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Abstract	  
	  
The sea-level is rising due to climate change. This report inquires into the possible 
consequences of sea-level rise in Värmdö and its archipelago with particular focus on roads 
and buildings. Four scenarios with a sea-level rise of 0.5, 1.5, 2.5 meter and a worst case 
scenario of 3.9 meter are analyzed using a geographic information system (GIS) called 
arcMap. The report also examines how Värmdö is taking into account future sea-level rise in 
their planning today. The report´s findings show that uplift and sea-level rise cancel each 
other out in the scenario with a sea-level rise of 0.5 meter, but that a number of more or less 
important roads and buildings will be affected by a rise of 1.5 meters. The effect will be larger 
in the two remaining scenarios and include urban areas. Värmdö´s efforts of taking sea-level 
rise in to consideration are flawed and they should more seriously consider future sea-level 
rise as a threat. 
 

Sammanfattning	  
	  
Havsnivån höjs idag som en konsekvens av de rådande klimatförändringarna. Denna rapport 
utreder de möjliga konsekvenserna av havsnivåhöjningen i Värmdö kommun med speciellt 
fokus på vägar och bebyggelse. Fyra scenarier av havsnivåhöjning på 0,5, 1,5, 2,5 meter samt 
ett värstascenario på 3,9 meter har studeras med hjälp av grafiska information system (GIS) i 
arcMap. Rapporten undersöker också hur Värmdö kommun tagit hänsyn till en framtida 
havsnivåhöjning i sin planering idag. Resultatet visar att landhöjning och havsnivåhöjning tar 
ut varandra i det scenario där havsnivån höjs med 0,5 meter, men att ett flertal mer eller 
mindre viktiga vägar samt byggnader kommer att påverkas vid en höjning på 1,5 meter. I de 
två resterande scenarierna blir påverkan allt större och inkluderar även större bebyggda 
områden. Värmdö kommuns arbete för att förhindra skador till följd av havsnivåhöjningen är 
bristfällig och kommunen bör i större utsträckning behandla en framtida havsnivåhöjning som 
ett hot. 
 
 
Nyckelord: havsnivå, havsnivåhöjning, Värmdö kommun, klimatförändring, 
klimatanpassning.   
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1. Introduktion 
1.1.	  Inledning	  
 
En konsekvens av de rådande klimatförändringarna är att havsnivån höjs. Detta sker bland annat på 
grund av de smältande glaciärerna och inlandsisarna i Arktis och Antarktis samt den termiska 
expansion av havsvattnet som sker då temperaturen ökar. Klimatförändringarna medför också en 
ökad risk i form av exempelvis kraftiga regn, stormar och andra extrema väderförhållanden. Ny 
forskning visar att havsnivån kan komma att höjas mer än vad som tidigare förutspåtts och vissa 
scenarier visar en havsnivåhöjning på så mycket som 2,5 meter fram till år 2100 vilket kommer att 
leda till stora konsekvenser för samhället (Lowe m.fl., 2009).   
 
Forskare på KTH och FOI har undersökt hur stor hänsyn svenska kommuner tar till en framtida 
havsnivåhöjning i deras planering. Studien visar att variationen är stor mellan kommunernas arbete 
och att osäkerheten angående storleken på havsnivåhöjningen är betydande i frågan. Många 
kommuner har heller inte gjort riskbedömningar som visar vad en höjd havsnivå skulle kunna ha för 
konsekvenser (von Oelreich m.fl., 2012). Värmdö kommun är en kommun med hög 
befolkningstillväxt och lång kustlinje varför det kan tänkas att området kan bli en av de mer 
drabbade kommunerna i Stockholmsregionen (Värmdö kommun, 2011). Troliga konsekvenser skulle 
exempelvis kunna vara att befintlig bebyggelse förstörs på grund av vattenskador, att infrastrukturen 
påverkas negativt och att saltvatteninträngningen ökar i privata brunnar.  
 

1.2.	  Introduktion	  av	  Värmdö	  kommun	  
	  

 
Bild 1. Karta över Värmdö kommun. (Hittapunktse, 2013) 
	  
Värmdö kommun ligger i Stockholms län och dess naturmiljö utgör en tredjedel av Stockholms 
skärgård. Värmdös skärgård består av upp mot 10 000 öar och 300 mil stränder. Ungefär 39 000 
personer är permanent bosatta i Värmdö, men under sommaren ökar antalet människor till närmare 
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100 000 då fritidsboende och turister är inkluderade. Vad gäller befolkningstillväxt är kommunen 
den procentuellt snabbaste växande i Sverige och under en tjugoårsperiod har invånarantalet närapå 
fördubblats. (Värmdö kommun, 2011) 
 
I Värmdö kommuns nyligen antagna översiktsplan för 2010-2030 nämns att havsnivån kan komma 
ett stiga med knappt en meter. Samtidigt nämns risken för att vattennivån tillfälligt kan stiga ännu 
högre på grund av extrema väderhändelser, såsom vintern 2006 då vattennivån steg med 1,4 meter på 
grund av starka vindar. Dessa extrema väderhändelser förväntas bli allt fler i samband med de 
pågående klimatförändringarna. Negativa effekter som nämns i samband med detta är skador på 
anläggningar och byggnader i berörda områden samt sämre avrinning och bakflöden (Värmdö 
kommun, 2011). I samband med att översiktsplanen utformades diskuterades det ifall en analys av 
effekter av havsnivåhöjningar skulle beställas, men på grund av att vissa höjddata saknades 
genomfördes inte analysen. Samtidigt konstaterades att den tätbebyggelse som idag finns inte ligger i 
låglänt terräng och att riskerna för översvämning därför är små, men att det på ett par ställen i 
centrala Gustavsberg finns ledningar med lågt fall strax över medelvattennivån. Kommunen har även 
bedömt att landhöjning och havsnivåhöjning tar ut varandra i nutid (Fladvad, 2013). 
 

1.3.	  Syfte	  
 
Denna uppsats har för avsikt att undersöka vilka konsekvenser en framtida havsnivåhöjning kan 
komma att ha för Värmdö kommuns infrastruktur och bebyggda miljö, för att kommunen ska kunna 
säkerställa en långsiktig hållbar utveckling inom detta område. Särskild fokus läggs på bebyggelse 
och vägar. Genom att undersöka och analysera fyra olika scenarier samt illustrera dessa med hjälp av 
kartor kommer havsnivåhöjningens konsekvenser att tydliggöras. Rapporten kommer även att 
undersöka hur kommunen tagit hänsyn till framtida havsnivåhöjningar i sin planering idag samt 
utvärdera detta med hjälp av teoretiska underlag som tas fram under rapportens genomförande.  
	  

1.4.	  Mål	  
	  
Rapportens övergripande mål är att  

• utforma rapporten så att den kan användas i Värmdö kommuns miljöarbete och framtida 
planering samt ge rekommendationer för fortsatt arbete 

• analysera Värmdö kommuns risk- och sårbarhetsanalys, klimatanpassningsplan och 
miljö/klimatstrategi för att se om kommunen har tagit hänsyn till framtida havsnivåhöjningar 
och om deras planering i så fall är hållbar vad gäller detta 

• göra en litteraturstudie som besvarar följande frågor: Med hur många meter är det troligt att 
havsnivån höjs? Hur påverkas kustområden, bebyggelse och infrastruktur av en sådan 
höjning? Vilken roll spelar landhöjningen? Vilket ansvar har kommunen? 

• formulera olika teoretiska scenarier inklusive ett så kallat värstascenario, som ska visa på hur 
hållbar den kommunala planeringen är i dagsläget 

• använda geografiska informationssystem (GIS) för att ta fram kartor som visar hur 
infrastruktur och bebyggelse påverkas av en havsnivåhöjning och analysera dessa  

• undersöka och definiera speciellt utsatta områden i kommunen 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1.	  Havsnivåprojektioner	  
 
Det finns idag en mängd förutsägelser vad gäller en framtida havsnivåhöjning. Dessa projektioner 
har tagits fram genom olika metoder som gett varierande resultat. I detta avsnitt presenteras de 
projektioner som ligger till grund för de scenarier som studerats i denna uppsats med avseende på 
Värmdö kommun. 
 
Klimatet på jorden har varierat mycket under ett längre tidsperspektiv och havsnivån likaså. Dessa 
fluktuationer mellan värme och kyla har medfört en variation i andelen vatten som befinner sig i fast 
form, under istider ökar mängden is på land och havsnivån sjunker och under varmare perioder sker 
det omvända (Lowe m.fl., 2009). På grund av människan och hens ökade användning av fossila 
bränslen har växthuseffekten förstärkts vilket har medfört en stigande medeltemperatur på jorden. 
Detta har i sin tur bidragit till att andelen is på jorden minskar i allt högre takt, samt att vattnet 
expanderar vilket gör att dess volym ökar (IPCC, 2007a).  
 
FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), har genom datormodeller av 
klimatsystemet gjort en mängd olika havsnivåprojektioner. I deras senaste rapport vilken gavs ut år 
2007 anges värden i ett intervall som varierar mellan 0,18 och 0,59 meter jämfört med år 1980-1999. 
Dessa värden baseras på sju olika utsläppsscenarier som sträcker sig fram till år 2100. Dessa 
scenarier exkluderar dock snabba dynamiska förändringar av isflöden (”rapid dynamic changes in ice 
flow”) på grund av en begränsad förståelse för dessa processer vilket gör resultatet mindre trovärdigt 
(IPCC, 2007). Ett försök att inkludera dessa snabba dynamiska förändringar av isflöden gjordes 
genom ett antagande där förändringarna av isflöden ökade linjärt med den genomsnittliga 
temperaturförändringen fram till slutet på 2000-talet. Med grund i detta gjordes en uppskattning av 
havsnivåhöjningen vilket medförde en ytterligare ökning på mellan 0,1 och 0,2 meter (IPCC, 2008). 
Enligt en rapport utgiven av SMHI anses de högre värdena från IPCC mer troliga (Rummukainen 
m.fl., 2011). Det brittiska klimatanpassningsprogrammet UKCP har genom att analysera historiska 
data framställt ett globalt genomsnittligt högnivåscenario med en beräknad havsnivåhöjning på 2,5 
meter från år 1990 fram till år 2095 (Lowe m.fl., 2009).   
 
Många andra rapporter och expertbedömningar pekar också på en höjning som är högre än de 
projektioner som presenterats av bland annat IPCC. Enligt en studie gjord av Pfeffer m.fl. (2008) är 
det troligt att havsnivån stiger med mellan 0,8 och 2,0 meter fram till år 2100 i jämförelse med 
referensåret. The Copenhagen Diagnosis (2009) anser vidare att höjningen kommer att vara minst två 
gånger större än den som förutspåtts av IPCC (2007) och med stor sannolikhet kommer att överstiga 
två meter 2100 jämfört med nivåerna 1980-1999. Arctic Monitoring and Assessment program 
(AMAP) kom våren 2011 ut med en havsnivåhöjningsprojektion på mellan 0,9 och 1,6 meter år 2100 
jämfört med år 1990. Världsbanken nämner i en rapport värden som varierar mellan 0,5 och 1 meter 
beroende på scenario och metod (World Bank, 2012). Nedanstående tabell sammanfattar de olika 
värden som hittills nämnts. 
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Källa Höjning [m] Period 
Lowe m.fl., 2009 2,5 1990-2095 
IPCC, 2007 (exkl. isflöden ) 0,18-0,59 (1980-1999)-2100 
IPCC, 2008 (inkl. isflöden ) 0,28-0,69 

0,38-0,79 
(1980-1999)-2100 

Pfeffer m.fl., 2008 0,8-2,0 1990-2100 
The Copenhagen Diagnosis, 2009 0,36-2,0 (1980-1999)-2100 
AMAP, 2011 0,9-1,6 1990-2100 
World Bank, 2012 0,5-1 1990-2100 
Tabell 1. Uppskattade värden på en framtida havsnivåhöjning. 
 
Ytterligare forskning runt om i världen visar på resultat inom samma intervall som presenteras i 
tabellen ovan. Detta gäller bland annat den Holländska Deltakommissionen som har förutspått en 
höjning på mellan 0,55 och 1,10 meter under år 1990-2100 (Deltacommissien, 2008). Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge (2009) spår en höjning på 0,8 meter under år 2000-
2100. Australian department of climate change (2010) har presenterat en förväntad höjning på 1,1 
meter under år 1990-2100 och Köpenhamns Kommun har förutspått en höjning på 1,0 meter under år 
2010-2110 (Kobenhavns Kommune, 2011).  
 

2.2.	  Landhöjning	  
 
Landhöjningen är ett fenomen som till viss del motverkar havsnivåhöjningen och beskrivs nedan i 
korthet. 
 
När isen från den senaste istiden började smälta och den tunga belastningen av isen på marken 
minskade började landet höja sig. Detta fenomen kallas postglacial landhöjning och kan uppmätas 
genom olika typer av metoder och observationer (Ågren & Svensson, 2007). Även 
massförskjutningar i jordens inre som påverkar tyngdkraftsfältet och därmed geoiden kan bidra till 
landhöjningen (Nicholls, 2011). Lantmäteriets landhöjningsmodell NKG2005LU beräknar en 
höjning på mellan 0,4 och 0,5 meter i Värmdö kommun fram till år 2100 (Ågren & Svensson, 2007).  
	  

2.3.	  Hur	  en	  framtida	  havsnivåhöjning	  påverkar	  kustlinje,	  bebyggelse	  och	  
infrastruktur	  
	  
En framtida havsnivåhöjning kommer bland annat att påverka kuster, bebyggelse och infrastruktur. I 
detta avsnitt beskrivs på vilket sätt de påverkas och en del möjliga åtgärder. Vad gäller befintlig 
infrastruktur är det främst vägar, hamnar, färjetrafik och vattentäkter som kommer att påverkas. 
	  

2.3.1.	  Kustområden	  
 
En havsnivåhöjning medför flera konsekvenser för kustområden där det mest självklara är 
översvämning. Andra effekter är saltvatteninträngning i sötvattenkällor samt kusterosion (Nicholls & 
Cazenave, 2010; IPCC, 2007b). Enligt en uppskattning gjord av Miljödepartementet (2007) kan en 
centimeters havsnivåhöjning ge påverkan på cirka en meter upp på stranden. Även höjda 
grundvattennivåer och större skador till följd av storm kan förväntas (IPCC, 2007b). För att motverka 
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dessa konsekvenser kan exempelvis åtgärder så som rörliga barriärer, sandrevlar och olika typer av 
invallningar byggas upp ute i vattnet. Även vallar av jord eller sand samt murar kan användas på land 
för att skydda kustområdena. (Länsstyrelsen i Skåne län, 2009)  
 

2.3.2.	  Bebyggelse	  
 
En havsnivåhöjning kommer att ha en negativ inverkan på byggnader i låglänta områden, direkt eller 
indirekt. Storleken på inverkan kommer bero på hur stor havsnivåhöjningen blir, var byggnaden står 
och dess konstruktion. Primära konsekvenser kan vara att byggnader blir instabila och på så sätt 
förstörs, eller att marken runt byggnaden sköljs iväg eller eroderar. I vissa fall kan hela hus glida 
iväg. Sekundära konsekvenser är översvämningar, vatten- och fuktskador, dräneringsproblem samt 
en ökad korrosion på grund av stänk av saltvatten. Särskilt utsatta är trämaterial som riskerar att 
ruttna eller angripas av mögel och svamp. (Almås & Hygen, 2012)  
 
Det finns ett flertal åtgärder som kan vidtas för att anpassa bebyggelse till en havsnivåhöjning, och 
dessa kan delas upp i åtgärder för ny bebyggelse respektive befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse bör 
byggas för att klara en havsnivåhöjning, främst genom att undvika riskområden och sekundärt genom 
att byggas vattentäta eller på ett annat sätt anpassade för vatteninträngningen. När det gäller 
planering av större bebyggda områden bör en havsnivåhöjning tas med i beräkningarna, exempelvis 
genom att anlägga promenadstråk längs vattnet som kan skydda mot en höjning av havsnivån. Vad 
gäller befintlig bebyggelse är anpassningsåtgärderna mer komplicerade och måste genomföras av 
den drabbade fastighetsägaren. Möjliga åtgärder är att göra bottenvåningen översvämningsbar, 
vattentäta väggar och golv, förbättra dränering och installera pumpar (Almås & Hygen, 2012). 
Invallning, höjning av fastigheter samt byggnads- och nyttjandeanpassning kan också vara möjliga 
åtgärder (Miljödepartementet, 2007). I vissa fall kan det vara ett nödvändigt alternativ att flytta hela 
byggnaden (Almås & Hygen, 2012).  
 

2.3.3.	  Infrastruktur	  
 
En framtida havsnivåhöjning kan förväntas ha en negativ inverkan på lågt liggande kustnära vägar. 
Den främsta risken är översvämning men det finns även risk för att vägen lyfts och spolas bort. En 
översvämning påverkar till största del trafiken på vägen men kan även leda till bärighetsskador vilket 
medför ett större behov av underhållning. Då en väg spolas bort beror det på att den blir skadad vid 
erosion som uppstår till följd av höga vattenflöden. Detta är mest förekommande vid korsande 
vägtrummor, men risken finns även vid flöden i diken eller näraliggande vattendrag. Även brant 
terräng och mark med tunt jordtäcke ger en ökad risk då detta ger upphov till högre 
vattenhastigheter. (Miljödepartementet, 2007) 
 
Färjetrafik och hamnar kommer att påverkas av en framtida havsnivåhöjning. En högre 
havsvattennivå kan ses vara positivt för färjetrafiken ur ett säkerhetsperspektiv då 
säkerhetsmarginalerna mellan fartygens botten och havsbotten ökar. För hamnar blir påverkan dock 
negativ då dessa inte kan fungera om havsvattennivån överstiger kajkrönen. Det rekommenderas inte 
att fartyg förtöjs med anordningar som hamnar under vattenytan av säkerhetsskäl. 
(Miljödepartementet, 2007) 
 
Kustnära vattentäkter riskerar i större utsträckning att drabbas av saltvatteninträngning då havsnivån 
höjs och särskilt utsatta är enskilda brunnar. Grundvattennivåer kommer också att påverkas 
(Miljödepartementet, 2007). En studie gjord 2011 visar dock att en havsnivåhöjning inte kommer att 
ha en långvarig effekt när det gäller slutna akvifärer då dessa har en slags återställande mekanism 
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som motverkar saltvatteninträngningen. I öppna akvifärer är denna mekanism dock mindre effektiv 
och dessa riskerar då att påverkas i större utsträckning (Chang m.fl., 2011). Även det kommunala 
vattenledningssystemet och därmed vattenförsörjningen kan påverkas negativt. Detta kan ske genom 
korskontaminering av vattensystem (exempelvis på grund av förändringar i grundvattennivån eller 
vattenvägars flöden), skador på vattennätverk, dagvattensystemfel samt negativ inverkan på 
dräneringssystem och rör (IPCC, 2007). 
 
Annan infrastruktur som kan påverkas negativt till följd av havsnivåhöjning, översvämning och 
erosion är exempelvis energisystemet, vilket kan leda till strömavbrott och andra negativa effekter på 
nätverksdistribution och kraftverk. Även kommunikationssystemet kan påverkas negativt vilket till 
exempel kan medföra en ökad risk för linjeavbrott. Andra exempel är störningar av avfallshantering 
genom korskontaminering av avloppssystem (exempelvis på grund av förändringar i 
grundvattennivån) samt skador på avfalls- och avloppsnätet. Ett annat problemområde är den sociala 
infrastrukturen (hälso- och sjukvård, utbildning och räddningstjänst) som till stor grad påverkas av 
exempelvis otillgänglighet och blockering av leverans av tjänster (IPCC, 2007). 
 

2.4	  Plan-	  och	  bygglagen,	  miljöbalken	  och	  lagen	  om	  skydd	  mot	  olyckor	  
	  
Detta avsnitt ger en kortfattad översikt över den lagstiftning som berör havsnivåhöjningen med 
avseende på infrastruktur och bebyggd miljö. 
 
Kommunen har ansvar för den lokala fysiska planeringen, samhällsplaneringen och 
bebyggelseplaneringen samt att säkerställa skydd mot olyckor genom plan- och bygglagen, 
miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor. Detta ger kommunen ett stort ansvar för miljö, hälsa, 
egendom och säkerhet (Länsstyrelsen i Skåne län, 2009). Plan- och bygglagen inkluderar exempelvis 
risken för översvämningar och erosion som kriterier i kommunens lämplighetsprövningar, 
översiktsplaner, detaljplanläggningar samt bygglovsprövningar. Lokalisering av byggnader skall 
därför göras med hänsyn till detta (SFS 2012:900). 
 

3. Metod 
 
Med utgångspunkt i Stockholmsregionen motiveras valet av Värmdö kommun som fallstudieområde 
genom att det är en kommun med hög befolkningstillväxt och lång kustlinje varför det kan tänkas att 
området blir ett av de mer drabbade i regionen.   
	  
De övergripande metoder som använts för att besvara uppsatsens frågeställningar är: 

• en litteraturstudie som undersökt vilka förutsägelser som gjorts vad gäller en framtida 
havsnivåhöjning, samt hur denna kan komma att påverka kustområden, bebyggelse och 
infrastruktur. Även landhöjning och lagstiftning studerades.  

• en kartläggning av vilka dokument hos Värmdö kommun som berör hållbar utveckling med 
tanke på en framtida havsnivåhöjning samt hur kommunen behandlar ämnet  

• analysera höjd- och bebyggelsedata med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och 
illustrera havsnivåhöjningar på 0,5, 1,5, 2,5 samt 3,9 meter över medelvattennivån i form av 
kartor 

• med hjälp av de framtagna kartorna analysera vilka konsekvenser havsnivåhöjningen får för 
bebyggelse och infrastruktur med speciellt fokus på hus och vägar 
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Genom en litteraturstudie togs data från olika publicerade havsnivåprojektioner fram. Rapporterna 
och studierna som användes till detta valdes eftersom de tagits fram av framstående forskarlag och 
experter inom området.  Dessa data samlades upp i en tabell (tabell 1) och analyserades. Ytterligare 
rapporter studerades och presenterades för att säkerställa ett trovärdigt resultat. Vidare genomfördes 
en litteraturstudie i syfte att kartlägga hur kustområden, bebyggelse och infrastruktur skulle påverkas 
av en havsnivåhöjning. Endast en begränsad mängd trovärdiga studier har gjorts inom området och 
därför valdes relevanta studier ut efter kriteriet att de skulle vara relativt nya och kollegialt 
granskade. En utav statens offentliga utredningar (SOU) (Miljödepartementet, 2007) användes också 
då dessa är vinklade ur ett svenskt perspektiv och kan ses som trovärdiga källor.  
 
Kartläggningen av Värmdö kommuns dokument, som genomfördes i syfte att se om de behandlat 
framtida havsnivåhöjningar, påbörjades genom en sökning på kommunens webbsida. Endast ett 
dokument nämnde en framtida havsnivåhöjning och hållbarhetsfrågor kopplade till den, nämligen 
Översiktsplan 2012-2030. Flera chefer inom kommunen bekräftade sedan att detta var det enda 
dokument som fanns inom ämnet. Vid kontakt med dessa efterfrågades specifikt en risk- och 
sårbarhetsanalys, klimatanpassningsplan och miljö/klimatstrategi eller andra dokument som 
behandlade en framtida havsnivåhöjning men inga sådana dokument fanns inom kommunen. 
Översiktsplan 2012-2030 analyserades sedan i syfte att ta reda på om kommunens planering vad 
gäller en framtida havsnivåhöjning är hållbar med utgångspunkt från 
Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling. Analysen genomfördes med hjälp av 
statens offentliga utredningar, SOU, (Miljödepartementet, 2007) av samma anledning som anges 
ovan. 
 
Med tabell 1 som underlag valdes de fyra scenarier, inklusive värstascenario, av havsnivåhöjning 
som denna rapport har studerat. De tre första värden som valdes ut valdes eftersom de ger en bra 
representation av hela intervallet av havsnivåhöjningsprojektioner som presenteras i tabell 1. I 
Värmdö kommuns översiktsplan fanns ett verkligt scenario beskrivet där havsvattennivån ökat med 
1,4 meter under kraftiga väderförhållanden och därför användes detta värde summerat med det 
högsta värdet från tabellen som värstascenario. Det bör här tilläggas att denna ökning på 1,4 meter är 
den högsta uppmätta ökningen i nutid, vilket inte betyder att det är den högsta möjliga ökningen till 
följd av kraftiga eller extrema väderförhållanden. Värdet 1,4 meter användes för att få så stor 
verklighetsförankring samt ett så troligt värde som möjligt. 
 
De värden som valdes blev således 0,5, 1,5, 2,5 samt 3,9 meter.  Efter detta gjordes en litteraturstudie 
som undersökte landhöjningen och dess effekter i Värmdö kommun. Denna studie ledde till ett värde 
på 0,4-0,5 meter och värdet 0,4 meter valdes eftersom det leder till större effekter som följd av 
havsnivåhöjningen. Detta värde användes sedan för att beräkna nettovärdet av havsnivåhöjningen. 
Utifrån dessa nettovärden, 0,1, 1,1, 2,1 samt 3,5 meter, gjordes kartorna som illustrerar de olika 
scenariona. Detta gjordes med hjälp av GIS i datorprogrammet ArcMap.  
 
De data som användes för att skapa kartorna hämtades från Lantmäteriet och bestod av höjddata 
(Lantmäteriet, 2012a), en terrängkarta (Lantmäteriet, 2012b) och en fastighetskarta (Lantmäteriet, 
2012c). Dessa data var de som fanns tillgängliga genom KTH och därför analyserades endast 
havsnivåhöjningens konsekvenser på bebyggelse och vägar. Detta avgränsades sedan ytterligare till 
att endast studera platser som blev betydligt påverkade. Dessa valdes ut efter kriterierna att det på 
den berörda platsen fanns fler än fem byggnader eller större alternativt viktiga vägar. Viktiga 
definieras som vägar som är den enda förbindelsen till ett bebyggt område. Inom Värmdö kommun 
avgränsades studieområdet till att bara bestå av öar med broförbindelse till fastlandet.  
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4. Resultat 
4.1.	  Analys	  av	  Värmdö	  kommuns	  planeringsdokument	  ur	  ett	  
hållbarhetsperspektiv 
 
Det här avsnittet beskriver och analyserar Värmdö kommuns planeringsdokument med avseende på 
havsnivåhöjning. 
 
Det enda dokument hos Värmdö kommun som berör en hållbar utveckling vad gäller en framtida 
havsnivåhöjning är den nyligen antagna översiktsplanen för 2012-2030 (Fladvad, 2013). I 
inledningen av översiktsplanen är begreppet hållbarhet flitigt använt i meningar som ”här möter vi 
framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet”, 
”Värmdö -…- präglas av en hållbar tillväxt” och ”tillsammans skapar vi ett modernt samhälle som i 
alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt”. Detta fortsätter 
som en röd tråd genom hela översiktsplanen och avslutas med en konsekvensbedömning som görs ur 
tre perspektiv, ett ekologiskt, ett ekonomiskt och ett socialt. Värmdö Kommun har till sin 
översiktsplan 2010-2030 även en bilaga som getts namnet ”Ett hållbart Värmdö”. I denna beskrivs 
kommunens tio miljömål som framtagits i syftet att uppnå ett hållbart samhälle, dessa är redovisade i 
tabell 2 nedan. För att uppnå dessa mål planerar kommunen att ta fram ett miljöprogram, en 
avfallssplan och en kustplan (Värmdö kommun, 2011).  
 
Värmdö kommuns tio miljömål 
1. Hushålla med grundvattnet 
2. Kretsloppsanpassa avloppslösningar 
3. Bygg ut miljöanpassade trafiksystem 
4. Underlätta en miljöanpassad livsstil 
5. Bevara och utveckla naturen 
6. Kretsloppsanpassa avfallshanteringen 
7. Hushålla med energi 
8. Utveckla kommunens miljöarbete 
9. Samverka med företag och organisationer 
10. Främja en god bebyggd miljö 

Tabell 2. Värmdö kommuns tio miljömål (Värmdö kommun, 2011).  
 
Dessa miljömål har utvärderats med hjälp av statens offentliga utredningar, SOU,  
(Miljödepartementet, 2007) i syfte att undersöka vilka av målen som skulle påverkas av en höjd 
havsnivå och har med bebyggelse och infrastruktur att göra. Resultatet visar att mål 1 (hushållning av 
grundvatten) samt mål 10 (främjandet av en god bebyggd miljö) skulle påverkas. Avseende mål 1 
beskrivs det i översiktsplanen att kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp 
vilket skulle kunna ses som en lämplig förebyggande åtgärd. Dock skrivs inget om att 
saltvatteninträngningen förväntas öka. Vad gäller mål 10 har det rekommenderats att nybyggnationer 
inte bör tillåtas mindre än två meter över medelvattennivån vilket även det kan ses som en 
förebyggande åtgärd. (Värmdö kommun, 2011) Planchef Mats Hellberg (2013) tillägger att 
permanenta lösningar såsom källare som tål översvämningar eller byggnationer på pelare kan vara ett 
sätt att anpassa byggnader till det förändrade klimatet.  
 
Kommunen har även behandlat extrema väderhändelser i översiktsplanen. I dess stycke om klimat 
rekommenderas det att kommunen ska öka beredskapen för ”extraordinära händelser, häftiga regn, 



9	  
	  

översvämningar, skred och höga dagvattenflöden” och att ett handlingsprogram med förebyggande 
åtgärder bör tas fram. Samtidigt behandlas kortfattat erosion, översvämning och höga vattenstånd 
separat. Det beskrivs att ”risken för erosion och höga flöden i vattendrag förväntas öka” och att 
nivåerna av dessa kan väntas bli extrema i samband med kraftiga regn, som också förväntas öka. 
Värmdö kommun har enligt översiktsplanen få låglänta och erosionskänsliga områden och risken 
bedöms därför vara måttlig, men påpekar ändå att vissa förebyggande åtgärder såsom bra 
grundläggning bör användas. (Värmdö kommun, 2011) 
 

4.2.	  Analys	  av	  hur	  vägar	  och	  bebyggelse	  påverkas	  av	  en	  havsnivåhöjning	  	  
	  
Nedan presenteras hur vägar och bebyggelse kommer att påverkas av en havsnivåhöjning uppdelat 
efter fyra olika scenarier som representerar olika stor havsnivåhöjning. För varje scenario beskrivs 
först översiktliga konsekvenser och sedan definieras särskilt utsatta områden. Dessa utsatta områden 
visas i bild 2 och förklaras närmare nedan. Siffrorna representerar mer detaljerade kartor som 
presenteras som bilaga. 
 

  
Bild 2. Karta över Värmdö kommun (©Lantmäteriet [i2012/920]). 	  

4.2.1.	  En	  höjning	  av	  havsnivån	  med	  0,5	  meter	  
 
I och med att landhöjningen i Värmdö kommun beräknas att uppgå till 0,4-0,5 meter fram till år 2100 
(Ågren & Svensson, 2007) kan denna förväntas motverka de konsekvenser som en havsnivåhöjning 
på 0,5 meter skulle ge upphov till. Med anledning av detta har konsekvenserna av en 
havsnivåhöjning på 0,5 meter inte studerats närmare.  
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4.2.2.	  En	  höjning	  av	  havsnivån	  med	  1,5	  meter	  
 
En höjning om 1,5 meter kommer leda till förhållandevis små konsekvenser. Främst är det kustnära 
vägar som drabbas vilket i de flesta fall endast påverkar de boende i området. Särskilt utsatta 
områden presenteras nedan: 
 

• Gustavsbergs hamn 
Farsta slottsväg kommer att översvämmas på ett par ställen efter Farstaudde (bilaga A.1.). 

• Ingarö 
Eknäsvägen (646) översvämmas längst in i Säbyviken (bilaga A.3.). 

• Fågelbro 
Hästhagsuddsvägen översvämmas (bilaga A.5.). 

• Stavsnäs 
Området mellan Skäret, Långholmen och Hölö (vid Norsfladen) kommer att översvämmas (bilaga 
A.7b.). 

• Sollenkroka  
Sollenkrokavägen (686) kommer att översvämmas på flera ställen mellan Hummelmora och Skaft. 
Sollenkroka brygga översvämmas. Även mindre vägar och byggnader längs kusten kan komma att 
påverkas (bilaga A.9a). Vägen mot Idskäret kommer att översvämmas vid ett flertal ställen (bilaga 
A.9b). 

• Överby 
Bebyggelse i Överby riskerar att översvämmas (bilaga A.10.). 

• Hemmesta vägskäl 
Korsningen mellan Värmdövägen (274), Fagerdalavägen och Skärgårdsvägen (274) riskerar att 
översvämmas då Hemmestaträsket vidgas (bilaga A.11.). 

• Siggesta 
Siggestaträsket kommer förmodligen översvämmas till viss del vilket kommer att påverka 
Vämdövägen (274) (bilaga A.13.). 
 

4.2.3.	  En	  höjning	  av	  havsnivån	  med	  2,5	  meter	  
 
En höjning av havsnivån med 2,5 leder till att fler vägar blir översvämmade över större partier samt 
att en del bebyggelse påverkas. De flesta färjekajer översvämmas vilket begränsar färjetrafiken. 
Särskilt utsatta områden presenteras nedan: 
 

• Gustavsbergs hamn 
Farsta slottsväg kommer att översvämmas efter Farstaudde. Odelbergsväg blir översvämmad strax 
innan korsningen med Farsta Slottsväg och vattennivån kommer nästintill nå det bebyggda området i 
samma korsning. Eftersom Odelbergsväg ligger mycket nära strandlinjen längs hela hamnområdet 
riskerar både väg och bebyggd miljö att påverkas också där. Stora delar av kattholmen översvämmas 
(bilaga A.1.). 

• Norra Lagnö 
Ett flertal bostadshus och mindre vägar kommer att översvämmas längs strandlinjen. Även 
Lagnövägen översvämmas till viss del (bilaga A.2.). 

• Ingarö 
Eknäsvägen översvämmas längst in i Säbyviken. Bebyggelse i området påverkas till viss del. I 
området mellan Skälsmara och Eknäs kan bebyggelse komma att påverkas (bilaga A.3.). 
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• Mörtnäs	  
Ett antal hus som ligger längs kustlinjen i Västerviken och Mörtnäsviken kommer att drabbas av 
översvämningar (bilaga A.4.). 

• Strömma, Lillströmsudd och Fågelbro 
Bensinstationen invid Strömma kanal riskerar att översvämmas. En del av Svanvägen mot Brevik 
och Lillströmsuddsvägen drabbas vid ställen som ligger nära kanalen. Hästhagsuddsvägen 
översvämmas. Ett antal hus på Lillströmsudde riskerar att drabbas. Ett antal hus på Fågelbrostigen 
drabbas helt eller delvis (bilaga A.5.). 

• Didriksdal 
En liten del av Stavsnäsvägen (222) översvämmas längs med norra Våmfjärden. En stor del av udden 
norr om Hässelmara översvämmas vilket drabbar en stor del av bebyggelsen i området varav en liten 
del påverkas direkt av översvämningen. Flertalet bostäder påverkas av att den yttre udden blir till en 
ö vilket begränsar trafiken till området (bilaga A.6.). 

• Stavsnäs 
Bebyggelse påverkas invid Stavsnäsfladen och Byholmen. Stavsnäs brygga och bensinstationen 
översvämmas (bilaga A.7a.). Bebyggelse runt hela Gammelbofladen påverkas till viss del. Området 
mellan Skäret, Långholmen och Hölö (vid Norsfladen) kommer att översvämmas vilket leder till 
svårigheter för de boende att ta sig till sina hus samt att en del hus översvämmas (bilaga A.7b.). 

• Djurö 
Från Djurölandets kust strax söder om Talludden in till Fladen påverkas bebyggelse av 
översvämning. Landsträckan mellan Fladen och Bruksfladen översvämmas vilket förutom byggnader 
även drabbar Sollenkrokavägen (686). Kuststräcken längs med Bruksfladen översvämmas vilket 
påverkar ett antal byggnader samt Högmalmsvägen (bilaga A.8a.). Sollenkrokavägen (686) 
översvämmas vid ett par ställen (bilaga A.8b.). 

• Sollenkroka  
Sollenkrokavägen (686) kommer att översvämmas på flera ställen mellan Hummelmora och Skaft 
där även ett antal byggnader påverkas. Även mindre vägar och byggnader längs kusten komma att 
påverkas. Flera byggnader i Löknäs påverkas också (bilaga A.9a.). Vägen mot Idskäret kommer att 
översvämmas vid ett flertal ställen (bilaga A.9b.). Hus och mindre vägar vid Grundmaren och Lövdal 
kommer att översvämmas (bilaga A.9c.). 

• Överby 
Bebyggelse i Överby riskerar att översvämmas samt även ett antal mindre vägar och byggnader längs 
kusten kan komma att påverkas (bilaga A.10.). 

• Hemmesta 
Korsningen mellan Värmdövägen (274), Fagerdalavägen och Skärgårdsvägen (274) överstämmas då 
Hemmestaträsket utvidgas. Fagerdalavägen riskerar även att översvämmas på fler ställen (bilaga 
A.11.). 

• Ängsvik 
Värmdövägen (274) kommer att översvämmas längs med Norra Prästfjärden (bilaga A.12b.). Vägen 
mellan Gillet och Kvarntorpet komma att översvämmas (bilaga A.12c.). 

• Boda 
Boda brygga hamnar under vatten (bilaga A.14.). 

• Evlinge 
Vägen som leder ut till Valborgsudde kommer att översvämmas (bilaga A.15.). 
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4.2.4.	  En	  höjning	  av	  havsnivån	  med	  3,9	  meter	  
 
Detta scenario är det så kallade värstascenariot som innefattar extrema väderhändelser i samband 
med en havsnivåhöjning på 2,5 meter. Detta medför stora konsekvenser både för viktiga kommunala 
byggnader, privata byggnader och vägar. Särskilt utsatta områden presenteras nedan: 
 

• Gustavsbergs hamn 
Den största delen av Farsta slottsväg kommer att översvämmas och nästintill hela Odelbergsväg 
hamnar under vatten. Bebyggelsen längs denna väg påverkas också till viss del. Hela kattholmen 
översvämmas (bilaga A.1.). 

• Norra Lagnö och Skevik  
Skeviken kommer att utvidga sig vilket drabbar Lagnövägen som översvämmas.	  En stor del av 
Lagnövägen påverkas samt en betydlig del av bostadshusen och småvägarna längs med strandlinjen 
(bilaga A.2.). 

• Ingarö 
Eknäsvägen översvämmas mellan Skenoraviken och Skenoraträsket samt längst in i Säbyviken där 
även en del bebyggelse påverkas. I området mellan Skälsmara och Eknäs kan bebyggelse komma att 
påverkas. Även Björkviksvägen vid Sjöstugan kommer att översvämmas (bilaga A.3.). 

• Mörtnäs 
Ett antal hus som ligger längs kustlinjen i Västerviken och Mörtnäsviken och även små delar av vissa 
vägar kommer att drabbas av översvämningar (bilaga A.4.). 

• Strömma, Lillströmsudd och Fågelbro 
Bensinstationen vid Strömma kanal översvämmas och även Stavsnäsvägen (222) innan Strömma 
kanal drabbas. Svanvägen och Lillströmsuddsvägen översvämmas också. Ett antal hus på 
Lillströmsudde samt Fågelbrostigen drabbas helt eller delvis av översvämning. En liten del av 
Stavsnäsvägen (222) riskerar att översvämmas intill Norrviken (bilaga A.5.). 

• Didriksdal 
En del av Stavsnäsvägen (222) översvämmas längs med norra Våmfjärden. En stor del av udden norr 
om Hässelmara översvämmas vilket drabbar en stor del av bebyggelsen i området varav en liten del 
påverkas direkt av översvämningen. Flertalet bostäder påverkas av att den yttre udden blir till en ö 
vilket begränsar trafiken till området (bilaga A.6.). 

• Stavsnäs 
Bebyggelse påverkas invid Stavsnäsfladen och Byholmen. Området vid Östersjöviken översvämmas 
vilket påverkar ett antal byggnader. Stavsnäs brygga och alla byggnader och vägar som hör till 
kajområdet översvämmas (bilaga A.7a.). Bebyggelse runt hela Gammelbofladen påverkas. Området 
mellan Skäret, Långholmen och Hölö (vid Norsfladen) kommer att översvämmas vilket leder till 
svårigheter för de boende att ta sig till sina hus samt att en del hus översvämmas (bilaga A.7b.). 

• Djurö 
Från Djurölandets kust strax söder om Talludden in till Fladen påverkas bebyggelse av 
översvämning, även dagis och äldrevårdshemmet. Landsträckan mellan Fladen och Bruksfladen 
översvämmas vilket förutom byggnader även drabbar Sollenkrokavägen (686). Bruksfladen 
översvämmas vilket påverkar ett antal byggnader samt en del av Djurö skolas område samt 
Högmalmsvägen. Sollenkrokavägen (686) översvämmas invid Byviken och även ett antal hus 
påverkas (bilaga A.8a.). Sollenkrokavägen (686) översvämmas vid ett flertal ställen (bilaga A.8b.). 

• Sollenkroka  
Sollenkrokavägen (686) kommer att översvämmas på flera ställen mellan Hummelmora och Skaft. 
På ett flertal ställen mellan Hummelmora och Skaft kommer även ett antal byggnader påverkas. 
Även mindre vägar och byggnader längs kusten i viken kan komma att påverkas. Flera byggnader i 
Löknäs påverkas också (bilaga A.9a.). Vägen mot Idskäret kommer att översvämmas vid ett flertal 
ställen (bilaga A.9b.). Hus och mindre vägar vid Grundmaren och Lövdal kommer att översvämmas 
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(bilaga A.9c.). Sollenkrokavägen (686) söder om lövängen kommer att översvämmas på flera ställen 
(bilaga A.9d.). 

• Överby 
Bebyggelse i Överby kommer att översvämmas samt även ett antal mindre vägar och byggnader 
längs kusten kommer att påverkas (bilaga A.10.). 

• Hemmesta 
Korsningen mellan Värmdövägen (274), Fagerdalavägen och Skärgårdsvägen (274) överstämmas då 
Hemmestaträsket vidgas. Fagerdalavägen översvämmas på ett flertal ställen (bilaga A.11.). 

• Ängsvik 
Förutom vägarna kan även bebyggelse på Oxön komma att översvämmas. Andra områden kommer 
också att översvämmas och detta kommer att påverka ett flertal hus och mindre vägar (bilaga 
A.12a.). Värmdövägen (274) kommer att översvämmas längs med Norra Prästfjärden (bilaga 
A.12b.). Vägen mellan Gillet och Kvarntorpet komma att översvämmas (bilaga A.12c.). 

• Siggesta 
Värmdövägen (274) kommer att översvämmas på ett flertal ställen (bilaga A.13.). 

• Boda och Kalvsvik 
Boda brygga hamnar under vatten. Kalvsviksvägen riskerar att översvämmas (bilaga A.14.). 

• Evlinge 
Ett flertal hus och mindre vägar kommer att påverkas i området längs med Skrävlafjärden (bilaga 
A.15.). 

• Bullandö 
Flera byggnader översvämmas invid Bullandö Marina (bilaga A.16.). 

• Sund 
Sundsviken kommer att växa ihop med trattströmmen och göra intrång på både hus i området och 
Värmdövägen (274) mot Boda och Kalvsvik (bilaga A.17.). 
 
 

5. Diskussion och slutsats 
5.1.	  Osäkerheter	  och	  felkällor	  
 
De data som användes för att göra kartorna hämtades från Lantmäteriet (2012a; 2012b; 2012c). 
Höjddatan har ett medelfel i höjd som i allmänhet är ”bättre än 0,5 meter” och på plana hårdgjorda 
ytor normalt ”bättre än 0,1 meter” (Lantmäteriet, 2012d) vilket innebär att den utgör en mer eller 
mindre stor felkälla. Vad gäller den andra datan, fastighetskartan och terrängkartan, hade möjligen en 
större noggrannhet uppnåtts och fler detaljer kunnat tas med i analyserna om det hade varit möjligt 
att använda Värmdö kommuns data istället för Lantmäteriets. 
 
En stor osäkerhet gällande havsnivåprojektionerna är den begränsade kunskapen om jordens 
komplexa system vilket gör det svårt att förutsäga vad som kommer att ske samt i vilket takt. Ett 
exempel på detta är de snabba dynamiska förändringarna av isflöden vars estimerade inverkan 
bygger på antaganden och uppskattningar vilket ger stora osäkerheter i det slutliga resultatet. 
Osäkerheten speglar sig tydligt i de stora variationerna av de projektioner som finns tillgängliga. 
Detta medför naturligtvis problem vid beslutsfattning, men på grund av de stora kostnader som kan 
undvikas genom att planera för ett värstascenario, kan det anses vara klokt att använda en sådan 
säkerhetsmarginal. En noga avvägning mellan sannolikhet, konsekvens och kostnad bör göras, 
kanske i form av en kostnadsnyttoanalys. Det skulle vara en stor fördel om de åtgärder som görs är 
flexibla och kan förstärkas ytterligare vid förändringar i projektionerna. Ett annat problem vad gäller 
dessa förutsägningar är att de oftast endast sträcker sig till år 2100. Enligt planchef Mats Hellberg 
(2013) på Värmdö kommun räknar man med att ny bebyggelse har en livslängd på ungefär 100 år 
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vilket visar på problematiken med denna tidsrymd.  
 
De havsnivåprojektioner som använts i denna rapport har gjorts av institut och organisationer i andra 
länder eller i ett globalt sammanhang då underlag framtaget i Sverige finns i en mycket begränsad 
upplaga. Exempelvis är även SMHIs rapporter i ämnet baserade på internationell forskning och ger 
en kunskapssammanställning av de bedömningar som finns i dagsläget. Effekterna av 
havsnivåhöjningen varierar nationellt och även regionalt med till exempel extrema havsvattenstånd 
vilket bör has i åtanke. Utförliga studier utifrån ett enbart svenskt perspektiv är något som troligen 
skulle underlätta för kommunerna i deras beslutsfattande.  
 

5.2.	  Svagheter	  och	  begränsningar	  	  
 
En svaghet i denna studie är att endast en del av havsnivåhöjningens konsekvenser har studerats. För 
att kunna utvärdera alla konsekvenser bör en mer omfattande studie genomföras vilket skulle bidra 
till en bättre analys av hur samhället påverkas i stort. Genom att exempelvis lägga till fler typer av 
infrastruktur i kartorna skulle detta på ett relativt enkelt sätt kunna genomföras. Dock kommer det i 
vissa fall krävas en mer ingående analys, som för exempelvis vattentäkter där komplicerade 
mekanismer styr hur stora konsekvenserna blir. De kartor som tagits fram visar endast de direkta 
konsekvenserna av en havsnivåhöjning, det vill säga de områden som kommer att översvämmas. 
Som rapportens litteraturstudie visar kan en havsnivåhöjning även medföra kusterosion, vilket skulle 
leda till att konsekvenserna av en höjning blir ännu större. Det kan även tilläggas att det finns många 
fler aspekter på konsekvenser av en havsnivåhöjning, såsom ekologiska och sociala, som bör tas med 
för att få en övergripande bild av problemet. Ett tydligt exempel som kan ses på de framtagna 
kartorna är att många rekreationsområden och strandzoner drabbas hårt.  
 
Av de fyra scenarier som har studerats tar endast ett hänsyn till extrema väderhändelser. Då det med 
stor sannolikhet kommer att inträffa fler sådana i framtiden bör detta tas i beaktande även i de andra 
scenarierna. Hur stora tillfälliga ökningar som kan förväntas på grund av kraftiga väderförhållanden 
är svårt att beräkna, och det är mycket möjligt att det värstascenario med en tillfällig ökning på 1,4 
meter som använts i denna rapport kommer att överskridas. Detta bör has med i åtanke vid 
studerandet av rapportens resultat och visar exempelvis på att även en havsnivåhöjning om 0,5 meter 
kan ge upphov till betydande konsekvenser för bebyggelse och infrastruktur i samband med kraftiga 
väderförhållanden.     
 
En av de begränsningar som gjorts innebär att analysen inte innefattar öar utan broförbindelse. På 
grund av att många öar redan nu har en relativt liten landyta kan konsekvenserna för dessa bli 
betydande. Med anledning av detta bör en analys göras även över dessa öar. Övriga begränsningar 
innebär att analysen bortsett från platser som inte ansågs betydande ur ett större perspektiv. Detta 
innebär dock inte att konsekvenserna för privata fastighetsägare bör bortses ifrån. I alla scenarier är 
det tydligt att många enskilda kustnära byggnader och vägar påverkas och därmed att många hem 
eller vägar till dessa riskerar att förstöras. Med anledning av detta bör kommunen vara tydlig med 
risker kring havsnivåhöjningen och tillhandahålla information om förebyggande åtgärder, något som 
helt saknas idag.   
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5.3.	  Liknande	  studier	  
 
Ett antal liknande studier har gjorts inom detta område. Den mest snarlika, både till syfte och metod, 
är det plan-PM angående stigande havsnivå som Länsstyrelsen i Skånes län gjorde år 2009. Detta PM 
tar upp ett antal konsekvenser som en stigande havsnivå skulle ge upphov till och ger en bred bild av 
följderna ur många olika perspektiv. Inom de områden som berörs i denna rapport beskrivs samma 
konsekvenser, vilket styrker rapportens resultat. Dock fungerar dokumentet som vägledning och det 
saknas en fullständig analys av området. Den karta som finns är en översiktlig topografisk kartering 
av Skanör Falsterbo och visar tre scenarion av stigande havsnivåhöjning, 0-1 meter, 1-2 meter och 2-
3 meter. Området analyseras inte vidare i texten utan används endast i illustrativt syfte, men visar på 
fördelen med att använda denna typ av kartor.  
 
Länsstyrelsen i Skåne län har även i sin regionala risk- och sårbarhetsanalys från 2011 behandlat 
havsnivåhöjning då översvämningar redan idag är vanligt förekommande. I den analys som gjordes 
studerades en havsnivåhöjning med 1 respektive 3 meter och resultatet visar att ett flertal platser 
riskerar att översvämmas både idag, då speciellt vid extrema väderförhållanden, och i framtiden på 
grund av havsnivåhöjningen. Detta illustreras med kartor som liknar dem som finns i denna rapport. 
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2011) Även Höganäs kommun (2012) har gjort en liknande analys och 
utvärdering av den framtida havsnivåhöjningen i ett klimat-PM. Den risk och sårbarhetsanalys som 
gjorts innefattar topografiska kartor där man studerat en havsnivåhöjning om 1, 2,5 och 3,5 meter. 
Förutom bebyggelse och infrastruktur innefattar denna analys även hur andra aspekter påverkas, 
såsom miljöfarlig verksamhet, värdefull natur och kulturmiljöer.  
 
En utförligare studie av konsekvenserna av en havsnivåhöjning för en kommun har gjorts i Florida, 
USA. I denna studie identifieras särskilt viktig infrastruktur och andra viktiga tillgångar för 
kommunen, sammanlagt 38 stycken, och sedan skapas kartor med hjälp av GIS för att undersöka i 
vilka scenarion dessa kommer att påverkas. De scenarier som används är uppdelade mellan 0,3 och 
1,8 meter och det beskrivs att 0,6 meter är gränsen till en betydande påverkan. (Parkinson & McCue, 
2011) En liknande men mer övergripande studie har gjorts över New York, USA (Gomitz m.fl., 
2001). En studie som analyserar de ekonomiska konsekvenserna av främst en havsnivåhöjning har 
gjorts i Köpenhamn i Danmark. Genom att studera tidigare extrema väderhändelser samt analysera 
geografisk information har både direkta och indirekta kostnader kunnat uppskattas. Höjdkartor som 
liknar dem i denna rapport har tagits fram och visar förutom topografi även befolkningstäthet. 
Studiens resultat visar att en höjning på 1,5 meter i samband med extrema väderhändelser skulle ge 
totala förluster på 3 miljarder Euro, men understryker att en stor del av dessa kostnader skulle kunna 
undvikas genom förebyggande planering och åtgärder (Hallegatte m.fl., 2008).  
 

5.4.	  Slutsats	  
 
Rapportens resultat visar att ett flertal av Värmdös största vägar kommer att påverkas negativt redan 
vid en havsnivåhöjning på 1,5 meter vilket kommer att drabba många boende i kommunen och 
riskera att kommunikationsmöjligheterna kraftigt försämras. Det finns även en potentiell risk för 
detta i dagsläget vid extrema väderförhållanden. En höjning om 2,5 meter och mer leder till en allt 
större påverkan på både vägar och bebyggelse, samt översvämning av de flesta färjekajer vilket 
kraftigt begränsar färjetrafiken och därmed förbindelsen till Värmdös många skärgårdsöar. Det är 
därför tydligt att planering inför dessa eventuella konsekvenser är nödvändig för att undvika alltför 
destruktiva följder vilka även kan medföra stora kostnader. Det finns ett flertal olika förebyggande 
åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa konsekvenserna, både för kommunen och privata 
fastighetsägare. Dessa bör utvärderas av kommunen för att se vilka åtgärder som lämpar sig bäst för 
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de utsatta platserna och kommuniceras ut till berörda fastighetsägare.  
 
Värmdö kommun tar idag inte någon större hänsyn till de konsekvenser som en höjd havsnivå skulle 
innebära och saknar både risk- och sårbarhetsanalys, klimatanpassningsplan och miljö/klimatstrategi. 
Detta innebär att det saknas specifika riktlinjer för hur kommunen ska uppnå en hållbar utveckling 
inom området, trotts att kommunen gör det tydligt att detta är något som de prioriterar högt. Att 
minst två av kommunens tio miljömål berörs av en havsnivåhöjning visar även där på bristande 
kunskap och hänsynstagande i deras arbete. Havsnivåhöjning är i linje med studiens resultat ett 
verkligt hot mot Värmdö kommun och dess bebyggelse och infrastruktur och att kommunen inte 
behandlar en framtida havsnivåhöjning som en större risk tyder på allvarliga brister i deras arbete 
och en bristande kommunal planering i dagsläget. En risk- och sårbarhetsanalys skulle vara av 
betydlig vikt ur detta avseende. Sammanfattningsvis visar denna rapport att Värmdö kommuns arbete 
för att säkerställa en hållbar utveckling med avseende på havsnivåhöjningen är bristfällig och att 
kommunen bör behandla en framtida havsnivåhöjning som ett verkligt hot. 
 

5.5.	  Rekommendationer	  till	  Värmdö	  kommun	  
	  
Med anledning av denna studies resultat lämnas följande rekommendationer till Värmdö kommun: 
• kommunens planering är idag kortsiktig och bör genomföras med ett längre tidsperspektiv i 

åtanke 
• att kommunen gör en mer övergripande studie vad gäller de totala konsekvenserna av en höjd 

havsnivå, exempelvis i form av en risk- och sårbarhetsanalys. Se exempelvis över påverkan på 
rekreationsområden, naturområden, marina områden, artskyddsområden, strandskyddsområden, 
jord- och skogsbruksområden, kulturmiljö och natura 2000 

• att kommunen tillhandahåller information om risker och möjliga åtgärder för fastighetsägare 
• att kommunen ser över sina riktlinjer och den kommunala strategin, inklusive gränsen för sin 

rekommendation om att nybyggnationer inte bör tillåtas mindre än två meter över 
medelvattennivån. Det säkerhetsavstånd som väljs bör baseras på en mer noggrann analys som 
tar hänsyn till ett bredare perspektiv och lämpligen inkluderar en kostnadsnyttoanalys. När det 
gäller samhällsviktiga funktioner bör nybyggnation av dessa behandlas med särskild försiktighet 
och läggas i helt riskfria områden. 
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Bilaga A 
1.	  Gustavsbergs	  hamn	  

Karta över Gustavsbergs hamn (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Gustavsbergs hamn (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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2.	  Norra	  Lagnö	  och	  Skevik	  
	  

	  
Karta över Norra Lagnö och Skevik (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Norra Lagnö och Skevik (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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3.	  Ingarö	  
	  

Karta över området runt Säbyviken på Ingarö (Hittapunktse, 2013) 
 

 
Karta över området runt Säbyviken på Ingarö (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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4.	  Mörtnäs	  

Karta över Mörtnäs (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Mörtnäs (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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5.	  Strömma,	  Lillströmsudd	  och	  Fågelbro	  
	   

 
Karta över Strömma, Lillströmsudd och Fågelbro (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Strömma, Lillströmsudd och Fågelbro (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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6.	  Didriksdal	  
	  

	  
Karta över Didriksdal (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Didriksdal (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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7a.	  Stavsnäs	  
	  

	  
Karta över Stavsnäs by (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Stavsnäs by (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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7b.	  Stavsnäs	  
	  

 
Karta över Hölö, Stavsnäs (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Hölö, Stavsnäs (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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8a.	  Djurö	  
	  

	  
Karta över Djurö (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Djurö (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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8b.	  Djurö	  

 
Karta över Djurö (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Djurö (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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9a.	  Sollenkroka	  
	  

 
Karta över Sollenkroka (Hittapunktse, 2013). 
 

 
Karta över Sollenkroka (©Lantmäteriet [i2012/920]). 
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9b.	  Sollenkroka	  

	  

 Karta över Sollenkroka (Hittapunktse, 2013). 
 

	  
Karta över Sollenkroka (©Lantmäteriet [i2012/920]).	  
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9c.	  Sollenkroka	  
	  

	  
Karta över Sollenkroka (Hittapunktse, 2013). 
 

	  
Karta över Sollenkroka (©Lantmäteriet [i2012/920]).	  
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9d.	  Sollenkroka	  

	  
Karta över Lövängen, Sollenkroka (Hittapunktse, 2013). 
 

	  
Karta över Lövängen, Sollenkroka (©Lantmäteriet [i2012/920]).	  
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10.	  Överby	  
	  

	  
Karta över Överby (Hittapunktse, 2013).	  

 
Karta över Överby (©Lantmäteriet [i2012/920]).
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11.	  Hemmesta	  

 
Karta över Hemmesta (Hittapunktse, 2013). 
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