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Klimat- och energisamordnare 

 

Extrema vattenstånd  

– säkerhetsnivåer för vägar och bebyggelse 
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PBL  2 kap 5 § p 5 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse 

och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till: 

• 1.. 

• 2.. 

• 5 risken för olyckor, översvämningar och erosion. 
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Länsstyrelsen bestämde i september 2013 att ta 

fram riktlinjer för exploatering i låglänta områden 

• Skapa tydlighet   

• Principer för acceptabel risk 

PBL 11 kap 10 § p 5 

Om detaljplan:  Länsstyrelsen ska överpröva 

kommunens beslut om beslutet kan antas innebära att 

-  1… 

-  2… 

-  5  en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämningar eller erosion. 

 



Önskemål  

Gemensamma principer 

- nationellt / regionalt… 

Både kust och vattendrag 

- enhetlighet 

Nyanserade säkerhetskrav 

- olika krav på olika typer av byggnationer 

Enkelt system 

- begripligt, lätt att tillämpa 

Uppdateras vi kunskapsframsteg 

- principer som står sig, justerade nivåer 
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Kommun Nivå Referenshöjdsystem RH2000

Karlshamn 2,5 m RH00 2,59 m

Karlskrona 107,7 m Lokalt system 2,33 m

Ronneby 2,2 m Medelhavsnivå 2,33 m

Sölvesborg 2,5 m RH70 2,58 m

Min-scenario 1,7 m Medelhavsnivå år 2000 1,8 m

Max-scenario 2,7 m Medelhavsnivå år 2000 2,8 m

Kommun Nivå Referenshöjdsystem

Karlshamn 2,5 m RH00

Karlskrona 107,7 m Lokalt system

Ronneby 2,2 m Medelhavsnivå

Sölvesborg 2,5 m RH70

Min-scenario 1,7 m Medelhavsnivå år 2000

Max-scenario 2,7 m Medelhavsnivå år 2000

Hur ser det ut idag? 

Olofström… 
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Vilken vattennivå behöver vi planera för? 

 

Högvattentillfällen 

 

 

Klimatförändringar 

- Ökad högvattenföring i vattendrag 

- Höjning global medelhavsnivå 

 

Tilläggsfaktorer  

- Erosion vid högflöde 

- Erosion av vågor 

- Vågöversköljning 

- Kombinationer… 
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Återkomsttider för högvatten  

- utgångspunkt för säkerhetskrav 

Statistiska 

återkomsttider 

 

Sannolikhet för 

inträffande  

en gång under en  

100-års period 

Sannolikhet för 

inträffande  

en gång under en  

50-års period 

Hbf (10 000 år) 1% 0,5% 

300 år 28%   

200 år 39% 22% 

100 år 63% 39% 

50 år 87% 63% 

Kan tas fram för både kust och vattendrag. 

OBS!  

Justering efter presentation 

5maj 2014: säkerhetskrav 

motsvarande sannolikhet 39% 

har ersatts med 63%.  
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Statistiska 

återkomsttider 

 

Sannolikhet för 

inträffande  

en gång under en  

100-års period 

Sannolikhet för 

inträffande  

en gång under en  

50-års period 

Hbf (10 000 år) 1% 0,5% 

300 år 28%   

200 år 39% 22% 

100 år 63% 39% 

50 år 87% 63% 

Hbf = Högsta 

beräknade flöde, 

”Dimensionerande  

flöde” (vattendrag). 

Saknas beräkningsmetod 

för att bestämma motsva-

rande Hbf för kust. 

 

Uppskattning: 

För motsvarande 

säkerhet +0,5 m  

 

Riskhantering högvatten 



Högvatten – nytt underlag för Blekingekusten 

28% 

151 cm 

Dagens klimat 

- Anta att det är representativt i framtiden? 
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Vilken vattennivå behöver vi planera för? 

 

Högvattentillfällen 
 

Klimatförändringar 

- Ökad högvattenföring i vattendrag 

- Höjning global medelhavsnivå 

 

Tilläggsfaktorer  

- Erosion vid högflöde 

- Erosion av vågor 

- Vågöversköljning 

- Kombinationer… 



 

IPCC presenterar ett intervall 

Sannolik utveckling enligt  

scenarier RCP 8,5 (röd)  

och RCP 2,5 (blå). 

 

 

Stora osäkerheter: 

Ej beaktat ”isshelf-kollaps” (+ 3 dm) 

Ej kunnat kvantifiera övre gräns. 

 

 

Höjning global medelhavsnivå – år 2100 
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Förenklad efter fig 13.13 

Climate Change 2013, 

The Physical Basis. 

Tidsperspektiv bortom år 2100 

- mycket stor osäkerhet 

Höjning global medelhavsnivå – år 2500 
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Höjning global medelhavsnivå - planeringshorisont 

Idag (år 2014) tillgängligt underlag av tillräcklig kvalitet: 86 år.   



Höjning medelvattenstånd Blekinge  

6 dm 



Tre olika nivåer   

Säkerhetskrav - förslag 
Planeringshorisont år 2100. 

Typ av markanvändning/ändamål 

Acceptabel risk: 
sannolikhet för 

översvämning en 
gång under en 100-

årsperiod 

Motsvarande 
höjdnivå enligt 

kunskapsläget år 
2014 (RH2000),  

övre konf.intervall.  

Skydd & säkerhet 

1% 3,0 m 

Hälso- och sjukvård, omsorg 

Nya bostäder inkl. utrymningsvägar 

Miljöfarlig verksamhet; med risk för 
miljöskada vid översvämning 

Energi- och kommunalteknisk 
försörjning;  

Transportinfrastruktur 

Tele- & it-tjänster, radio, TV 

Utbildning; skola, universitet et.c. 

28% 2,5 m 

Dagligvaruhandel 

Sällanköpsvaruhandel och 
volymhandel 

Service; restaurang, cafe, kultur 

Byggnad för sport och fritid 

Industri och verksamhet 
- icke miljöfarlig!  

Campingstugor och liknande 

Utbyggnad av befintliga byggnader 

63% 2,4 m 
Enklare byggnad och anläggning, 
funktion av mindre vikt; 

Parkeringsplats, uppställningsyta och 
liknande    

Vattendrag: 

behövs kartor 



Tre olika nivåer   

Säkerhetskrav - förslag 
Planeringshorisont år 2100. Planeringshorisont år 2050. 

Typ av markanvändning/ändamål 

Acceptabel risk: 
sannolikhet för 

översvämning en 
gång under en  
100-årsperiod 

Motsvarande 
höjdnivå enligt 
kunskapsläget  

år 2014 (RH2000),  
övre konf.intervall.  

Acceptabel risk: 
sannolikhet för 

översvämning en 
gång under en  
50-årsperiod. 

Motsvarande  
höjdnivå enligt 
kunskapsläget  

år 2014 (RH2000), 
övre konf.intervall.  

Skydd & säkerhet 

1% 3,0 m 

    

Hälso- och sjukvård, omsorg 
    

Nya bostäder inkl. utrymningsvägar 
    

Miljöfarlig verksamhet; med risk för 
miljöskada vid översvämning 

    

Energi- och kommunalteknisk 
försörjning;  

  

0,5% 

 

 

  

2,4 m 

 

 

Transportinfrastruktur 

Tele- & it-tjänster, radio, TV 

Utbildning; skola, universitet et.c. 

28% 2,5 m 

    

Dagligvaruhandel 

22% 1,9 m 

Sällanköpsvaruhandel och 
volymhandel 

Service; restaurang, cafe, kultur 

Byggnad för sport och fritid 

Industri och verksamhet 
- icke miljöfarlig!  

Campingstugor och liknande 

Utbyggnad av befintliga byggnader 

63% 2,4 m 63% 1,6 m 
Enklare byggnad och anläggning, 
funktion av mindre vikt; 

Parkeringsplats, uppställningsyta och 
liknande    

Vattendrag: 

behövs kartor 



Åtgärder för att reducera risk 

• Höja marknivån 

• Bygga vallar/erosionsskydd  

• Anpassa byggnation/konstruktion 



Principer säkerhetskrav  

- Planeringshorisont:  

  100 år eftersträvas, men 50 år möjligt i vissa sammanhang. 

- Olika säkerhetskrav för olika typer av konstruktioner. 

- Skyddsåtgärder för att reducera risk är möjliga. 

 

 

 

 

- Tilläggsfaktorer: styrs av lokala  

                             förutsättningar 

    

Särskilt viktigt 

- Trygga tillfartsvägar och  

utrymningsvägar från boende. 


