer och sårbarhet. Man 
måste anpassa, förstärka och 
förebygga göra genom permanenta 
och tillfälliga förstärkningar. 
Planeringsförutsättningarna måste 
klarläggas bland annat beträffande 
mark och vatten. Både lokalt och 
regionalt perspektiv behövs.  
 
Kustskydd - strategier 
Det finns flera strategier. Planerad 
reträtt innebär att bebyggelse kan 
flyttas bort från strandzonen. 
Strandlinjen kan säkerställas med 
skyddsvallar mm. Genom att 
anlägga nya dyner kan strand-
området utvidgas. En anlagd 
våtmark i strandzonen kan minska 
påverkan från havsnivåhöjningen.  
   Skydd mot erosion och 
översvämning har traditionellt 

varit hårda: stenar, pirar, 
betongmattor mm. Detta är en 
teknik som lämnas mer och mer. 
Kustskydd idag och i framtiden 
går över till mjuka kustskydd i 
samklang med naturen.  Den sand 
som spolats ut läggs tillbaka igen 
så att man får en naturlig strand. 
Detta görs i alla länder utom 
Sverige. 
 
Sverige inför 
klimatförändringarna 
”Översiktlig sårbarhetsanalys för 
översvämning, skred, ras och 
erosion i bebyggd miljö i ett 
framtida klimat” är bilaga B14 i 
Klimat- och sårbarhetsutredningen 
(SOU 2007:60). Den kan laddas 
ner från 
www.sou.gov.se/klimatsarbarhet. 
Här beskrivs olika sätt att möta 
väntade klimatförändringar. Det är 
viktigt att man tar ett tydligt beslut 
om vad man ska göra. 
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