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Sammanfattning 

Föreliggande rapport utgör planeringsunderlag för Båstads kommun i arbetet med att 

klimatanpassa Båstads och Torekovs hamn. Underlaget kan användas när kommunen 

genomför underhålls- eller utbyggnadsarbeten i eller i anslutning till hamnarna. Vidare 

kan rapporten ligga till grund för det åtgärds- och/eller anpassningsarbete som behöver 

genomföras ur ett rent klimatanpassningsperspektiv.  

De klimatförändringar som bedöms har störst påverkan på Båstads och Torekovs hamn 

kan beskrivas av klimatindikatorn stigande medelvattenstånd. Det ska förtydligas att det 

stigande medelvattenståndet i sig inte bedöms komma att stiga över befintliga kajnivåer 

på lång tid. Den överhängande klimatrelaterade risken utgörs av tillfälliga högvatten och 

vågor vid stormar. Både högvatten och vågor kommer att nå högre absoluta nivåer i ett 

framtida klimat med ett högre medelvattenstånd. 

För beräkningar av nivåer och återkomsttider har data från SMHI:s mätstation i Viken 

(1977-2017) använts. Viken är den närmast belägna mätstationen från Båstads kommun 

och utgör således det bästa tillgängliga underlaget för beräkningar av havsvattenstånd. 

Det ska dock förtydligas att Sjöfartsverket driver en egen mätstation i Halmstad. 

Mätningar från denna station har generellt visat högre vattennivåer vid stormtillfällen i 

jämförelse med stationen i Viken. Den generella uppfattningen är att även Båstad har haft 

högre högvattennivåer än Viken vid flertalet stormtillfällen. Det finns ett antal frågetecken 

och reservationer kring mätserien i Halmstad, bland annat dess placering i Nissans 

mynning. Men då serien dessvärre inte är offentlig har den inte kunnat studeras. När 

nivåer och återkomsttider i rapporten studeras bör det göras med vetskapen om att 

presenterade nivåer eventuellt kan vara i underkant. Underlaget från Viken bedöms dock 

som tillräckligt i detta översiktliga skede. Vid fortsatt arbete med detaljprojektering eller 

liknande rekommenderas att serien från Halmstad eller andra lokala data beaktas. 

För både Båstad och Torekov gäller att hamnarnas marknivå ligger lägre än 

bakomliggande bebyggelse, det finns således generellt god lutning ner mot bägge 

hamnområdena. Då marknivåerna förhåller sig på detta sätt innebär det att föreslagna 

anpassningsstrategier huvudsakligen syftar till att skydda hamnområdena själva. 

Rapporten innehåller förslag där kommunen och hamnarna själva behöver vara med och 

vidareutveckla samt styra strategin i önskvärd riktning. Detta då det genom presenterade 

strategier finns ett antal möjliga vägar att gå. 

De huvudsakliga strategierna inkluderar beredskap för översvämning, säsongsanpassat 

nyttjande, tillfälliga skydd, permanenta barriärer, permanent marknivå och vågreduktion. 

Utifrån ett längre tidsperspektiv diskuteras även strategin överge hamn.  
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1 Projektbeskrivning  

Båstads kommun önskar ta fram en strategi som beskriver hur Båstads och Torekovs 

hamnar kan anpassas till ett förändrat klimat.  

Strategin avser utgöra planeringsunderlag när kommunen genomför underhålls- eller 

utbyggnadsarbeten i eller i anslutning till hamnarna. Strategin kan även komma att ligga 

till grund för åtgärds- eller anpassningsarbete som behöver genomföras ur ett rent 

klimatanpassningsperspektiv. Vidare kan rapporten användas som underlag vid 

detaljplanearbete för de båda hamnarna. 

1.1 Organisation 

Projektorganisationen har bestått av Joanna Theland (uppdragsledare, Sweco), 

Sebastian Bokhari Irminger (anpassningsstrategier, Sweco), Beatrice Nordlöf 

(högvattenberäkningar) och Svante Roupé (vågor samt kvalitetssäkrare, Sweco). Från 

Båstads kommun har Ingemar Lundström (Tekniska) varit projektledare. Även Olof 

Selldén (Plan) och Emma Johansson (Plan) har varit delaktiga. Från Båstads och 

Torekovs hamn har hamnkaptenerna Ulf Nilsson (Båstad) och Georg Wimmer (Torekov) 

medverkat. Torekovs båtsällskap (TBSS) har representerats av Barbro Willners och Björn 

Dahlbäck. 

1.2 Läsanvisningar 

Kapitel 2 beskriver den klimatförändring som förväntas påverka Båstads och Torekovs 

hamn. Kapitlet kan med fördel läsas av dem som vill ha en övergripande förståelse för 

varför och i vilket tidsperspektiv anpassning bör ske.  

Kapitel 3 innehåller en nulägesbeskrivning avseende översvämningsrisker i 

hamnområdena. Under avsnittet Framtid beskrivs den förändring i översvämningsrisk 

som kan förväntas i ett förändrat klimat. Detta kapitel är avsett att fungera som stöd samt 

som planerings- och diskussionsunderlag när hamnens anpassningsstrategi växer fram. 

Bilagda våg- och högvattenberäkningar avses utgöra underlag för konsulter och annan 

teknisk kompetens i det fortsatta arbetet med dessa frågor. 

Kapitel 4 ger förslag på lämpliga anpassningsstrategier i Båstad respektive Torekovs 

hamn. Det ska förtydligas att kapitlet inte innehåller en färdig strategi för respektive 

område, utan utifrån platserna rimliga förslag där kommunen och hamnarna själva 

kommer att behöva vara med och vidareutveckla samt styra strategin i önskvärd riktning. 

Detta då det finns ett antal möjliga vägar att välja och då Sweco från ett externt 

perspektiv inte på egen hand kan avgöra vilken riktning Båstads kommun och hamnarna 

vill och bör gå. 
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2 Klimatförändring och klimatanpassning  

Att klimatet har förändrats och kommer att förändras framöver, på grund av människans 

utsläpp av växthusgaser, är vetenskapligt förankrat och kunskapsläget kring detta 

sammanställs regelbundet av FN:s klimatpanel IPCC. Klimatförändringen är inte jämnt 

fördelad över jorden utan varierar betydligt mellan olika geografiska områden. Tillexempel 

är uppvärmningen större närmare polerna, vilket för Sverige innebär att 

årsmedeltemperaturen förväntas öka mer jämfört med det globala genomsnittet.  

En ökad medeltemperatur kommer att leda till att havsnivån i världshaven stiger. Enligt 

den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC kan det globala medelvattenståndet 

förväntas stiga uppemot 1 m till slutet av seklet, relativt medelvattenståndet år 1990.  

Förändringar i nederbördsmönster varierar också geografiskt. Generellt sett får områden 

som är torra idag ännu mindre nederbörd framöver, medan områden som redan har rikligt 

med nederbörd, som t.ex. Sverige, får ännu mer i framtiden. Även i Sverige varierar 

förändringarna geografiskt. Generellt förväntas i framtiden större förändring av 

årsmedelnederbörd i norra Sverige. Ökningen i maximal dygnsnederbörd, vilket kan 

användas som ett mått på risken för skyfall, förväntas bli snarlik över Sverige.  

2.1 Klimatindikatorer som bedöms påverka Båstads och Torekovs hamn 

Klimatindikatorer utgör mått som används för att beskriva förändringar i klimatet, både 

över tid och över geografiska områden. De klimatförändringar som bedöms ha störst 

påverkan på Båstads och Torekovs hamn kan beskrivas av klimatindikatorn stigande 

medelvattenstånd och i viss mån även av förändring i extrem nederbörd. Det ska 

förtydligas att det stigande medelvattenståndet i sig inte bedöms komma att stiga över 

befintliga kajnivåer på lång tid. Den överhängande klimatrelaterade risken utgörs istället 

av tillfälliga högvatten och vågor vid stormar. Både högvatten och vågor kommer att nå 

högre absoluta nivåer i ett framtida klimat med ett högre medelvattenstånd. 

Andra klimatindikatorer såsom temperatur, antalet värmeböljor, förändrade 

grundvattennivåer och vegetationsperiodens längd bedöms också påverka Båstad hamn 

och Torekovs hamn, dock i mindre utsträckning än ovan nämnda indikatorer. En ökad 

medeltemperatur med mildare och fler isfria vintrar kan exempelvis leda till att hamnen 

kan och önskas nyttjas större delar av året. Övriga nämnda indikatorer är en del i frågor 

som kommer att påverka kommunen och regionen i stort och som därför i huvudsak drivs 

på annat håll. 

2.2 Tidsperspektiv  

I stadsplaneringssammanhang avseende extrema väderhändelser talas det ofta om 

planeringshorisonten år 2100. I praktiken innebär detta att kommuner, myndigheter och 

länsstyrelser förespråkar planering och åtgärdsförslag som är anpassade till det klimat 

som förväntas råda kring år 2100. Det finns ingen förankring i lagen som binder planering 

och klimatanpassning till år 2100, utan detta är en praxis som växt fram under de senaste 

decennierna.  
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Planeringshorisonten år 2100 kan diskuteras ur ett antal perspektiv. Dels är dagens 

prognoser avseende ökning av medeltemperaturen och stigande medelvattenyta mycket 

osäkra för en tidsperiod så långt bort som år 2100. Vidare är prognoserna i stor 

utsträckning beroende av politiska beslut och teknisk utveckling som vi i dagsläget inte 

har kunskap om. När det gäller kustskydd, som ofta innebär begränsningar i tillgänglighet 

till havet, är det även viktigt att anpassningen sker vid en lämplig tidpunkt. Vad som är 

lämpligt skiljer sig mellan olika platser och beror på vilka konsekvenser en anpassning 

skyddar mot i förhållande till vilka värden som minskar av anpassningen. Sammanfattat 

behöver vi i vår planering blicka framåt utan att förhasta oss i åtgärder som orsakar 

onödigt stora bieffekter i nuläget, även om behovet av sådana åtgärder kan förväntas 

uppstå längre fram i tiden. 

Relevant att poängtera är också att tiden inte tar slut vid år 2100. Det är därför av intresse 

att diskutera tidsperioden efter år 2100, trots mycket stora osäkerheter kring vilka 

klimatförhållanden och mänskliga behov som kommer att råda då.   
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3 Riskbild och konsekvenser  

3.1 Nuläge 

Historiskt och framför allt under 2010-talets frekvent återkommande stormhändelser har 

både Båstads och Torekovs hamn haft problem med både översvämning och 

vågöverspolning. Översvämningarna har drabbat bebyggelse i hamnområdena och vågor 

har slagit sönder och flyttat bryggor och andra konstruktioner i hamnområdena. Under 

stormen Gorm 2015-11-29 förflyttades till och med hus av vattenmassorna, se figur 1 från 

Båstad hamn.  

  

Figur 1  Figuren visar ett hus i Båstad hamn som flutit iväg under stormen Gorm år 2015.  

Då det inte finns vattenståndsmätare i varken Båstad eller Torekov går det inte att 

presentera platsspecifika uppmätta havsvattenstånd för dessa områden. För att ge en 

ungefärlig nulägesbeskrivning av riskbilden vid en extremhändelse visar figur 2 och figur 

3 den teoretiska översvämningsutbredningen i de båda hamnarna för det högsta 

vattenstånd som uppmätts i regionen, ca +2,4 m (RH2000). Denna mätning kommer från 

Sjöfartsverkets mätstation i Halmstad. Det ska förtydligas att högvattenstånd kan skilja 

sig markant mellan områden som ligger nära varandra geografiskt, då lokala effekter kan 

ha stor påverkan på högvattennivåer. Figurerna ger dock en bild av ungefärlig 

översvämningsutbredning i de båda hamnarna vid ett extremt högvatten i dagens klimat.  
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Figur 2  Figuren visar teoretisk översvämningsutbredning i Båstad hamn vid det högsta 
uppmätta vattenståndet i regionen, Sjöfartsverkets mätning i Halmstad vid stormen 

Gorm 2015-11-29.  
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Figur 3  Figuren visar teoretisk översvämningsutbredning i Torekovs hamn vid det högsta 
uppmätta vattenståndet i regionen, Sjöfartsverkets mätning i Halmstad vid stormen 
Gorm 2015-11-29.  

I figur 4 samt i figur 5 samt i visas platsspecifik information som hamnrepresentanterna 

själva bidragit med. Utifrån ett riskperspektiv är det främst de blå linjerna som är av 

intresse, dessa markerar områden där vågöverspolning inträffat vid stormtillfällen. Övrig 

information utgör platsspecifik grund till de anpassningsstrategier som presenteras i 

kapitel 4. 
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Figur 4  Figuren visar platsspecifika förutsättningar för Båstad hamn. 
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Figur 5  Figuren visar platsspecifika förutsättningar för Torekovs hamn.   

3.2 Framtid 

Som tidigare nämnts bedöms det stigande medelvattenståndet i sig inte stiga över 

befintliga kajnivåer på lång tid. Den överhängande klimatrelaterade risken utgörs av 

översvämningar orsakade av tillfälliga högvatten och vågor vid stormar. Både högvatten 

och vågor kommer att nå högre absoluta nivåer i ett framtida klimat med ett högre medel-

vattenstånd. Följande kapitel redogör för hur medelvattenståndet, tillfälliga högvatten och 

vågor förväntas förändras i ett framtida klimat. 

Samtliga nivåer och återkomsttider som presenteras i följande kapitel är baserade på 

data från SMHI:s mätstation i Viken (1977-2017). Viken är den närmast belägna 

mätstationen från Båstads kommun och utgör således det bästa tillgängliga underlaget 

för beräkningar av havsvattenstånd. Det ska dock tilläggas att Sjöfartsverket driver en 

egen mätstation i Halmstad. Mätningar från denna station har generellt visat högre 

vattennivåer vid stormtillfällen i jämförelse med stationen i Viken. Den generella 

uppfattningen är att även Båstad haft högre högvattennivåer än Viken vid flertalet 

stormtillfällen. Det finns ett antal frågetecken och reservationer kring mätserien i 

Halmstad, bland annat dess placering i Nissans mynning. Men då serien dessvärre inte 
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är offentlig har den inte kunnat studeras. När följande kapitel studeras bör det göras med 

vetskapen om att presenterade nivåer eventuellt kan vara i underkant. Underlaget från 

Viken bedöms dock som tillräckligt i detta översiktliga skede. Vid fortsatt arbete med 

detaljprojektering eller liknande rekommenderas att serien från Halmstad beaktas.  

För enklare läsning finns samtliga beräkningar avseende medelvatten- och 

högvattenstånd beskrivna i Bilaga 1 – Beräkningar högvatten. I följande kapitel 

presenteras således endast resultat och slutsatser från beräkningarna.   

3.2.1 Medelvattenstånd 

I figur 6 visas förväntat medelvattenstånd för tidsperioden fram till år 2100 i den del av 

Sverige där Båstads kommun ligger. Figuren är baserad på beräkningar av den globala 

medelvattenhöjningen och landhöjningen som SMHI har gjort år 20171. Från figuren 

framgår det att medelvattenståndet i Båstads kommun förväntas stiga till ca +65 cm 

(RH2000) vid seklets slut. Konfidensintervallet 5:e till 95:e percentilen ligger mellan +45 

cm och +90 cm (RH2000). Idag ligger medelvattenståndet kring +8 cm (RH2000). I en 

tidigare rapport från Sweco2 presenterades ett mer konservativt antagande motsvarande 

ett medelvattenstånd om +100 cm (RH2000) år 2100. Skillnaden mellan SMHI:s 

beräkningar från 2017 och antagandet i den tidigare utredningen från Sweco är att SMHI i 

sin nya rapport har använt medianvärdet för global havsnivåhöjning i sin beräkning 

medan antagandet från Sweco är baserat på en större medelvattensstigning som sedan 

avrundats uppåt. Denna siffra bör i det vidare arbetet justeras i takt med att ny kunskap 

och/eller nya rekommendationer presenteras.  

 

Figur 6  Figuren visar förväntat medelvattenstånd relativt RH2000 fram till år 2100.  

                                                      
1 SMHI (2017), Framtida havsnivåer i Sverige, klimatologi Nr 48 
2 Sweco (2017), Stranderosionsutredning Båstad  
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För att återknyta till resonemanget om vad som händer efter år 2100 visas i tabell 1 

nedan en prognos från IPCC3 avseende medelvattennivåns förändring från nutid fram till 

år 2500. Det ska förtydligas att dessa siffror är mycket osäkra och till stor del beroende av 

vilka tekniska och miljöpolitiska steg som tas i en nära och mer avlägsen framtid.  

Tabell 1 Prognos för förändring av medelvattennivå från nutid fram till år 25003.  

År År 2100 År 2200 År 2300 År 2400 År 2500 

Förändring av 

medelvattenytan 

från nutid (m) 

0,21-0,83 0,58-2,03 0,92-3,59 1,20-5,17 1,51-6,63 

 

3.2.2 Högvatten 

I föreliggande kapitel kommer begreppet återkomsttid att användas flitigt. Återkomsttid 

beskriver hur stor den statistiska sannolikheten är att en händelse inträffar under ett 

godtyckligt valt år. Återkomsttid beräknas genom statistisk analys av historiska data, i 

detta fall utifrån SMHI:s mätstation i Viken. En vattennivå med viss återkomsttid ska 

betraktas som en levande nivå, då nivån med viss återkomsttid ändras efter varje ny 

extremhändelse. 

I figur 7 visas sannolikheten för att ett visst vattenstånd överskrids ett givet år kring de 

beräknade åren 2018, 2050 och 2100. Rött streck visar att sannolikheten att 

vattenståndet överskrider 150 cm (RH2000) är ungefär 10 % ett givet år kring år 2018, 

ungefär 25 % ett givet år kring år 2050 samt ungefär 95 % ett givet år kring år 2100. 

                                                      
3 IPCC (2014), Chapter 13 Sea Level Change, table 13.8. 
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Figur 7  Figuren visar sannolikheten för att ett visst vattenstånd (utan vågpåverkan) 
överskrids ett givet år kring de beräknade åren 2018, 2050 och 2100. Rött streck 
visar att sannolikheten att vattenståndet överskrider 150 cm (RH2000) är ungefär 
10 % ett givet år kring år 2018, ungefär 25 % ett givet år kring år 2050 samt nästan 
95 % ett givet år kring år 2100. 

I tabell 2 visas (med 95 % konfidensintervall) högvattennivåer angivna i cm relativt 

RH2000 för återkomsttider mellan 1 och 100 år för tidsperioden idag år 2018 fram till år 

2100.  

Tabellen kan användas för att förstå hur sannolikt det är att ett högvatten med en viss 

återkomsttid, det vill säga att en viss högvattennivå uppnås eller överstigs, inträffar ett 

givet år kring undersökta tidsperioder. För återkomsttiden 1 år gäller alltså att en nivå 

mellan 30-60 cm i dagsläget uppnås eller överstigs varje år. Kring år 2050 kommer 

motsvarande nivå vara mellan 45-70 cm och kring år 2100 förväntas alltså högvatten-

nivån uppnå minst 90-115 cm varje givet år. På samma sätt är det i dagsläget en 

sannolikhet på 1 % att högvattennivån uppnår eller överstiger 175-225 cm ett givet år 

kring år 2018. Motsvarande nivå för år 2050 är 195-245 cm samt 235-285 cm för år 2100. 

Uppmätt nivå i Halmstad vid stormen Gorm finns med som representation för ett 

extremhögvatten som inträffat i regionen.  

Som tidigare nämnts går det utifrån platsspecifika observationer att göra antagandet att 

förväntade högvattennivåer för både Båstad och Torekov bör ligga i det övre spannet av 

respektive intervall.  
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Tabell 2 Högvattennivåer (utan vågpåverkan) angivna i cm relativt RH2000 för 
återkomsttider mellan 1 och 100 år för tidsperioden idag år 2018 fram till år 2100. 
Spannet anger konfidensintervallet 95 %.  

 Nivå högvatten (cm relativt RH2000) 

Återkomsttid 

högvatten 
År 2018 År 2030 År 2040 År 2050 År 2070 År 2100 

1 år (100 % 

sannolikhet ett 

givet år) 

30-60 40-65 45-70 50-75 65-90 90-115 

5 år (20 % 

sannolikhet ett 

givet år) 

130-150 135-160 140-165 145-170 160-185 185-210 

10 år (10 % 

sannolikhet ett 

givet år) 

140-170 145-175 150-180 155-185 175-205 200-230 

50 år (2 % 

sannolikhet ett 

givet år) 

165-210 170-215 175-220 180-225 200-245 225-270 

100 år (1 % 

sannolikhet ett 

givet år) 

175-225 185-235 190-240 195-245 210-260 235-285 

Extremhändelse* 

(stormen Gorm 

2015-11-29)  

240 255 260 265 280  305 

*Mätning från Sjöfartsverkets mätstation i Halmstad vid Stormen Gorm 2015-11-29.  

I tabell 3 visas ungefärlig frekvens för hur ofta högvattennivåer mellan 100 cm och 300 

cm (relativt RH2000) förväntas uppnås eller överskridas ett givet år kring undersökta 

tidsperioder (mellan år 2018 och år 2100). Värdena har avrundats till hela år. Tabell 2 och 

tabell 3 visar därför olika nivåer för samma återkomsttider. Tabell 3 bör därför tolkas som 

fingervisande då värdena är avrundade.  

Tabell 3 kan användas för att förstå hur ofta olika delar av hamnområdena kommer att 

översvämmas vid olika tidsperioder. Exempelvis förväntas områden som ligger kring 

+140 cm (relativt RH2000) i snitt översvämmas vart 5:e år i dagsläget, vartannat år kring 

år 2050 och varje år kring år 2100.  

Det finns inte tillräckligt lång dataserie för att på ett korrekt sätt beskriva återkomsttider 

längre än 100 år, dessa har således markerats i grått.  
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Tabell 3 Ungefärlig återkomsttid för högvattennivåer (utan vågpåverkan) mellan 100 och 300 
cm relativt RH2000.  

 Återkomsttid för högvattennivåer (1=varje år, 50=var 50:e år) 

Nivå högvatten 

(cm relativt 

RH2000) 

År 2018 År 2030 År 2040 År 2050 År 2070 År 2100 

100 1 1 1 1 1 1 

120 2 2 1 1 1 1 

140 5 4 3 2 1 1 

160 13 9 7 6 3 1 

180 34 25 19 15 7 2 

200 ~90 ~70 ~50 41 18 5 

220 >100 >100 >100 >100 48 14 

240 >100 >100 >100 >100 >100 37 

260 >100 >100 >100 >100 >100 100 

280 >100 >100 >100 >100 >100 >100 

300 >100 >100 >100 >100 >100 >100 

 

Tabell 2 och tabell 3 kan användas tillsammans med tröskelanalyserna i figur 8 (Båstad) 

och figur 9 (Torekov) för att relatera högvattennivåer till aktuella marknivåer. Observera 

att figurerna även finns som klickbara bilagor (Bilaga 3 samt Bilaga 4). Genom att studera 

tabellerna och tröskelanalyserna går det alltså att se vilka områden som översvämmas 

vid olika händelser. Röda markeringar visar riskutsatta byggnader vid nivåer upp till +4 m 

(RH2000). Det ska förtydligas att nivån +4 m inte pekas ut som någon typ av önskvärd 

skyddsnivå. Den finns med för att visualisera att det i både Båstad och Torekov främst är 

hamnområdena som ligger lågt och att resterande bebyggelse bakom hamnarna ligger 

såpass högt att de inte är i behov av skydd på lång tid framöver. 
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Figur 8  Tröskelanalys för Båstad hamn visar vilka områden som översvämmas vid 
respektive vattennivå.   
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Figur 9  Tröskelanalys för Torekovs hamn visar vilka områden som översvämmas vid 
respektive vattennivå.   

3.2.3 Vågförhållanden 

Förändrad vågpåverkan vid en framtida, högre medelvattennivå i havet kan vara av två 

slag; 

• En högre medelvattennivå i havet gör att befintliga konstruktioners relativa höjd 

över vattenytan minskat. Det medför en ökad uppspolning och överspolning, 

även om våghöjden är densamma som tidigare. Konstruktioner måste höjas för 

att ”hålla jämna steg” med havsnivåhöjningen. 

• En högre medelvattennivå i havet gör att vattendjupet framför pirar och våg-

brytare ökar. Det leder till att vågor bryter senare, så att de är högre och har en 

större energi då de träffar en konstruktion. Konstruktioner måste höjas för att inte 

överspolas av de högre vågorna. Konstruktioner måste höjas för att inte 

överspolas av högre vågor samt förstärkas för att motstå ökade vågkrafter. 

Både i Båstad och i Torekov förväntas vågpåverkan framför allt bli större från nordvästlig 

riktning. Höjda havsvattennivåer medför att vågorna bryter senare och i Båstad resulterar 
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detta i att den yttre vågbrytarpiren kommer att utsättas för högre vågor och större 

vågkrafter. I Torekov är det främst den västra vågbrytarpiren som förväntas utsättas för 

högre vågor och större vågkrafter.  

I bilaga 2 finns vågförhållanden samt vågberäkningar för både Båstad och Torekov, detta 

dokument avser utgöra underlag för vidare arbete med denna fråga.  

3.3 Skyfall  

Skyfall orsakar generellt störst problem i instängda områden. Med instängda områden 

avses områden där vatten måste stiga till en viss tröskelnivå innan vattnet kan rinna 

vidare på ytan. Att instängda område normalt sett är mer riskutsatta beror på att 

områdena är beroende av ett ledningsnät för att kunna avvattnas, och när ledningsnätets 

kapacitet överskrids så blir vattnet stående utan möjlighet att rinna vidare på ytan.  

I motsats till de instängda områdena så kan vatten från icke instängda områden alltid 

rinna vidare på ytan. Avrinningen kommer då att ske längs lågstråk i terrängen. 

Lågstråken kallas flödesvägar. Även om vattnet inte fastnar längs flödesvägarna så kan 

betydande mängder vatten transporteras, vilket innebär att lågstråk i likhet med instängda 

områden bör betraktas som områden med förhöjd risk för översvämning vid skyfall. 

I figur 10 visas flödesvägar samt instängda områden i anslutning till Båstad hamn 

(underlag är GSD-Höjddata, grid 2+ från Lantmäteriet). De instängda områdenas djup 

uppgår maximalt till ca 15 cm i hamnområdet, liten översvämningsrisk till följd av skyfall 

bedöms således föreligga. 

I figur 11 visas på samma sätt flödesvägar och instängda områden i anslutning till 

Torekovs hamn (underlag är GSD-Höjddata, grid 2+ från Lantmäteriet). De instängda 

områdenas djup uppgår maximalt till ca 10 cm i hamnområdet, liten översvämningsrisk till 

följd av skyfall bedöms således föreligga även här. 

Viktigt att tillägga är att översvämningsrisken vid skyfall riskerar att öka vid anläggning av 

skydd mot översvämning från havet. Detta då nya instängda områden kan skapas vid 

implementering av permanenta barriärer eller vid höjning av marknivåer. 

Översvämningsrisken vid skyfall måste därför beaktas när kustskyddet planeras.  

Även risken att havsvatten tränger in och orsakar översvämning via ledningsnätet bör 

nämnas.  
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Figur 10  Flödesvägar och instängda områden i anslutning till Båstad hamn.  
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Figur 11  Flödesvägar och instängda områden i anslutning till Torekovs hamn.  
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4 Klimatanpassningsstrategier 

I följande kapitel beskrivs de strategier som kan användas för att anpassa Båstads och 

Torekovs hamn till ett framtida klimat. Det ska förtydligas att strategikapitlet för respektive 

hamn inte innehåller färdiga strategier, utan olika möjliga anpassningsförslag där 

kommunen och hamnarna själva kommer att behöva vara med och vidareutveckla samt 

styra klimatanpassningsstrategin i önskvärd riktning. Detta då det finns flera möjliga vägar 

att välja. Sweco kan från ett externt perspektiv inte på egen hand avgöra vilken riktning 

Båstads kommun och hamnarna vill och bör gå. 

Observera att kapitlen avseende Båstad (4.1) och Torekov (4.2) är skrivna för att kunna 

läsas fristående, det förekommer således upprepningar mellan de båda kapitlen.  

4.1 Båstad 

I Båstad är möjligheterna att skydda andra delar av samhället genom åtgärder i hamnen 

relativt små, mestadels på grund av att övriga samhället redan ligger på nivåer där det är 

skyddat. Det finns ett fåtal riskobjekt innanför hamnen (Hotell Skansen och Pepe’s 

Bodega) där översvämningsrisken kan minskas något via åtgärder i hamnen, men dessa 

riskobjekt kan ändå nås av havsvatten via andra flödesvägar än hamnen. Omkring 

havsnivå +2,6-2,7 m (RH2000) kan vatten rinna från söder via Strandpromenaden och 

omkring +2,8-2,9 m (RH2000) kan vatten rinna från norr via stranden. Detta betyder att 

även om inströmning via hamnen helt skulle undvikas så höjs tröskeln för när Hotell 

Skansen och Pepe’s Bodega översvämmas bara med 1-3 dm via åtgärder i det direkta 

hamnområdet.  

Strandpromenaden och främst parkeringen vid Hotell Skansen skulle kunna skyddas av 

åtgärder vid hamnen, men Strandpromenaden bedöms inte vara en samhällskritisk väg. 

4.1.1 Beredskap för översvämning  

Oavsett vilka anpassningsåtgärder som vidtas i övrigt så bör det alltid finnas en 

beredskapsplan för vad som ska göras om ett högvatten som är värre än det som 

hamnen är skyddad mot skulle inträffa. Nedan listas några punkter som kan ingå i sådan 

beredskapsplan: 

• En god förståelse för vilka områden (och därmed vilka värden) inom hamnen som 

hotas vid vilka vattennivåer. Analysen bör inkludera även vattennivåer som på 

förhand kan verka orimliga. Syftet är inte att avgöra om en extremhändelse är 

rimlig eller inte, utan att ha bästa möjliga underlag för planering och respons om 

en extremhändelse skulle inträffa. En tröskelanalys, som kan ses i figur 8 samt i 

bilaga 3, ger ett mycket gott beredskapsunderlag för hamnen. 

• En på förhand definierad larmkedja som säkerställer att varningar om höga 

vattenstånd fångas upp och att nödvändiga åtgärder vidtas. 

• En på förhand definierad handlingsplan som beskriver vilka värden inom hamnen 

som ska skyddas vid vilka vattennivåer. Skydd behöver inte innebära att vatten 
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hålls ute, det kan också vara att känslig utrustning tas bort eller lyfts upp till en 

högre nivå.   

• Om hamnen förlitar sig på tillfälliga skydd (se kapitel 4.1.4) så är en viktig del av 

beredskapen att regelbunden övning att montera dessa skydd sker. 

4.1.2 Säsongsanpassat nyttjande  

Ett säsongsanpassat nyttjande innebär att värden flyttas runt inom hamnen eller att 

värdenas nyttjande ändras beroende på vilken säsong det är. Exempelvis kan lågt 

liggande delar av hamnen nyttjas på ett säkert sätt under sommarhalvåret då 

sannolikheten för stormar och högvatten är liten, men värden och funktioner kan behöva 

flyttas bort under vinterhalvåret då sannolikheten för stormar och högvatten är större. Viss 

säsongsanpassning sker redan, exempelvis båtar som lyfts upp inför vintern eller 

elstolpar som lyfts in, men säsongsanpassningen skulle kunna tas längre. Flytbryggor 

skulle kunna lyftas upp under stormiga delar av året för att minska risken för skada, och 

bodar och/eller innehållet i bodarna skulle i större utsträckning kunna flyttas till säkrare 

mark. Säsongsanpassning blir särskilt verkningsfullt om det inom hamnen finns områden 

där marken är högre än i andra delar, så att en flytt till dit påtagligt sänker över-

svämningsrisken. Se kapitel 4.1.6 för ytterligare information om höjning av mark inom 

hamnen. 

Säsongsanpassning behöver inte enbart ses som ett sätt att minska risker under 

vinterhalvåret, det kan också (och kanske framförallt) ses som ett sätt att öka värdena 

under sommarhalvåret. Exempelvis kan service såsom kiosker, restauranger, caféer, 

uteserveringar och utställningar hållas öppna under sommarhalvåret för att sedan 

förberedas/stängas/flyttas inför vinterns stormar. Detta sker redan i viss utsträckning, 

vilket framgår av figur 12, med det finns sannolikt potential till ytterligare mervärden 

genom ett mer säsongsanpassat nyttjande av ytor och byggnader i Båstads 

småbåtshamn.  
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Figur 12  Båstad hamn nyttjas flitigt under sommaren. Bilderna är hämtade från Båstad 
hamns facebooksida.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

22(51) 
 
RAPPORT 

2019-01-28 

VERSION 1.0 

STRATEGI FÖR KLIMATANPASSNING AV BÅSTADS OCH 

TOREKOVS HAMN 

 

 

TJOA \\semmafs001\projekt\21215\13006106\000\19 original\190128\rapport - strategi för klimatanpassning av båstads och torekovs hamn 2019-01-28.docx 
 

 

4.1.3 Anpassning av befintliga strukturer  

Anpassning av befintliga strukturer innebär att åtgärder vidtas för att minska 

sannolikheten att ett område/värde översvämmas. Exempel på sådana 

anpassningsåtgärder som redan har genomförts i hamnen är upphöjning av 

elinstallationer, se figur 13. Andra exempel på anpassning av denna typ är att utforma 

nya byggnader med en högre och därmed mer klimatanpassad nivå för färdigt golv, 

exempelvis genom hög sockel på huset.  

 

Figur 13  Exempel på anpassning som syftar till att minska sannolikheten för översvämning. 
Upphöjningen av elinstallationer gör att delar av hamnen kan översvämmas utan att 
elinstallationerna drabbas.  

Anpassning kan också innebära åtgärder för att minska konsekvenserna av en 

översvämning. Exempel på sådana anpassningar som redan har gjorts är att vissa bodar 

i hamnen har förankrats för att förhindra att bodarna flyter iväg (figur 14). Förankringen 

har inte minskat sannolikheten att bodarna översvämmas, men det har minskat 

konsekvenserna av en översvämning.  
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Figur 14 Exempel anpassning som syftar till att minska konsekvenserna av en översvämning. 
Förankringen av bodar gör inte mycket för att minska sannolikheten för översvämning, men det 
förhindrar att bodarna flyter iväg.  
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Figur 15 Till vänster, infästning av bryggor i kajen på ett sätt där det I framtiden är relativt lätt att 
höja infästningen och därmed bryggan. Till höger, infästning som är ingjuten i kajkonstruktionen på 
ett sätt som kan göra det svårare att höja. 

Möjligheterna att anpassa hamnen till att bättre tåla högvatten är närmast oändliga, och 

spänner från små lokala ändringar till anpassning av hela hamnen. Nedan ges ett urval 

av anpassningsåtgärder som kan vidtas. Listan är på intet sätt fullständig, utan är tänkt 

som ett underlag för fortsatt diskussion. Det finns ingen inbördes ordning av att vissa 

åtgärder är bättre än andra. De bästa alternativen för hamnen i Båstad kommer att vara 

de som på ett kostnadseffektivt sätt kan inkluderas i hamnens nuvarande och planerade 

framtida drift och utveckling.  

• Höjning av kajer för att minska sannolikheten att vatten alls når över kajkant. Vid 

förändringar av marknivåer är det viktigt att säkerställa att avrinning vid regn 

fortfarande är möjlig.  
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• Säsongsanpassat nyttjande där värden flyttas bort från kajkanter under 

högriskdelar av året för att minska konsekvenser om vatten stiger över kajkant. 

• Höjd tröskelnivå på de viktigaste byggnaderna så att de bättre tål att vatten stiger 

över kajkant. Om det inte går att höja själva tröskeln så kan tillfälliga 

översvämningsskydd installeras i dörröppningar, se exempel i figur 16. 

• När om- eller tillbyggnationer sker, säkerställ att dessa utformas så flexibelt som 

möjligt. Exempel på detta ses i figur 15 från Torekov, där infästningen av bryggor 

har gått från att gjutas fast till att skruvas fast i kajen. Detta gör det lättare att 

längre fram ändra bryggornas nivå för att möta stigande havsnivåer. 

• Fortsätta lyfta elektriska installationer och andra känsliga installationer, inklusive 

eluttag i riskutsatta byggnader, till en högre nivå. 

• Om det finns golvbrunnar eller liknande med koppling till dagvattennätet som 

därmed påverkas av havets nivå, installera backventiler. 
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4.1.4 Tillfälliga skydd  

Denna anpassningsstrategi innebär att barriärer tillfälligt monteras när högvatten 

förväntas i syfte att hålla vatten ute från områden som kan ta skada av översvämning. 

Barriärerna hindrar översvämning innanför barriärerna under tiden som högvattnet pågår, 

utan att minska tillträdet till vattnet under tider då vattenståndet är lägre.  

Tillfälliga skydd ses ofta som lockande då områden kan skyddas från högvatten utan att 

en permanent barriär skapas. Dock finns vissa risker i förhållande till om områden hade 

skyddats med permanenta barriärer som måste beaktas. 

• Tillfälliga skydd innebär alltid en svag länk i ett skyddssystem då det finns en risk 

att de av någon anledning inte monteras i tid. 

• Det är viktigt att det går att montera de tillfälliga skydden vid stormtillfällen. 

Många skyddstyper består av delar med stora vindfång, såsom skivor eller 

dukmaterial som ska fyllas med vatten, vilka kan vara mycket svåra att montera 

vid kraftig vind och vågor. Vissa skyddstyper riskerar att inte kunna monteras i de 

väderförhållanden där de krävs. 

• Det är viktigt att skydden kan stå emot vågor, om de riskerar att utsättas för dem.  

• Det är viktigt att det går att montera skydden med en god arbetsmiljö för dem 

som utför arbetet. Om skydd ska monteras längs kajkanter är det viktigt att 

arbetet kan utföras utan risk att någon faller i vattnet.  

• Det är viktigt att det går snabbt att montera skyddet. Hur lång tid det tar att 

montera ett skydd är bland annat en kombination av vilken typ av tillfälligt skydd 

som används, hur lång sträcka som ska skyddas, hur många som deltar i arbetet 

och hur långt det är från den plats där skyddet förvaras till den plats där det ska 

monteras.  

• Det finns skyddstyper som är beroende av att fyllas med vatten för att kunna stå 

emot en översvämning. Om en skyddstyp används är det viktigt att säkerställa att 

det finns en erforderlig pumpkapacitet på plats för att göra skyddet brukbart inom 

en rimlig tid. 

• Det är mycket viktigt med regelbundna övningar, minst en gång per år.  

• Det är viktigt att det finns en beredskap och en tydlig ansvarsfördelning kring vem 

som avgör när skydd ska monteras och vem som ansvarar för att montera 

skydden.  

I figur 16 visas exempel på olika typer av tillfälliga skydd.   
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Figur 16 Olika typer av tillfälliga skydd.  

Om tillfälliga skydd ska skydda mot översvämning av själva hamnen krävs att skydd 

placeras längs kajerna enligt figur 17. Skydd skulle inledningsvis behöva placeras längs 

den heldragna linjen för att hindra översvämning av hamnen. Om vattennivån skulle stiga 

över cirka +2,8 m (RH2000) skulle skydd även behövs längs den streckade linjen för att 

förhindra översvämning bakifrån via stranden. 
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Figur 17  Möjlig placering av tillfälliga skydd som skyddar merparten av byggnaderna i 
hamnen. Streckad linje visar skydd som krävs för att förhindra vatten från att 
strömma in bakvägen vid vattennivåer +2,8 m (RH2000) eller högre.  

I figur 17 har en placering av tillfälliga skydd valts som skyddar nästan alla byggnader i 

hamnen utom bodarna vid den södra pirarmen. Den heldragna linjen är cirka 470 m lång, 

den streckade linjen är cirka 160 m lång. Det kan ta flera timmar att uppföra skydd längs 

hela sträckan, även när flera personer arbetar samtidigt.   

4.1.5 Permanenta barriärer  

Anpassningsstrategin innebär att permanenta barriärer, oftast murar, håller vatten borta 

från områden som ska skyddas. Till skillnad från tillfälliga barriärer så kräver permanenta 

barriärer inga åtgärder inför ett högvatten, vilket gör permanenta barriärer till en mer 

robust anpassningsstrategi än tillfälliga barriärer. Dock kan permanenta barriärer medföra 

en påtaglig försämring av kopplingen mellan land och hav, vilket både stör 

upplevelsevärden kopplade till att se havet och det praktiska nyttjandet av hamnen, då 

det blir svårare att flytta människor, last och båtar mellan vatten och land. Murar längs 

befintliga kajer kan också innebära ökade tryckkrafter på ett sätt som befintliga kajer inte 

tål, vilket kan tvinga fram kostsamma förstärkningsåtgärder av befintliga kajer. 

Baserat på att högvatten omkring +2,4 m (RH2000) har inträffat i närområdet (mätning i 

Halmstad vid stormen Gorm), och att nuvarande kajer ligger omkring +1,6 m (RH2000), 

så skulle en mur behöva vara omkring 1 m hög för att skydda mot dagens högvatten-

nivåer. Om klimatförändringens effekter läggs till detta skulle en 1,5-2 m hög mur kunna 
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krävas vid slutet av seklet. Att skydda hamnen enbart genom att bygga permanenta 

murar längs kajerna skulle sannolikt vara ogynnsamt för hamnens fortsatta 

utvecklingspotential.  

Ett sätt att minska de ovan beskrivna negativa effekterna av permanenta barriärer är att 

placera dem längre inåt land. Detta gör vattenmiljön mer tillgänglig samtidigt som 

kajförstärkningsåtgärder i vissa fall helt kan undvikas. Det minskar också skyddets 

utsatthet för vågor, vilket ökar dess effektivitet som översvämningsskydd. I figur 18 visas 

exempel från Lemvig i Danmark där detta har gjorts. I det specifika fallet för Båstad 

småbåtshamn skulle en mur längre inåt land dock inte fylla något större syfte. 

Hamnbebyggelsen skulle fortsatt ligga oskyddad utanför muren, medan samhället 

innanför hamnen i stort redan är skyddat av att ligga högt. 

 

Figur 18  Exempel från Lemvig i Danmark på en översvämningsmur som har placerats i 
hamnområdets bakkant. I Båstad skulle denna typ av lösning inte fylla någon större 
funktion då bebyggelsen innanför hamnen till största del redan ligger högt och 
därmed inte hotas. 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9JyI3bDeAhVLlCwKHR0YBokQjRx6BAgBEAU&url=http://floodlist.com/europe/scientists-warn-of-sea-level-rises-in-northern-europe&psig=AOvVaw1btPG1IzPprF1bHK_emmZW&ust=1541076888341927


   

 
 

 

30(51) 
 
RAPPORT 

2019-01-28 

VERSION 1.0 

STRATEGI FÖR KLIMATANPASSNING AV BÅSTADS OCH 

TOREKOVS HAMN 

 

 

TJOA \\semmafs001\projekt\21215\13006106\000\19 original\190128\rapport - strategi för klimatanpassning av båstads och torekovs hamn 2019-01-28.docx 
 

 

4.1.6 Permanent marknivå  

En permanent höjning av marknivån är det mest robusta sättet att minska risken för 

havsöversvämning inom hamnområdet. Höjningen ger en permanent riskreduktion för de 

byggnader som placeras på den högre marken. Höjning skapar inte någon barriär mellan 

hamnen och havet, annat än om en överdriven höjning av kajkanterna komplicerar 

lastning och lossning vid normala vattenstånd. Ett sätt att minska risken för försvårad 

lastning/lossning är att bara höja delar av hamnområdet och låta kajerna ligga kvar på en 

lägre nivå. Förutom att underlätta lastning och lossning vid normala vattenstånd innebär 

en differentierad höjdsättning också att den lastökning på kajerna som följer av att nya 

fyllnadsmassor läggs på kajerna minskar eller helt uteblir. Det innebär att behovet av 

eventuella förstärkningsåtgärder av kajerna minskar eller skjuts på framtiden, vilket 

drastiskt kan minska kostnaderna för att anpassa hamnen till ett framtida klimat. Att höja 

delar av hamnområdet innebär alltså att översvämning tillåts på de områden som inte 

omfattas av höjningen, exempelvis på kajer och vägar. Att helt undvika höjning av 

kajkanter kommer på lång sikt dock inte att vara möjligt, eftersom den stigande 

havsmedelnivån på sikt kommer att leda till att avståndet mellan vattennivån och 

kajkanten blir så lågt även med normala vattenståndsvariationer att den praktiska driften 

av hamnen blir svår. Punkten då kajkanten måste höjas för att kunna hantera normala 

vattenståndsvariationer ligger dock mycket längre fram i tiden än punken då kajerna 

behöver höjas om högvattensituationer ska hållas ute. 

I figur 19 ses exempel på områden som skulle kunna höjas upp. Inom vissa områden 

finns befintlig bebyggelse som skulle behöva flyttas eller rivas för att kunna höja marken. 

Flytt/rivning av denna bebyggelse är dock i alla hänseenden nödvändig om den ska 

skyddas genom upphöjning. Det understryks att de områden som visas inte är 

optimerade, utan tänkta att användas som underlag för fortsatta diskussioner. Det är 

sannolikt inte ändamålsenligt att höja marken inom alla områden som är markerade, men 

för att avgöra var höjning kan vara lämpligt krävs samtal med en bredare grupp 

intressenter. 
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Figur 19  Exempel på områden som skulle kunna höjas upp och dit känsliga byggnader 
skulle kunna flyttas. Det är sannolikt inte nödvändigt att höja alla områden som är 
markerade.  

En vanlig svårighet vid småbåtshamnar om marknivån höjs är att hamnen blir en barriär 

för bakomliggande bebyggelse/infrastruktur. Detta bedöms inte vara något större problem 

i Båstads fall, eftersom marken bakom hamnen reden ligger högre än hamnen. 
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4.1.7 Överge hamn 

De tekniska förutsättningarna att anpassa hamnen i Båstad bedöms vara goda, främst på 

grund av att kringliggande bebyggelse ligger relativt högt. Hur länge det kommer att vara 

rimligt att bedriva hamnverksamhet i Båstad bedöms således styras mer av den framtida 

efterfrågan av en hamn än av de tekniska möjligheterna att anpassa hamnen till ett 

framtida klimat. 

4.1.8 Vågreduktion 

I detta avsnitt beskrivs de åtgärder som kommer att behöva vidtas för att skydda Båstad 

hamn mot vågor i ett framtida klimat, således åtgärder utöver översvämningsskydd mot 

en framtida, högre stillvattenyta. 

Åtgärder behöver vidtas för att; 

• Hindra att befintliga riskområden blir mer utsatta och får en större vågpåverkan i 

framtiden 

• Hindra att nya riskområden tillkommer 

Som beskrivits i avsnitt 3.2.3 är det framför allt den yttre, norra vågbrytaren som kommer 

att utsättas för större vågpåverkan i framtiden. Norra vågbrytaren kommer således att 

behöva höjas som skydd mot vågöverspolning i ett förändrat klimat. Vågbrytaren är idag 

huvudsakligen klädd med glacis, som ger relativt liten reduktion av våguppspolning. En 

höjning av vågbrytares krön med någon meter till ca +3 m (RH2000) skulle minska dessa 

problem. Vågor kan även efter denna höjning komma att spola över vågbrytaren vid 

extrema vattenstånd och våghöjder, men mindre ofta. De resulterande, överspolade 

vågorna på pirens läsida blir lägre. En sådan höjning kan göras redan idag om man vill 

minska effekterna av överspolning. År 2100 är medelvattennivån i havet högre. Vågorna 

kommer också att bryta senare på grund av det större vattendjupet. De kommer alltså att 

vara högre då de träffar vågbrytaren. En höjning av vågbrytares krön med ytterligare 

någon meter till drygt +4 m (RH2000) skulle kompensera för effekten av havsnivå-

höjningen.  

Ett alternativ till att höja en befintlig vågbrytare med samma konstruktionsmetod som 

idag, kan i vissa fall vara att förändra dess vågdämpande egenskaper. En vågbrytare 

med slänt i form av glacis tillåter relativt stor våguppspolning, eftersom ytan är 

förhållandevis slät och låter vågen ”glida upp” utan att dess energi dämpas i så stor grad. 

Skapar man en råare yta på vågbrytarens lovartsida, exempelvis genom att täcka den 

med grova, kantiga sprängstensblock som har stora hålrum mellan sig, splittras den 

infallande vågen så att dess energi släcks ut effektivare. Vågen når därför inte lika högt 

upp på slänten. Vågbrytarens krön behöver då inte vara fullt så högt för att hindra 

överspolning. Stenblock på vågbrytaren skulle behöva ha en vikt på ca 1-1,5 ton, vilket 

motsvarar en diameter på ca 0,9-1 meter, för de vågor som kan uppträda idag. För de 

vågor som kan uppträda år 2100 behöver blockvikten vara ca 1,5-2,5 ton, vilket 

motsvarar en diameter på ca 1-1,2 meter. Förutsättningar är kantiga block och 

släntlutning 1:3. Med vetskap om att större vågor kommer att uppträda i framtiden, 
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eftersom de bryter senare, bör den större blockstorleken väljas om vågbrytaren höjs 

redan idag.  

Ett alternativ till sprängstensblock kan vara förtillverkade betongelement. Det finns ett 

flertal patenterade typer av sådana element, exempelvis Tetrapods, Dolos och Core-loc. 

 

 

Figur 20 Förtillverkade betongelement till vågbrytare (Tetrapod, Dolos, Core-loc). 

En friliggande vågbrytare skulle kunna ha god effekt för att dämpa stora, infallande vågor 

och släcka ut en del av deras energi innan de når den befintliga vågbrytaren. En 

friliggande vågbrytare utgörs oftast av en stenvågbrytare som ligger parallellt med 

stranden, men utan förbindelse med land. Utformas vågbrytaren som en undervattens-

vågbrytare ligger dess krön under medelvattenytan. Vågor kan då passera över våg-

brytaren, men de bryts och våghöjden minskar markant. Möjliga placeringar visas i figur 

21. För att skydda en hamn krävs dock att det finns en högre vågbrytare innanför. Denna 

måste däremot inte vara så hög eller kraftig som den hade behövt vara om inte den 

friliggande vågbrytaren funnits utanför. I Båstad består bottnen sannolikt av sand, vilket 

ställer större krav på grundläggningen för en friliggande vågbrytare. Troligen krävs ett 

noggrant uppbyggt så kallat omvänt filter, alternativt bankpålning.  
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Figur 21 Möjliga placeringar för undervattensvågbrytare visas med röda markeringar Bild 

från Eniro sjökort.  

En höjning och förstärkning även av den östra piren kommer att behövas. Den kommer 

inte att utsättas eller behöva dimensioneras för de högsta vågorna, men det krävs att 

även den östra vågbrytarpiren är över vattenytan och inte överspolas vid en storm, så att 

de båda pirarmarna kan samverka till att ge ett lugnt vågklimat inne i hamnbassängen. 

Den östra piren kan redan nu höjas till ca +2 m (RH2000) för att inte översvämmas vid 

extrema högvatten och för att bryta vågor från en nordostlig riktning. Dessa vågor har en 

begränsad våghöjd. En möjlighet till skydd mot överspolning är att göra en parapetmur 

med integrerad sittbänk på pirens östra sida. År 2100 bör den östra pirens yta vara 

ytterligare höjd motsvarande havsnivåns höjning. En rimlig höjd kan då vara ca +2,7 m i 

RH2000. 

Vidare behöver den inre vågbrytaren höjas så att den fyller sin funktion även i framtiden. 

Särskild uppmärksamhet kan behöva ägnas det område som markerats med en röd oval i 

figur 22, så att inte vågor kan bryta sig igenom sanddynerna och tränga in i den inre 

hamnbassängen vid en nordvästlig storm med extremt vattenstånd. Gula streckade linjer i 

figuren visar var åtgärder mot vågöverspolning är aktuella.  
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Figur 22 Möjliga åtgärder mot vågöverspolning i Båstad hamn visas med gula streckade 
linjer. Röd oval visar område där vågor riskerar att bryta igenom sanddyn vid 
extremt vattenstånd.  
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Figur 23 Hörn mellan sanddyner och hamn. 

4.2 Torekov 

I Torekov är möjligheterna att skydda andra delar av samhället genom åtgärder i hamnen 

relativt små, mestadels på grund av att övriga samhället redan ligger på nivåer där det är 

skyddat. Vattnet behöver stiga till nivåer omkring +4 m (RH2000) för att beröra ett större 

antal byggnader utanför hamnen, se figur 9. Dessutom finns en annan flödesväg via 

Peder Wessels väg, öster om hamnen, som gör att vatten kan ta sig in till bebyggelsen 

även om inströmning via hamnen skulle förhindras. 

4.2.1 Beredskap för översvämning  

Oavsett vilka anpassningsåtgärder som vidtas i övrigt så bör det alltid finnas en 

beredskapsplan för vad som ska göras om ett högvatten som är värre än det som 

hamnen är skyddad mot skulle inträffa. Nedan listas några punkter som kan ingå i sådan 

beredskapsplan: 

• En god förståelse för vilka områden (och därmed vilka värden) inom hamnen som 

hotas vid vilka vattennivåer. Analysen bör inkludera även vattennivåer som på 

förhand kan verka orimliga. Syftet är inte att avgöra om en extremhändelse är 

rimlig eller inte, utan att ha bästa möjliga underlag för planering och respons om 
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en extremhändelse skulle inträffa. En tröskelanalys, som kan ses i figur 9 samt i 

bilaga 4, ger ett mycket gott beredskapsunderlag för hamnen.   

• En på förhand definierad larmkedja som säkerställer att varningar om höga 

vattenstånd fångas upp och att nödvändiga åtgärder vidtas. 

• En på förhand definierad handlingsplan som beskriver vilka värden inom hamnen 

som ska skyddas vid vilka vattennivåer. Skydd behöver inte innebära att vatten 

hålls ute, det kan också vara att känslig utrustning tas bort eller lyfts upp till en 

högre nivå.   

• Om hamnen förlitar sig på tillfälliga skydd (se kapitel 4.2.4) så är en viktig del av 

beredskapen att regelbunden övning att montera dessa skydd sker. 

4.2.2 Säsongsanpassat nyttjande  

Ett säsongsanpassat nyttjande innebär att värden flyttas runt inom hamnen eller att 

värdenas nyttjande ändras beroende på vilken säsong det är. Exempelvis kan lågt 

liggande delar av hamnen nyttjas på ett säkert sätt under sommarhalvåret då 

sannolikheten för stormar och högvatten är liten, men värden och funktioner kan behöva 

flyttas bort under vinterhalvåret då sannolikheten för stormar och högvatten är större. Viss 

säsongsanpassning sker redan, exempelvis båtar som lyfts upp inför vintern, men 

säsongsanpassningen skulle kunna tas längre. Flytbryggor skulle kunna lyftas upp under 

stormiga delar av året för att minska risken för skada, och bodar och/eller innehållet i 

bodarna skulle i större utsträckning kunna flyttas till säkrare mark. Säsongsanpassning 

blir särskilt verkningsfullt om det inom hamnen finns områden där marken är högre än i 

andra delar, så att en flytt till dit påtagligt sänker översvämningsrisken. Se kapitel 4.2.6 

för ytterligare information om höjning av mark inom hamnen. 

Säsongsanpassning behöver inte enbart ses som ett sätt att minska risker under vinter-

halvåret, det kan också (och kanske framförallt) ses som ett sätt att öka värdena under 

sommarhalvåret. Exempelvis kan service såsom kiosker, restauranger, caféer, 

uteserveringar och utställningar hållas öppna under sommarhalvåret för att sedan 

förberedas/stängas/flyttas inför vinterns stormar. Det finns redan en viss säsongs-

anpassning med uteservering vid vissa restauranger i hamnen (se figur 24), men det 

skulle sannolikt vara möjligt att skapa ytterligare mervärden under sommarsäsongen utan 

att det skulle leda till oacceptabla risker under vintersäsongen.  
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Figur 24 Exempel på hur mervärden kan tillskapas under sommarsäsongen. Ur 
översvämningssynpunkt vore det sannolikt möjligt att vidareutveckla 
säsongsanpassningen så att fler värden erhållas under sommarsäsongen utan att 
det medför oacceptable risker under vintersäsongen. Bilden är hämtad från 
Fiskehusets hemsida. 

4.2.3 Anpassning av befintliga strukturer  

Anpassning av befintliga strukturer innebär att åtgärder vidtas för att minska 

sannolikheten att ett område/värde översvämmas. Ett exempel på anpassningsåtgärd 

från Båstad hamn är upphöjning av elinstallationer, se figur 25. Andra exempel på 

anpassning av denna typ är att utforma nya byggnader med en högre och därmed mer 

klimatanpassad nivå för färdigt golv, exempelvis genom hög sockel på huset. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFp82OvL_eAhWFGCwKHRkvA5EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fiskhuset-torekov.se/kontakt.html&psig=AOvVaw23InrbYHULMP7pZF7IJcwR&ust=1541583469504775
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Figur 25  Exempel på anpassning som syftar till att minska sannolikheten för översvämning. 
Upphöjningen av elinstallationer i Båstad småbåtshamn gör att delar av hamnen 
kan översvämmas utan att elinstallationerna drabbas.  

Anpassning kan också innebära åtgärder för att minska konsekvenserna av en 

översvämning. Exempel från Båstad småbåtshamn på sådana anpassningar är att vissa 

bodar i hamnen har förankrats för att förhindra att bodarna flyter iväg (figur 26). 

Förankringen har inte på något märkbart sätt minskat sannolikheten att bodarna 

översvämmas, men det har minskat konsekvenserna av en översvämning.  
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Figur 26  Exempel anpassning som syftar till att minska konsekvenserna av en 
översvämning. Förankringen av bodar gör inte mycket för att minska sannolikheten 

för översvämning, men det förhindrar att bodarna flyter iväg.  

I Torekovs hamn har anpassningar gjorts i hur bryggor fästs in mot kajerna (figur 27). 

Från att tidigare ha gjutits fast i kajerna så fästs bryggorna nu på kajerna. Detta gör det 

lättare att på sikt höja bryggorna efter behov i takt med att havets medelvattenstånd 

stiger. Denna typ av flexibla lösning är ett gott exempel på anpassning av befintliga 

strukturer. 
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Figur 27  Till vänster, infästning av bryggor i kajen på ett sätt där det I framtiden är relativt lätt 
att höja infästningen och därmed bryggan. Till höger, infästning som är ingjuten i 
kajkonstruktionen på ett sätt som kan göra det svårare att höja. 

Möjligheterna att anpassa hamnen till att bättre tåla högvatten är närmast oändliga, och 

spänner från små lokala ändringar till anpassning av hela hamnen. Nedan ges ett urval 

av anpassningsåtgärder som kan vidtas. Listan är på intet sätt fullständig, utan är tänkt 

som ett underlag för fortsatt diskussion. Det finns ingen inbördes ordning av att vissa 

åtgärder är bättre än andra. De bästa alternativen för hamnen i Torekov kommer att vara 

de som på ett kostnadseffektivt sätt kan inkluderas i hamnens nuvarande och planerade 

framtida drift och utveckling.  

• Höjning av kajer för att minska sannolikheten att vatten alls når över kajkant. Vid 

förändringar av marknivåer är det viktigt att säkerställa att avrinning vid regn 

fortfarande är möjlig. 
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• Säsongsanpassat nyttjande där värden flyttas bort från kajkanter under 

högriskdelar av året för att minska konsekvenser om vatten stiger över kajkant. 

• Höjd tröskelnivå på de viktigaste byggnaderna så att de bättre tål att vatten stiger 

över kajkant. Om det inte går att höja själva tröskeln så kan tillfälliga 

översvämningsskydd installeras i dörröppningar (se exempel i figur 28). 

• När om- eller tillbyggnationer sker, fortsätta med flexibla lösingar av det slag som 

visas i figur 27. 

• Lyfta elektriska installationer och andra känsliga installationer, inklusive eluttag i 

riskutsatta byggnader, till en högre nivå. 

• Om det finns golvbrunnar eller liknande med koppling till dagvattennätet som 

därmed påverkas av havets nivå, installera backventiler. 

4.2.4 Tillfälliga skydd 

Anpassningsstrategin innebär att barriärer tillfälligt monteras när högvatten förväntas i 

syfte att hålla vatten ute från områden som kan ta skada av översvämning. Barriärerna 

hindrar översvämning innanför barriärerna under tiden som högvattnet pågår, utan att 

minska tillträdet till vattnet under tider då vattenståndet är lägre.  

Tillfälliga skydd ses ofta som lockande då områden kan skyddas från högvatten utan att 

en permanent barriär skapas. Dock finns vissa risker i förhållande till om områden hade 

skyddats med permanenta barriärer som måste beaktas. 

• Tillfälliga skydd innebär alltid en svag länk i ett skyddssystem då det finns en risk 

att de av någon anledning inte monteras i tid. 

• Det är viktigt att det går att montera de tillfälliga skydden vid stormtillfällen. 

Många skyddstyper består av delar med stora vindfång, såsom skivor eller 

dukmaterial som ska fyllas med vatten, vilka kan vara mycket svåra att montera 

vid kraftig vind och vågor. Vissa skyddstyper riskerar att inte kunna monteras i de 

väderförhållanden där de krävs. 

• Det är viktigt att skydden kan stå emot vågor, om de riskerar att utsättas för dem.  

• Det är viktigt att det går att montera skydden med en god arbetsmiljö för dem 

som utför arbetet. Om skydd ska monteras längs kajkanter är det viktigt att 

arbetet kan utföras utan risk att någon faller i vattnet.  

• Det är viktigt att det går snabbt att montera skyddet. Hur lång tid det tar att 

montera ett skydd är bland annat en kombination av vilken typ av tillfälligt skydd 

som används, hur lång sträcka som ska skyddas, hur många som deltar i arbetet 

och hur långt det är från den plats där skyddet förvaras till den plats där det ska 

monteras.  

• Det finns skyddstyper som är beroende av att fyllas med vatten för att kunna stå 

emot en översvämning. Om en skyddstyp används är det viktigt att säkerställa att 
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det finns en erforderlig pumpkapacitet på plats för att göra skyddet brukbart inom 

en rimlig tid. 

• Det är mycket viktigt med regelbundna övningar, minst en gång per år.  

• Det är viktigt att det finns en beredskap och en tydlig ansvarsfördelning kring vem 

som avgör när skydd ska monteras och vem som ansvarar för att montera 

skydden.  

I figur 28 visas exempel på olika typer av tillfälliga skydd.   

 

Figur 28 Olika typer av tillfälliga skydd. 

Tillfälliga skydd som skyddar merparten av alla byggnader i Torekovs hamn visas i figur 

29. Skydd kan inledningsvis prioriteras till den samlade bebyggelsen innanför den 

heldragna linjen. I andra hand kan en skyddsring även upprättas kring de två 
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byggnaderna, Torekovs Warmbadhus och Rapps konditori, vid den västra pirarmen 

(streckad linje). Den heldragna linjen är cirka 320 m lång, den streckade linjen är cirka 

150 m lång. Det kan ta flera timmar att uppföra skydd längs hela sträckan, även när flera 

personer arbetar samtidigt.   

 

Figur 29  Figuren visar möjliga placeringar för tillfälliga skydd som skyddar byggnader i 
hamnen. Den heldragna linjen visar den sträcka där skydd först bör etableras, 
streckad linje visar område som skyddas i andrahand.  

4.2.5 Permanenta barriärer  

Anpassningsstrategin innebär att permanenta barriärer, oftast murar, håller vatten borta 

från områden som ska skyddas. Till skillnad från tillfälliga barriärer så kräver permanenta 

barriärer inga åtgärder inför ett högvatten, vilket gör permanenta barriärer till en mer 

robust anpassningsstrategi än tillfälliga barriärer. Dock kan permanenta barriärer medföra 

en påtaglig försämring av kopplingen mellan land och hav, vilket både stör 

upplevelsevärden kopplade till att se havet och det praktiska nyttjandet av hamnen, då 

det blir svårare att flytta människor, last och båtar mellan vatten och land. Murar längs 

befintliga kajer kan också innebära ökade trycklaster på ett sätt som befintliga kajer inte 

tål, vilket kan tvinga fram kostsamma förstärkningsåtgärder av befintliga kajer. 

Baserat på att högvatten omkring +2,4 m (RH2000) har inträffat i närområdet (mätning i 

Halmstad vid stormen Gorm), och att nuvarande kajer ligger omkring +1,4 till +1,6 m 

(RH2000), så skulle en mur behöva vara omkring 1 m hög för att skydda mot dagens 

högvattennivåer. Om klimatförändringens effekter läggs till detta skulle en 1,5-2 m hög 
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mur kunna krävas vid slutet av seklet. Att skydda hamnen enbart genom att bygga 

permanenta murar längs kajerna skulle sannolikt vara ogynnsamt för hamnens fortsatta 

utvecklingspotential.  

Ett sätt att minska de ovan beskrivna negativa effekterna av permanenta barriärer är att 

placera dem längre inåt land. Detta gör vattenmiljön mer tillgänglig samtidigt som 

kajförstärkningsåtgärder i vissa fall helt kan undvikas. Det minskar också skyddets 

utsatthet för vågor, vilket ökar dess effektivitet som översvämningsskydd. I figur 30 visas 

exempel från Lemvig i Danmark där detta har gjorts. I det specifika fallet för Torekov 

småbåtshamn skulle en mur längre inåt land dock inte fylla något större syfte. 

Hamnbebyggelsen skulle fortsatt ligga oskyddad utanför muren, medan samhället 

innanför hamnen i stort redan är skyddat av att ligga högt. 

 

Figur 30  Exempel från Lemvig i Danmark på en översvämningsmur som har placerats i 
hamnområdets bakkant. I Torekov skulle denna typ av lösning inte fylla någon 
större funktion då bebyggelsen innanför hamnen till största del redan ligger högt 
och därmed inte hotas. 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9JyI3bDeAhVLlCwKHR0YBokQjRx6BAgBEAU&url=http://floodlist.com/europe/scientists-warn-of-sea-level-rises-in-northern-europe&psig=AOvVaw1btPG1IzPprF1bHK_emmZW&ust=1541076888341927


   

 
 

 

46(51) 
 
RAPPORT 

2019-01-28 

VERSION 1.0 

STRATEGI FÖR KLIMATANPASSNING AV BÅSTADS OCH 

TOREKOVS HAMN 

 

 

TJOA \\semmafs001\projekt\21215\13006106\000\19 original\190128\rapport - strategi för klimatanpassning av båstads och torekovs hamn 2019-01-28.docx 
 

 

4.2.6 Permanent marknivå  

En permanent höjning av marknivån är det mest robusta sättet att minska risken för 

havsöversvämning inom hamnområdet. Höjningen ger en permanent riskreduktion för de 

byggnader som placeras på den högre marken. Höjning skapar inte någon barriär mellan 

hamnen och havet, annat än om en överdriven höjning av kajkanterna komplicerar 

lastning och lossning vid normala vattenstånd. Ett sätt att minska risken för försvårad 

lastning/lossning är att bara höja delar av hamnområdet och låta kajerna ligga kvar på en 

lägre nivå. Förutom att underlätta lastning och lossning vid normala vattenstånd innebär 

en differentierad höjdsättning också att den lastökning på kajerna som följer av att nya 

fyllnadsmassor läggs på kajerna minskar eller helt uteblir. Det innebär att behovet av 

eventuella förstärkningsåtgärder av kajerna minskar eller skjuts på framtiden, vilket 

drastiskt kan minska kostnaderna för att anpassa hamnen till ett framtida klimat. Att helt 

undvika höjning av kajkanter kommer på lång sikt inte att vara möjligt, eftersom den 

stigande havsmedelnivån på sikt kommer att leda till att avståndet mellan vattennivån och 

kajkanten blir så lågt även med normala vattenståndsvariationer att den praktiska driften 

av hamnen blir svår. Punkten då kajkanten måste höjas för att kunna hantera normala 

vattenståndsvariationer ligger dock mycket längre fram i tiden än punkten då kajerna 

behöver höjas om högvattensituationer ska hållas ute. 

I figur 31 ses exempel på områden som skulle kunna höjas upp. Inom vissa områden 

finns befintlig bebyggelse som skulle behöva flyttas eller rivas för att kunna höja marken. 

Flytt/rivning av denna bebyggelse är dock i alla hänseenden nödvändig om den ska 

skyddas genom upphöjning. Det understryks att de områden som visas inte är 

optimerade, utan tänkta att användas som underlag för fortsatta diskussioner. Det är 

sannolikt inte ändamålsenligt att höja marken inom alla områden som är markerade, men 

för att avgöra var höjning kan vara lämpligt krävs samtal med en bredare grupp 

intressenter. 
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Figur 31  Exempel på områden som skulle kunna höjas upp och dit känsliga byggnader 
skulle kunna flyttas. Det är sannolikt inte nödvändigt att höja alla områden som är 
markerade.  

En vanlig svårighet vid småbåtshamnar om marknivån höjs är att hamnen blir en barriär 

för bakomliggande bebyggelse/infrastruktur. Detta bedöms inte vara något problem i 

Torekovs fall, eftersom marken bakom hamnen reden ligger högre än hamnen. 

4.2.7 Överge hamn 

De tekniska förutsättningarna att anpassa hamnen i Torekov bedöms vara goda, främst 

på grund av att kringliggande bebyggelse ligger relativt högt. Hur länge det kommer att 

vara rimligt att bedriva hamnverksamhet i Torekov bedöms styras mer av den framtida 

efterfrågan av en hamn än av de tekniska möjligheterna att anpassa hamnen till ett 

framtida klimat. 
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4.2.8 Vågreduktion 

I detta avsnitt beskrivs de åtgärder som kommer att behöva vidtas för att skydda 

Torekovs hamn mot vågor i ett framtida klimat, således åtgärder utöver över-

svämningsskydd mot en framtida, högre stillvattenyta. 

Åtgärder behöver vidtas för att; 

• Hindra att befintliga riskområden blir mer utsatta och får en större vågpåverkan i 

framtiden 

• Hindra att nya riskområden tillkommer 

Som beskrivits i avsnitt 3.2.3 är det framför allt den västra vågbrytaren som kommer att 

utsättas för större vågpåverkan i framtiden. Västra vågbrytarpiren kommer således att 

behöva höjas som skydd mot vågöverspolning i ett förändrat klimat. En höjning av 

vågbrytares krön med någon meter till ca +3 m (RH2000) skulle minska dessa problem. 

Vågor kan även efter denna höjning komma att spola över vågbrytaren vid extrema 

vattenstånd och våghöjder, men mindre ofta. De resulterande, överspolade vågorna på 

pirens läsida blir lägre. En sådan höjning kan göras redan idag om man vill minska 

effekterna av överspolning. År 2100 är medelvattennivån i havet högre. Vågorna kommer 

också att bryta senare på grund av det större vattendjupet. De kommer alltså att vara 

högre då de träffar vågbrytaren. En höjning av vågbrytares krön med ytterligare någon 

meter till drygt +4 m (RH2000) skulle kompensera för effekten av havsnivåhöjningen. 

Lovartslänten är redan idag täckt av relativt grova stenblock som dämpar vågenergi. De 

befintliga stenblocken är dock redan för små för dagens vågkrafter. Med framtida, högre 

vågor måste ännu större blockstorlekar användas. Att gå upp i blockstorlek och försöka 

välja ännu kantigare block kan bidra till att ytterligare öka släntens råhet för att dämpa 

vågenergi. Stenblock på vågbrytaren skulle behöva ha en vikt på ca 1-1,5 ton, vilket 

motsvarar en diameter på ca 0,9-1 meter, för de vågor som kan uppträda idag. För de 

vågor som kan uppträda år 2100 behöver blockvikten vara ca 1,5-2,5 ton, vilket 

motsvarar en diameter på ca 1-1,2 meter. Förutsättningar är kantiga block och 

släntlutning 1:3. Med vetskap om att större vågor kommer att uppträda i framtiden, 

eftersom de bryter senare, bör den större blockstorleken väljas om vågbrytaren höjs 

redan idag. Man kan också göra vågbrytaren bredare, så att vågorna måste gå en längre 

väg över den råa ytan, för att dämpa ut mer av kraften i vågorna.  

Ett alternativ till stenblock kan vara förtillverkade betongelement. Det finns ett flertal 

patenterade typer av sådana element, exempelvis Tetrapods, Dolos och Core-loc. 
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Figur 32 Förtillverkade betongelement till vågbrytare (Tetrapod, Dolos, Core-loc). 

En friliggande vågbrytare skulle kunna ha god effekt för att dämpa stora, infallande vågor 

och släcka ut en del av deras energi innan de når den befintliga vågbrytaren. En 

friliggande vågbrytare utgörs oftast av en stenvågbrytare som ligger parallellt med 

stranden, men utan förbindelse med land. Utformas vågbrytaren som en undervattens-

vågbrytare ligger dess krön under medelvattenytan. Vågor kan då passera över våg-

brytaren, men de bryts och våghöjden minskar markant. Möjlig placering visas i Figur 33.  

 

Figur 33 Möjlig placering för undervattensvågbrytare visas med röd markering. Bild från 
Eniro sjökort. 
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För att skydda en hamn krävs dock att det finns en högre vågbrytare innanför. Denna 

måste däremot inte vara så hög eller kraftig som den hade behövt vara om inte den 

friliggande vågbrytaren funnits utanför. Det bedöms finnas relativt goda förutsättningar att 

grundlägga en sådan vågbrytare på berg, utom möjligen längst österut. 

En höjning och förstärkning även av den östra piren kommer sannolikt att behövas. Den 

kommer inte att utsättas eller behöva dimensioneras för de högsta vågorna, men det 

krävs att även den östra vågbrytarpiren är över vattenytan och inte överspolas vid en 

storm, så att de båda pirarmarna kan samverka till att ge ett lugnt vågklimat inne i 

hamnbassängen. Den östra piren kan redan nu höjas till ca +2 m (RH2000) för att inte 

översvämmas vid extrema högvatten och för att bryta vågor från en nordostlig riktning. 

Dessa vågor har en begränsad våghöjd. En möjlighet till skydd mot överspolning är att 

göra en parapetmur med integrerad sittbänk på pirens östra sida. År 2100 bör den östra 

pirens yta vara ytterligare höjd motsvarande havsnivåns höjning. En rimlig höjd kan då 

vara ca +2,7 m i RH2000. 

Gula streckade linjer i figur 34 visar var åtgärder mot vågöverspolning är aktuella. 

 

Figur 34 Möjliga åtgärder mot vågöverspolning i Torekovs hamn visas med gula streckade 

linjer. 

  



  

   

 
 

51(51) 
 

RAPPORT 

2019-01-28 

VERSION 1.0 

STRATEGI FÖR KLIMATANPASSNING AV BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMN 

 

 

TJOA \\semmafs001\projekt\21215\13006106\000\19 original\190128\rapport - strategi för klimatanpassning av båstads och torekovs hamn 2019-01-28.docx 

 

 

5 Vägen framåt   

På ett möte 2019-01-16 i Båstad diskuterades möjliga vägar framåt för 

klimatanpassningsarbetet för Båstads och Torekovs hamn. På mötet deltog Joanna 

Theland (Sweco), Olof Persson (Sweco), Ingemar Lundström (Båstads kommun), Emma 

Johansson (Båstads kommun), Ulf Nilsson (Båstad hamn), Georg Wimmer (Torekovs 

hamn), Barbro Willners (TBSS) och Björn Dahlbäck (Torekov). 

Följande punkter sammanfattar önskvärd riktning för det fortsatta arbetet: 

• Båstads kommun önskar ta fram ett dokument (liknande en checklista) avseende 

hur klimatanpassning ska beaktas i plan- och bygglovsärenden. Förslag på 

innehåll och detaljeringsgrad föreslås diskuteras på ett möte där Sweco 

medverkar tillsammans med lämpliga representanter från Båstads kommun. 

Syftet med mötet blir att sätta ramarna kring framtagning av ett dokument av 

detta slag.  

• Kommunen bör tillsammans med berörda parter inleda arbetet med att ta fram en 

beredskapsplan vid händelse av högvatten och/eller risk för översvämning. 

Kommunens krisledningsplan kan exempelvis kompletteras med ett scenario 

avseende högvatten/översvämning. 

• Det föreslås genomföras två inledande workshops (en för respektive hamn) med 

syfte att konkretisera vilken eller vilka klimatanpassningsstrategier som är 

aktuella att gå vidare med för respektive hamn. Det lyftes fram som önskvärt att 

landa i någon typ av ”tidsgraf” som pekar på när olika typer av åtgärder inom 

valda klimatanpassningsstrategier behöver genomföras. ”Tidsgrafen” skulle 

sträcka sig fram till ca år 2100 och vara en visuell sammanställning av respektive 

hamns utpekade strategi. För att få god utväxling av respektive workshop bör 

hamnarna ha förberett sig genom att fundera kring sina behov och framtida 

intentioner. Samtliga deltagare bör också ha förberett sig genom inläsning av 

materialet i denna rapport. Lämpliga deltagare vid dessa workshops är 

representanter från Båstads kommun, hamnarna samt från Sweco. Sweco har 

god kompetens inom planering och genomförande av workshops. Det ska 

poängteras att utfallet av en workshop till stor del styrs av dess syfte, hur väl den 

planeras och genomförs, hur förberedda deltagarna är samt av vilket 

handlingsutrymme och vilka befogenheter deltagarna har. 

 

 


