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Förord 

Vid möten i olika sammanhang med olika aktörer som arbetar med frågor som har betydelse för en 

hållbar utveckling av strandnära områden har behovet av FoU och kompetensförsörjning diskute-

rats. Statens geotekniska institut (SGI) har därför tagit initiativ till att sammanställa behov av kom-

petens och ge förslag till en långsiktig kompetensförsörjning för frågor som har betydelse för stran-

derosion vid kuster och vattendrag.  

 

Som ett underlag till detta har en utredning genomförts omfattande en probleminventering och be-

skrivning av kunskapsbehov inom området. Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för en 

branschgemensam satsning på FoU och kompetensförsörjning inom området erosion vid kuster och 

vattendrag. 

 

Utredningen har genomförts av Bengt Rydell och Karin Lundström, SGI. Värdefullt underlag har 

lämnats av Hans Hanson och Magnus Larson, Lunds tekniska högskola, Lars Rosén, Chalmers, 

Andrea Morf, Göteborgs universitet/Havsmiljöinstitutet, Kärstin Malmberg-Persson, Sveriges Geo-

logiska Undersökning, Sture Lindahl, f d SMHI samt Per Danielsson och Gunnel Göransson, SGI.  

 

Linköping i december 2013 

 

 

Bengt Rydell  Karin Lundström 
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Sammanfattning 

En utmaning för samhället 

Strandnära områden vid kuster, sjöar och vattendrag är attraktiva för både bebyggelse och frilufts-

liv liksom för olika näringsgrenar, vilket innebär att stora ekonomiska värden och naturvärden finns 

i dessa områden. Samhället har därför behov av kunskap när det gäller hållbar utveckling av 

strandnära områden, inte minst med tanke på konsekvenser av klimatförändringar, önskan att bygga 

nära stränder och det fokus på vattenmiljöer som idag finns i samhället. Det är då nödvändigt att 

både ta fram ny kunskap men också att förmedla den kunskap som finns till berörda aktörer. För att 

detta ska vara möjligt krävs resurser för FoU och kunskapsförmedling så att de utmaningar som 

samhället står inför i dessa frågor kan hanteras. 

 

SGI:s ansvar avseende stranderosion 

SGI ska enligt sin instruktion bidra till att de risker som är förknippade med stranderosion minskar 

genom att 

 

1. bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om stranderosion, och  

2. utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers intressen.  

 

Den andra punkten innebär att SGI ska medverka till att ta fram ny kunskap genom forskning och 

utveckling men även att förmedla befintlig kunskap till olika aktörer i samhället. Detta bör göras i 

nära samverkan med andra aktörer som tar fram eller använder kunskap om stranderosion.  

 

SGI har sedan 2003, då institutet fick samordningsansvar för stranderosion, byggt upp den egna 

kompetensen, genomfört FoU-insatser och samtidigt verkat för ökad kunskap och förståelse hos 

centrala myndigheteter, länsstyrelser, kommuner och fastighetsägare.  

För att säkerställa tillräcklig kunskap i samhället har en utredning genomförts för att beskriva pro-

blemställningar och utmaningar i strandnära områden, beskriva kunskapsluckor och behov av FoU-

insatser inom området samt ta fram en handlingsplan för att säkerställa en nationell kunskapsför-

sörjning avseende erosion vid kuster och vattendrag.  

 

I denna rapport beskrivs de problem och utmaningar som finns när det gäller utveckling och för-

valtning av strandnära områden med utgångspunkt från det stora antalet intressenter och verksam-

heter sådana områden. Konsekvenserna av och behovet av anpassning till förändrat klimat beskrivs 

också.  I rapporten ges en översikt av berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå med 

olika ansvarsområden och därmed olika utgångspunkter och behov av kunskap. 

 

Kunskapsbehov 

För att lösa de problem och möta de utmaningar som finns i strandnära områden erfordras ny kun-

skap, speciellt med fokus på svenska förhållanden. Utredningen har sammanställt kunskapsbehoven 

till sex områden: 

 

 Morfologiska och mekaniska processer, de processer som orsakar erosion längs stränder och 

på bottnar till följd av vågkrafter och flöden/strömmar. 
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 Undersökningsteknik för bestämning av exempelvis topografi, geologi, jordars erosionsegen-

skaper och sedimenttransport. 

 

 Beräkningsmodeller för sedimenttransport samt erosion och deposition av sediment längs 

kuster och vattendrag 

 

 Översiktlig och detaljerad kartering av erosionsförhållanden, metodik för att identifiera 

erosion och sedimentation i strandnära områden. 

 

 Förebyggande åtgärder för skydd mot naturolyckor, olika typer av åtgärder och deras ut-

formning samt användning och begränsningar. 

 

 Riskanalys samt planerings- och beslutsunderlag, metoder för värdering och prioritering, 

sårbarhets- och hållbarhetsanalyser, samhällsekonomiska analyser och miljömässiga bedöm-

ningar. 

 

För att uppnå målet om en hållbar utveckling av strandnära områden behöver befintlig kunskap nå 

ut till de som på olika sätt arbetar med och berörs av erosionsfrågor, som markägare, myndigheter, 

kommuner, intresse- och branschorganisationer, konsulter, entreprenörer etc. Dessutom behöver ny 

kunskap och nya metoder tas fram som bidrar till en säkrare och effektivare hantering av problema-

tiken och som kan ta hänsyn till klimatförändringen. Exempel på former för denna kunskapsför-

medling ges i rapporten.  

 

Handlingsplan för en branschgemensam satsning  

För att få genomslag och säkerställa samhällets behov av kompetens finns behov av en bransch-

gemensam satsning på FoU och kunskapsförmedling inom strandnära områden.  Detta skulle 

vara en möjlighet att få volym och bredd inom ämnesområdet. Det kan också ge en bättre samver-

kan då FoU idag är splittrad på flera olika håll med begränsad samverkan. FoU och kunskapsför-

medling inom de områden som anges i föreliggande utredning bör genomföras under en 10-

årsperiod.  

 

Med utgångspunkt från föreliggande utredning föreslås därför att en förstudie genomförs i syfte att 

utarbeta ett program för en branschgemensam utvecklingsinsats. I förstudien klargörs innehåll och 

omfattning av programmet, vilken form ett sådant program ska ha, vilka som ska medverka och hur 

programmet ska finansieras.  

 

Programmet bör förankras hos olika medverkande i programmet. Som medverkande bör ingå 

forskningsutförare (universitet, forskningsinstitut och myndigheter), forskningsfinansiärer (främst 

Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet samt byggbranschens FoU-organ SBUF), konsultföretag 

och entreprenörer samt tillverkare av skydd av stränder mot erosion.  
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Attraktiva strandnära områden 

Strandnära områden vid kuster, sjöar och vattendrag är attraktiva för både bebyggelse och frilufts-

liv liksom för olika näringsgrenar, vilket innebär att stora ekonomiska värden och naturvärden finns 

i dessa områden. Strandnära områden är också övergångszoner med processer som bestäms i sam-

spel mellan land, vatten och atmosfären. Detta innebär att dessa områden är bland de mest dyna-

miska, snabbt föränderliga och sårbara miljöerna på jorden. I stora delar av Sverige kommer kli-

matförändringarna att öka hoten mot strandnära områden till följd av förhöjda havsnivåer, ökad 

nederbörd och ytvattenavrinning. Detta innebär i sin tur översvämning av låglänta områden, påver-

kan på vegetation och grundvatten, ökad erosion på stränder och strandnära områden samt föränd-

rade förutsättningar för flora och fauna.  

 

Det är därför väsentligt att ta hänsyn till samspelet mellan vattenområden och land. Processer i 

vattnet påverkar strandnära områden i stor utsträckning liksom de aktiviteter och förhållanden som 

förekommer i strandnära områden har stor inverkan på havsmiljön.  

 

1.2 SGI:s uppgifter avseende stranderosion 

SGI ska enligt sin instruktion bidra till att de risker som är förknippade med stranderosion minskar 

genom att 

 

 bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om stranderosion 

och  

 utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers intressen.  

 

Den andra punkten innebär att SGI ska medverka till att ta fram ny kunskap genom forskning och 

utveckling men även att förmedla befintlig kunskap till olika aktörer i samhället. Detta bör göras i 

nära samverkan med andra aktörer som tar fram eller använder kunskap om stranderosion.  

 

SGI har sedan 2003, då institutet fick samordningsansvar för stranderosion, byggt upp den egna 

kompetensen och samtidigt verkat för ökad kunskap och förståelse hos centrala myndigheteter, 

länsstyrelser, kommuner och fastighetsägare. Ett flertal kunskapssammanställningar, informat-

ionsmöten, årliga Kustmöten och utvecklingsprojekt har genomförts och resultaten förmedlats till 

samhället. En förteckning över SGI:s publikationer inom området finns i Bilaga 1.  

 

Arbetet har följt den inriktning som fastställdes 2003 och anges i Rydell (2003). Som underlag för 

denna inriktning gjordes en inventering av samhällets behov av kunskap och inom vilka områden 

SGI skulle ha särskild kompetens, se Rankka et al., (2003), se även Avsnitt 2.4.   

 

SGI har arbetat enligt denna inriktning i egna projekt men ofta i samverkan med andra organisat-

ioner. Samhället står inför flera problem och utmaningar när det gäller stranderosion för dagens 

förhållanden och i ökad utsträckning i framtiden till följd av klimatförändringar. Som ett led i insti-

tutets samordningsansvar behöver SGI verka för att fler aktörer medverkar i att säkerställa en star-

kare nationell kunskapsbas och kompetensförsörjning. SGI har därför tagit initiativ till en invente-

ring av problem och utmaningar i strandnära områden och de behov av kunskap som behövs för att 

hantera dessa.  
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1.3 Syfte med utredningen 

God kunskap om de processer som förekommer och de förändringar som sker i strandnära områden 

behövs för att kunna ha ett tillförlitligt planerings- och beslutsunderlag både inför beslut om be-

byggelse men också för att kunna anpassa befintlig byggd miljö till risker för naturolyckor. Här är 

det också viktigt att beakta konsekvenser för såväl människor som miljö och egendom. 

 

Samhället har stora behov av kunskap när det gäller hållbar utveckling av områden längs kuster, 

sjöar och vattendrag, inte minst med tanke på konsekvenser av klimatförändringar, önskan att 

bygga nära stränder och det fokus på vattenmiljöer som idag finns i samhället, se exempelvis Figur 

1-1. Det är då nödvändigt att både ta fram ny kunskap men också att förmedla den kunskap som 

finns till berörda aktörer. Kunskapsbehovet är generellt stort och det behövs kraftigt ökade resurser 

för FoU och kunskapsförmedling för att kunna lösa de stora problem som samhället står inför i 

dessa frågor. 

 

Det är också viktigt att säkerställa en kontinuitet i arbetet med dessa frågor så att tillräcklig kompe-

tens finns tillgänglig. Detta förutsätter att frågorna i ökad utsträckning ingår i utbildningsprogram 

och att olika aktörer har den kunskap som är nödvändig för att hantera problemställningar i strand-

nära områden.  

 

I denna utredning beskrivs problem och utmaningar, intressenter och kunskapsbehov avseende 

erosion vid kuster och vattendrag. Utredningen kan ligga till grund för en nationell och branschge-

mensam satsning för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden. 

 

 

   
 
Figur 1-1  Kustområde i Råå, Helsingborgs kommun.  Foto: SGI 
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Syftet med denna utredning har varit: 

 

 att beskriva problemställningar och utmaningar i strandnära områden; 

 att beskriva kunskapsluckor och behov av FoU-insatser inom området; 

 att ta fram en handlingsplan för att säkerställa nationell kunskapsförsörjning avseende erosion 

vid kuster och vattendrag.  

 

Följande aspekter har varit utgångspunkten för utredningen: 

 

 bred ansats med tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

 brett perspektiv på behov av kunskap på lokal, regional och nationell nivå 

 utgöra underlag för långsiktig satsning med flera finansiärer och FoU-miljöer 

 

Utredningen följer inriktningen i SGI:s FoU-program och FoU-området Naturolyckor och klimat-

anpassning, NOKA, (Bendz et al., 2012). 
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2 Problemställningar och utmaningar 

2.1 Integrerad förvaltning av strandnära områden 

Det finns många intressenter i strandnära områden och grunda vattenområden, vilket gör att kon-

flikter ofta uppkommer mellan bevarande- och exploateringsintressen. Det innebär bland annat att 

planeringsprocesser försenas och kan leda till omfattande förhandlingar mellan länsstyrelser, kom-

muner och enskilda.  

 

Inom EU har frågorna i kustområdena en avgörande betydelse ur ett flertal perspektiv såsom exem-

pelvis sysselsättning, ekonomisk tillväxt och livskvalitet. EU-kommissionen har därför utarbetat en 

strategi för Integrerad förvaltning av kustområden med avsikt att främja samarbete i planering 

och förvaltning inom sådana områden så att lokala, regionala och nationella intressen kan tillgodo-

ses (EU-kommissionen, 2000). 

 

I Sverige används begreppet Integrerad förvaltning av kustområden med följande innebörd: 

 
En integrerad förvaltning av kustområden är en dynamisk, tvärvetenskaplig och stän-

digt pågående process som skall främja en hållbar förvaltning av kustområdena. Den 

omfattar hela cykeln av insamling av information, planering (i bred bemärkelse), be-

slutsfattande, förvaltning och kontroll av genomförandet. I en sådan förvaltning ut-

nyttjas alla intressenters kunniga deltagande och samarbete för att bedöma de samhäl-

leliga målen i ett särskilt kustområde och vidta åtgärder för att uppnå dessa mål. Strä-

van är att genom integrerad förvaltning av kustområden på längre sikt kunna finna en 

jämvikt mellan ekonomiska, sociala och kulturella mål samt miljö- och rekreationsin-

tressen, inom de ramar som den naturliga dynamiken ger.  

 

Detta synsätt är en lämplig utgångspunkt för att utveckla ett bredare och tydligare handlingssätt för 

frågor även för andra strandnära områden som sjöar och vattendrag. Samtidigt finns ofta målkon-

flikter vid tolkning av lagstiftningen och ansvarsförhållanden när det gäller bevarande av naturlig 

miljö och exploatering eller skydd av befintlig bebyggd miljö.  

 

Sverige har sedan lång tid tillbaka ett väl utvecklat system för fysisk planering för att bland annat 

utarbeta översiktsplaner och detaljplaner. Utvecklingen i strandnära områden kan styras genom den 

fysiska planeringen och tillhörande lagstiftning så att olika intressen blir beaktade. Förutsättningar-

na är goda för att även tillämpa principerna i integrerad förvaltning av kustområden. Flera intressen 

berörs såsom naturvård, friluftsliv och turism, bebyggelse, infrastruktur och kulturmiljövård. Här 

erfordras avvägningar mellan dessa intressen så att samhällsintressen i ett helhetsperspektiv kan 

tillgodoses. En dialog mellan lokala, regionala och nationella aktörer är då nödvändig.  

 

Det är även viktigt att beakta ekonomiska faktorer och önskan att exploatera attraktiva strandnära 

områden. Samhällsekonomiska ställningstaganden kan ibland vara i konflikt med företags- eller 

privatekonomiska intressen. I den nya strandskyddslagen finns reviderade regler om strandskydd, 

vilket ger kommuner större möjligheter att tillåta och delvis ökade möjligheter till dispens för 

landsbygdsutveckling. Detta kan leda till både positiv och negativ inverkan på stränders motstånd 

mot erosion och översvämning beroende på samhällets utveckling.  

 

Naturområden som är till för allmänheten kan utsättas för ökad erosion då slitage av växtlighet 

minskar det naturliga skyddet. Även erosionsåtgärder i sig kan påverka rekreation, naturområden 

och dessutom i vissa fall också öka erosionen inom andra områden längs en strand.  
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2.2 Klimatförändringar ökar hoten mot strandnära  
områden 

De förväntade klimatförändringarna kommer i Sverige att leda till nya förhållanden med högre 

vattenstånd längs havskusterna och till annorlunda och periodvis högre flöden i många vattendrag. 

Då miljön i de strandnära områdena har anpassats efter rådande förhållanden vad gäller vattenstånd 

och flöden innebär klimatförändringarna nya förutsättningar som måste beaktas för såväl nybygg-

nation som för befintliga bebyggd miljö. Ökad nederbördsmängd och mer intensiva regn kommer 

dessutom att leda till högre benägenhet för erosion av de ovan vattenytan belägna delarna av de 

strandnära områdena. Det kan också leda till ökad uttransport av miljöstöranden ämnen genom 

ökad ytavrinning från bebyggda områden nära stränder. 

 

Klimatförändringarna kan komma att öka hotbilderna i strandnära områden. Detta ställer krav på 

åtgärder för att skydda befintlig bebyggd miljö mot erosion och översvämning och att tillförlitligt 

underlag finns i den fysiska planeringen för bedömning av lämplig markanvändning. Eftersom 

sådana åtgärder ofta behöver utföras i vattenområden eller värdefulla naturmiljöer uppkommer ofta 

målkonflikter mellan myndigheter, kommuner och enskilda. 

 

Klimatförändringarna kommer att påverka strandnära områden på flera sätt. Enligt klimatscenarier 

stiger den globala havsnivån för närvarande med 3 mm/år. Denna ökning förväntas accelerera un-

der senare delen av seklet så att havsvattennivån globalt år 2100 kommer att vara ca 1 m högre. 

Den höjda havsnivån får störst påverkan i södra Sverige medan landhöjningen reducerar effekten i 

norra Sverige. Detta medför i sin tur en ökad påfrestning på kuster som vid extremt höga vattenni-

våer i kombination med kraftiga vindar kan utsättas för omfattande erosion. Höga vågor innebär 

också risk för överspolning av dyner som kan leda till genombrott i dyner och därmed översväm-

ning av bakomliggande områden. 

 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen, bilaga B 14 gjordes en uppskattning av vilken bebyggd miljö 

som kommer att påverkas vid framtida klimatförändringar. Storleksordningen 15 % av landets 

kustområden har geologiska förutsättningar för stranderosion och om inga åtgärder vidtas kommer 

mer än 150 000 fastigheter till ett värde av 225 Mrd kronor att vara i riskzonen för stranderosion 

(SOU, 2007b). 

 

Ökad nederbörd och större flöden i vattendrag innebär också större risk för erosion, ökad sediment-

transport och att lågt liggande områden kan komma att översvämmas.  

 

Detta för med sig nya problem men också nya möjligheter. En anpassning av samhället till ett för-

ändrat klimat kan göras genom att samtidigt som hot mot naturolyckor förebyggs kan åtgärder vid-

tas för att förnya och förbättra den bebyggda miljön. En lämplig utgångspunkt bör vara att åtgärder 

ska göras i samspel med naturliga processer och att skapa mervärden för ny bebyggelse och befint-

lig bebyggd miljö. 

 

2.3 Samordnat arbetssätt 

Många kommuner längs kuster och vattendrag har redan idag problem med stranderosion, ras/skred 

och översvämningar som medför skador på värdefulla markområden, anläggningar och byggnader. 

Under årens lopp har olika metoder använts för att skydda kustnära områden med varierande fram-

gång såväl tekniskt som ekonomiskt. Nya synsätt och metoder har på senare tid vuxit fram som på 

ett bättre sätt tar hänsyn till naturens egna processer och samtidigt är kostnadseffektiva. 
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En ökad förståelse mellan dem som berörs av förändringar i strandnära områden, naturliga eller av 

människan orsakade, kan innebära att dessa frågor behandlas i ett brett perspektiv där lämpliga 

avvägningar kan göras som i större utsträckning är till nytta för miljö och bebyggelse. En hållbar 

utveckling innebär att sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden blir beaktade. 

 

Det finns därför ett behov av ett samordnat och sektorsövergripande arbetssätt för planering och 

byggande i strandnära områden både för havskuster och längs vattendrag. Ett förslag till hur detta 

kan åstadkommas har redovisats i en studie om integrerad förvaltning och samspel mellan hav och 

land, som genomförts i Lomma kommun (Rydell et al., 2012a).  Figur 2-1 visar ett foto över en 

kuststräcka i Lomma. 

 

 

 
 
Figur 2-1  Utblick mot södra delen av kustområdet i Lomma kommun. Foto: SGI 

 

 

2.4 Avgränsning  

För att tillfredsställa olika intressenter som berörs av integrerad förvaltning av kustområden behövs 

kompetens inom ett stort antal ämnesområden. En översikt av vilka frågor som kan vara aktuella 

presenteras i Figur 2-2.  
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Figur 2-2  Ämnesområden som behöver beaktas för stranderosion inom Integrerad förvaltning av kustområ-

den. De med blått markerade områdena är de som 2003 prioriterades av SGI (Rankka et al., 2003). 

 

Som framgår av figuren kan listan över ämnesområden som på något sätt berör stranderosion göras 

mycket lång. Det är inte möjligt att någon kan ha gedigen kunskap inom alla dessa områden. Där-

emot är det av stor vikt att de som arbetar med stranderosion känner till de olika berörda områdena, 

att samarbete sker och att kontakter knyts mellan de olika kompetenserna.  

 

I samband med att SGI fått regeringens uppdrag att ha ett samordnande ansvar för stranderosion 

gjordes en utredning av vilken kompetens som SGI behövde ha för att genomföra detta uppdrag 

(Rankka et al., 2003). I utredningen konstaterades att:  

 
För att SGI skall kunna utföra samordningsansvaret inom stranderosion krävs att SGI 

har kompetens inom en rad olika områden. Detta gäller såväl för att klara de rent tek-

niska frågeställningar som för att kunna samverka med andra aktörer inom området. 

Dessutom erfordras att SGI har kunskap om vilken kompetens andra myndigheter och 

aktörer har, samt hur ansvarfördelningen mellan myndigheter bör fungera. 

 

Vidare konstaterades att: 

 
För att SGI skall nå trovärdighet inom branschen och för att själva kunna medverka 

till att driva forskningen inom området framåt och utföra konsultuppdrag, krävs att 

SGI, har gedigen kunskap, expertkunskap, inom ett antal delar av det tekniska områ-

det för stranderosion. Med expertkunskap avses här att man, utöver en generalistkom-

petens, har sådan kunskap så att man själv kan utföra avancerade tekniska beräkning-

ar, har tillräcklig kunskap för att kunna bedriva forskning och innehar bland de bästa 

kompetenserna i landet.  

 

Slutsatsen var att SGI ska ha egen expertkompetens inom fem av de identifierade kunskapsområ-

dena i utredningen och som särskilt markerats i Figur 2-2.  
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Dessa fem områden är:  

 kust- och strandmorfologi 

 undersökningsteknik 

 riskanalys 

 förstärkningsmetoder 

 släntstabilitet 

 

SGI har succesivt byggt upp kunskap främst inom de ovan angivna områdena men samtidigt ökat 

kompetensen inom övriga områden i Figur 2-2. Senare har stora insatser även gjorts när det gäller 

klimatanpassning och speciellt med avseende på stigande havsnivåer.  

 

Omfattningen av vilka områden som ska ingå i en föreslagen branschgemensam FoU-satsning bör 

klargöras i det fortsatta arbetet enligt Kapitel 7. 
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3 Vem har behov av kunskap? 

Förvaltning och utveckling av strandnära områden berör flera aktörer på nationell, regional och 

lokal nivå med olika ansvarsområden och olika utgångspunkter. I detta kapitel beskrivs vilka behov 

av kunskap som finns hos berörda aktörer på olika nivåer.  

 

För att uppnå målet om en hållbar utveckling av strandnära områden behöver befintlig kunskap nå 

ut till berörda markägare, myndigheter, kommuner, intresse- och branschorganisationer, konsulter, 

entreprenörer etc. Dessutom behöver ny kunskap och nya metoder tas fram som bidrar till en säk-

rare och effektivare hantering av problematiken och som kan ta hänsyn till klimatförändringen. 

 

Ny kunskap tas fram genom forskning och metodutveckling på universitet, högskolor och forsk-

ningsinstitut. Konsulter, entreprenörer och intresse- och branschorganisationer tillämpar och anpas-

sar metoderna till specifika tillämpningar, ofta i samarbete med myndigheter och kommuner. 

 

Problem i strandnära områden är ofta komplexa och inbegriper fler olika ämnesområden varför 

utredningar ofta kräver ett tvärvetenskapligt samarbete. Kompetenser krävs ofta inom bland annat 

morfologi, oceanografi, hydraulik, geologi, geoteknik, geohydrologi, marin undersökningsteknik, 

miljövetenskap, riskhantering och samhällsekonomi. Detta ställer krav på beställare, utredare och 

utförare att identifiera alla de kompetenser och resurser som krävs.  

 

Det krävs också en nära samverkan mellan olika aktörer som illustreras i Figur 3-1. Behov av kun-

skap finns hos olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå och bör utgöra underlag för forsk-

ning och utveckling samt kunskapsförmedling på universitet och forskningsinstitut. Näringslivet 

medverkar i genomförandet av åtgärder. En närmare samverkan mellan dessa aktörer är en förut-

sättning för en hållbar utveckling. Ansvar och roller för olika aktörer beskrivs nedan. 

 

  
 

Figur 3-1  Illustration av aktörer som behöver samverka för att hantera frågeställningar i strandnära områden. 

 

Kommunerna har ansvar för planering av mark och vatten inom enligt Plan- och bygglagen 

(PBL). Kommunen svarar för den fysiska planeringen och med stöd av PBL upprättar kommunen 

översiktsplaner för den övergripande mark- och vattenanvändningen. Den detaljerade planeringen 



 
 

SGI Publikation 11 

19 (51) 

för ny, förändrad eller befintlig bebyggelse görs genom detaljplaner som också ligger till grund för 

bygglovgivning. När det gäller olyckor (ras, skred), erosion och översvämning ska dessa beaktas 

vid bedömning av markens lämplighet för bebyggelse. Kommunerna efterfrågar ofta ”tumregler” 

eller tankemodeller för att ta sig an dessa problemområden.  

 

Kommunen är oftast den instans som tidigt får behandla ärenden som rör strandnära områden. Det 

kan gälla privata markägare som upptäcker problem på sin fastighet och vänder sig till kommunen 

för råd och stöd. Det kan också gälla planärenden för områden i anslutning till hav, sjöar och vat-

tendrag. Kommuner behöver därför ha en allmän förståelse för problematiken samt ha en kunskap 

om när frågeställningar rörande strandnära processer behöver utredas. De behöver också känna till 

vilka myndigheter och organisationer de kan och bör vända sig till. 

 

Flera frågor i strandnära områden berör klimatförändringar och vid kuster speciellt stigande 

havsnivåer. Kommunerna har här behov av kunskap för att anpassa byggd miljö och underlag för 

fysisk planering med hänsyn till klimatet. 

 

Länsstyrelsen är regeringens regionala myndighet och ska samordna flera sektorers verksamheter i 

länet och deltar därför i det mesta av samhällsplanering och regional utveckling. Länsstyrelsen har 

bland annat ett ansvar att bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen. Länssty-

relsen har dessutom enligt plan- och bygglagen skyldighet att bevaka att hälsa och säkerhetsfrågor 

tillgodoses i kommunal bebyggelseplanering och att överpröva detaljplaner där inte detta tillgodo-

ses. Länsstyrelser kan ha stöd av bedömningsunderlag för en enhetlig tillämpning över landet. 

 

I vissa delar av landet (Skåne och Västra Götaland) finns även regioner med bland annat ansvar för 

den regionala utvecklingen. Regionerna har ett samordnande ansvar för regionens utveckling. Detta 

ansvar innebär bland annat Fatt utarbeta och fastställa en Regional utvecklingsstrategi (RUS) och 

samordna insatser för genomförandet av denna. Regionens roll är därmed att verka som koordina-

tor, inspiratör och samlande kraft för de kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högs-

kolor samt organisationer och individer som verkar inom området. Hav och kuster har stor och 

viktig betydelse i dessa regioners utveckling. 

 

Centrala myndigheter har olika roller bland annat som tillsynsmyndighet, ansvarig för förord-

ningar eller för att ta fram planeringsunderlag till länsstyrelser. Myndigheterna har främst behov av 

att forskning och utveckling sker inom deras respektive ansvarsområde men även allmänna kun-

skaper om de andra myndigheternas kunskaper och ansvarsområden. I frågor som rör stranderosion 

är samordning och samverkan mellan myndigheter väsentlig. 

 

Exempel på myndigheter med verksamhet som har betydelse för strandnära områden samt deras 

olika ansvars- och kompetensområden beskrivs i Bilaga 2.  

 

Näringslivet i form av konsulter, entreprenörer och materialtillverkare är de som utför utredningar, 

projekterar och utför åtgärder eller tillhandahåller olika material eller metoder för skydd av strän-

der. De behöver därför ha kunskap om processer, geotekniska och geologiska förhållanden, under-

sökningsteknik, karteringsmetoder, beräkningsmodeller, förstärkningsmetoder, värderingsmetoder 

etc. 

 

Fastighetsägare har det yttersta ansvaret för sin fastighet och bör därför ha kännedom om vilka 

problem som fastigheten kan drabbas av och vart man vänder sig om man misstänker att man kan 

bli drabbad eller om man har blivit drabbad. 

 

En sammanställning av forskningsmiljöer med verksamhet som är av betydelse för strandnära 

områden finns i Kapitel 6. 
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4 Kunskapsbehov  

För att lösa de problem och möta de utmaningar som finns i strandnära områden behöver dagens 

kunskap förmedlas och tillämpas men det behövs också ny kunskap inom flera områden. I detta 

kapitel anges några av de kunskapsbehov för kuster, sjöar och vattendrag som framkommit i olika 

sammanhang och där det erfordras ny kunskap genom forskning och utveckling.  

 

Forsknings- och utvecklingsbehovet har sammanställts för sex områden: 

 

 Morfologiska och mekaniska processer, de processer som orsakar erosion längs stränder och 

på bottnar till följd av vågkrafter och flöden/strömmar. 

 

 Undersökningsteknik för bestämning av exempelvis topografi, geologi, jordars erosionsegen-

skaper och sedimenttransport. 

 

 Beräkningsmodeller för sedimenttransport samt erosion och deposition av sediment längs 

kuster och vattendrag 

 

 Översiktlig och detaljerad kartering av erosionsförhållanden, metodik för att identifiera 

erosion och sedimentation i strandnära områden. 

 

 Förebyggande åtgärder för skydd mot naturolyckor, olika typer av åtgärder och deras ut-

formning samt användning och begränsningar. 

 

 Riskanalys samt planerings- och beslutsunderlag, metoder för värdering och prioritering, 

sårbarhets- och hållbarhetsanalyser, samhällsekonomiska analyser och miljömässiga bedöm-

ningar. 

I vissa fall är FoU-behoven gemensamma för öppna kuster, sjöar och vattendrag medan de i andra 

fall berör endast ett av dessa områden, vilket då anges särskilt.  

 

 

4.1 Morfologiska och mekaniska processer 

De krafter som leder till sedimenttransport och erosion beror av en rad faktorer, främst strandens 

form, sedimentens egenskaper, vågors höjd, längd och riktning, vattenstånd samt det strömmande 

vattnets riktning och storlek (vattendrag och havsströmmar). Av dessa faktorer resulterar alla, föru-

tom strandens form och sedimentens egenskaper, i olika pådrivande krafter eller mekaniska proces-

ser som ger förutsättningar för erosion och deposition. Därtill inverkar även antropogena processer 

såsom fartygstrafik vilken ger upphov till vågor, vattenståndsförändringar och strömmar. Andra 

påverkande faktorer är reglering för vattenkraft, muddring och rätning av vattendrag. För att kunna 

värdera förutsättningar för erosion krävs därför kunskaper om de pådrivande krafterna och om se-

dimentens egenskaper, transport och sedimentation. I detta avsnitt beskrivs de hydromorfologiska 

och mekaniska processerna medan sedimentens egenskaper och modellering av erosion beskrivs i 

Avsnitt 4.2 och 4.3. 
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4.1.1 Hydromorfologi  
Hydromorfologi är en term som vanligen används för att beskriva en kombination av hydrodyna-

miska/hydrologiska och geomorfologiska processer. Geomorfologi avser läran om jordytans land-

former, deras ursprung och utveckling. Bättre kunskaper behövs för att kunna beskriva och värdera 

de formförändringar som skett och kommer att ske i vattendrag och längs kuster, exempelvis under 

vilka morfologiska förhållanden erosion och deposition sker och vilka parametrar som påverkar 

dessa ändringar. Samband mellan havsbottnens och strandens uppbyggnad bör studeras och till 

detta utgör data från det på SGU pågående projektet Skånestrand en värdefull källa. Effekter av 

förändrade förhållanden såsom landhöjning, reglering och klimatförändringar behöver utredas. 

 

Forskning krävs för att klargöra stabilitet för slänter och dyner längs strandnära områden under 

påverkan från vågor och strömmar. Erikson (2005) behandlar detta ämne och visar samtidigt på 

behovet av fördjupade kunskaper om bland annat hydrauliska och geotekniska mekanismer vid 

erosion av sanddyner, slänter och klippor. För att forskning inom detta fält skall vara meningsfull 

krävs att kompetenser från flera olika discipliner tas till vara och att personer från olika miljöer 

ingår i forskningsgruppen. Både kohesiva och icke-kohesiva material är av intresse att studera. 

 

Vegetationens inverkan både på havsbottnar och längs stränder, och samspelet mellan erosionspro-

cesser och vegetation, är viktiga forskningsfält för att lösa problem och vidta förebyggande åtgär-

der. För detta krävs tvärvetenskapliga samarbeten. Vegetation har förmågan att reducera ström-

ningshastigheten och därmed den potentiella erosionen. Vidare kan vegetationsområden fånga fi-

nare sediment och fungera som sänkor i den allmänna sedimentbudgeten för ett vattendrag. 

 

Med modern teknik, exempelvis Lidar, side scan sonar och backscatter, finns möjlighet att tolka 

morfologiska förhållanden och förutsättningarna för detta utvecklas kontinuerligt, se vidare Avsnitt 

4.4. Tolkningen av insamlade data, ofta i kombination med modellberäkningar, ökar möjligheten 

att förstå de processer som bestämmer morfologin i ett område. Exempel på komplicerade morfo-

logiska förhållanden längs ett vattendrag kan studeras i Figur 4-1. 

 

Hur, och i vilken omfattning, erosionsprocesserna verkar på bergklinter behöver studeras vidare för 

svenska förhållanden. Erosionshastigheten vid kustklippor behöver dokumenteras och erosions-

förloppen studeras för att kunna identifiera nuvarande och framtida riskområden. 
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Figur 4-1  Meandring och korvsjöar längs Öreälven (Sveriges Nationalatlas, 1995). 

 

4.1.2 Vågor 
I hav och sjöar orsakas vågor i huvudsak av vind, så kallade vindvågor. Förutom vindvågor kan det 

dock även förekomma andra vågor som dyningar (vindgenererade vågor som inte längre är under 

inflytande av vinden), fartygsgenerade vågor, tidvattenvågor och tsunamis (vågor alstrade av jord-

skred eller jordbävningar ). Vindvågors höjd och period beror av vindens hastighet och varaktighet 

samt den sträcka som vinden blåser över, stryklängden.  

 

Vågklimatet utmed kuster är av betydelse för kraftpåverkan på konstruktioner men också för risken 

för erosion och översvämning. Kunskap om vågornas höjd är naturligtvis primär, men speciellt för 

bedömning och beräkning ar erosionsrisker är också vågornas riktning betydelsefull. Då Östersjön, 

liksom många av våra sjöar, är relativt grund, är batymetrin (bottentopografin) av stor betydelse för 

vågornas utbredning. Kunskapen om vågors uppkomst, fortplantning samt förändring då de när 

närmar sig grundare vatten är relativt god. Det krävs dock bättre kunskap om och erfarenheter av 

vågmodeller, liksom en god bild av batymetrin, exempelvis utifrån Lidar-mätningar, för att få fram 

tillförlitliga vågklimat för olika kustområden. I syfte att sedan kalibrera dessa vågmodeller behövs 

också mätdata ifrån långt mer än de fyra platser utmed den svenska kusten vid vilka SMHI i dags-

läget utför mätningar. Kalibreringar i sjöar är också väsentligt men där saknas idag helt mätningar. 

Kunskapen om det kustnära vågklimatet och dess påtagliga variation över relativt korta avstånd är 

relativt okänd. Det föreligger ett behov av att implementera, testa och validera existerande modeller 

för vågutbredning i kustzonen. 
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I vattendrag är det främst fartygstrafik och plötsliga vattenståndsförändringar som kan ge upphov 

till vågor. Storleken på fartygsgenererade vågor beror av fartygets hastighet, djupgående och skrov-

form, vattendjup samt förhållandet mellan fartygets tvärsnittsarea relativt vattenområdets tvär-

snittsarea. Beräkningsmodeller för vågor alstrade från fartygstrafik finns men dessa bör kalibreras 

mot lokala förhållanden och verifieras mot mätningar i fält.  

 

4.1.3 Strömmar i hav  
Den huvudsakliga drivkraften till strandnära strömmar i havet är vågor som bryter när de når grun-

dare områden. Starka vindar och vattenståndsförändringar kan också leda till, eller förstärka, 

strömmarna. Så kallade havsströmmar som bildas exempelvis på grund av horisontella densitets-

skillnader, lufttrycksskillnader och tidvatten är i allmänhet av underordnad betydelse för strand-

erosion i Sverige.  

 

Underströmmar (strömmar tvärs strandlinjen) kan erodera och transportera material tvärs strandlin-

jen och medverkar därmed till förändringar av strandens tvärprofil. Kustparallella strömmar 

(strömmar längs med stranden) transporterar eroderat material till och/eller från en viss del av kust-

sträcka och om strömmarna är tillräckligt starka kan de även medverka till erosionen.  

 

Kunskapen om storleken och den huvudsakliga riktningen för kustparallella strömmar längs de 

svenska kusterna är begränsad. SMHI utför inga mätningar av strandnära strömmar (havsströmmar 

mäts dock, men bara på en plats i Sverige). Mätningar och modelleringar av strömmar är viktiga 

verktyg för att kunna förutsäga erosion. De modeller som är aktuella här är desamma som de våg-

modeller som diskuterades ovan. Tillförlitliga och ändamålsenliga system för mätning i utsatta 

områden bör utvecklas. 

 

4.1.4 Strömmar i vattendrag 
I vattendrag ger det strömmande vattnet upphov till friktionskrafter mot botten som när de är till-

räckligt stora kan ge upphov till erosion. Medelströmhastigheterna i ett vattendrag bestäms främst 

av tillrinningens storlek, arean av tvärsektionerna, eventuell tappning men lokalt även av krökar 

och variationer av djupet och ojämnheter på botten. Det behövs mer kunskap i form av mätdata om 

hur dessa faktorer påverkar strömningshastigheterna vertikalt och horisontellt för att kunna beräkna 

och modellera förändringar i både erosion och sedimentation. För att noggrant kunna beskriva och 

analysera strömmarnas storlek och variation i tiden krävs att en hydrodynamisk modell upprättas 

för det aktuella vattendraget och där hänsyn tas till olika påverkande faktorer. För kalibrering och 

validering av modellen krävs ström- och vattenståndsmätningar samt bra geologiskt underlag.  

 

Det krävs bättre kunskap om och erfarenheter av användning av hydrodynamisk modellering av 

vattendrag i syfte att bestämma erosion.  

 

4.1.5 Vattenstånd i hav och sjöar 
Vattenståndens variation över tiden är viktiga indata vid analyser av erosion. Mätningar av havsvat-

tenstånd utförs av SMHI i dagsläget vid cirka 20 platser längs den svenska kusten. En relativ god 

bild finns därför av vattenståndens medelvärden och variation kring dessa i havet för dagens kli-

mat. Dessutom mäts vattenstånden av flera hamnar längs kusten. Hur vattenstånden kommer att 

ändras de närmaste 100 åren på grund av klimatförändringar behöver studeras vidare. 

 

När det gäller risken för erosion, uppspolning, och överspolning, både av konstruktioner och i na-

turliga miljöer, spelar samverkan mellan vattenstånd och vågor stor roll. Utmed vissa kustavsnitt 

betyder höga vattenstånd också höga vågor och tvärt om, medan för andra kuster förekommer höga 
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vattenstånd i allmänhet tillsammans med låga vågor eller tvärt om (Hanson & Larson, 2008). Bättre 

kunskap behövs om hur vattenstånd och vågor samvarierar liksom hur vågor och vattenstånd sam-

verkar till hur högt vågorna spolar upp på en konstruktion eller ett naturligt kustavsnitt. Här an-

vänds idag mycket förenklade metoder, som inte ger tillfredsställande resultat, se exempelvis 

Dahlerus & Egermayer, 2005. 

 

4.2 Undersökningsteknik  

I området undersökningsteknik ingår teknik för att kunna utföra direkta eller indirekta mätningar av 

pågående erosion och av de parametrar som används för att beskriva och modellera de processer 

som verkar inom ett strandområde. I detta kapitel beskrivs behov av utveckling av metoder speci-

fikt för erosionsändamål. Utöver detta finns flera metoder för provtagning och mätning, se Rydell 

et al. (2007), SGF (1996) och SGF (2004).  

 

4.2.1 Undersökningar av erosion och sedimenttransport 
Metoder som idag används för att mäta pågående erosion i vattendrag och längs kuster utgörs fram-

förallt av jämförelser av bottentopografin uppmätt vid olika tidpunkter genom lodningar eller laser-

scanningar. Längs havskuster kan större strandförskjutningar studeras genom jämförelser av nya 

och gamla flygbilder och kartor. Uppgifter om muddringar och utfyllningar kan också användas för 

att värdera pågående erosion.  

 

Metoderna behöver utvecklas vidare och resultat värderas. Bland annat behöver teknik vidareut-

vecklas avseende grön laser och hur den fungerar i olika vattenmiljöer. Studier behöver utföras för 

att klargöra vid vilka flöden, strömmar, våghöjder och andra väderförhållanden som erosion före-

kommer. 

 

Begränsad erfarenhet finns i Sverige när det gäller mätning av sedimenttransport i såväl vattendrag 

som längs kuster. Enkla metoder för mätning behöver utvecklas och möjligheter och begräsningar 

med befintliga metoder behöver undersökas. Exempelvis behöver sambandet mellan halter av sus-

penderat material och turbiditet studeras vidare (Göransson, 2013). Det finns också ett behov av att 

bättre kunna spåra sedimentpartiklarnas ursprung för att fastställa var erosion sker och som un-

derlag för att kunna beräkna bidraget från olika källor till den totala transporten.  

 

4.2.2 Undersökning av erosionsegenskaper 
För friktionsjordar avgör framförallt kornstorleken sedimentens egenskaper. Relativt välutvecklade 

metoder finns för provtagning av friktionsjordar dock behöver dessa utvecklas vidare. För kohes-

ionsjordar behövs metoder för att kunna ta upp ostörda prover. Detta är nödvändigt för att kunna 

erhålla representativa och tillförlitliga prover för bestämning av erosionsegenskaper. Det vore en 

fördel om sådan provtagning kan utföras samordnat med geotekniska undersökningar, där väl be-

prövade metoder för ostörd provtagning finns. Inom Göta älvutredningen togs bottensedimentpro-

ver med ett öppet plexiglasrör, se Figur 4-2. 

 

Undersökningsmetoder i laboratorium och direkt i fält av erosionsegenskaperna behöver vidareut-

vecklas, främst för kohesionsjord. Analysutrustning kan eventuellt samordnas med befintliga geo-

tekniska metoder och provbehandling. I Göta älvutredningen gjordes en sammanställning av några 

olika tillgängliga metoder, vilka behöver anpassas och vidareutvecklas för bestämning av erosions-

egenskaper (Rydell et al., 2011a). 
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Figur 4-2  Sedimentprovtagning med öppet plexiglasrör. Foto: SGI. 

 

4.2.3 Metoder för kontroll av funktion hos erosionsskydd  
Kontroll av erosionsskydd utförs oftast genom besiktning från båt. Det är endast förekomst och 

status hos den del av skydden som är synliga över vattenytan som då kan bedömas. Det är minst 

lika angeläget att klargöra skyddens läge och omfattning under vattenytan och eventuella defekter. 

Metoder för besiktning med hjälp av undervattensfarkoster (Remotely operated underwater ve-

hicles, ROV), eventuellt kompletterat med dykarundersökningar bör studeras och utvärderas. 

 

Metoder bör även tas fram för kontroll av strandskyddens effekt mot fartygserosion. Frågor som 

bör besvaras är bland annat om skydden är tillräckligt höga, om erosion sker av finjord bakom 

skydden eller eventuellt under dem och vart eroderat material förflyttas. 

 

4.2.4 Provfält 
Det vore värdefullt att etablera provfält såväl längs ett kustavsnitt som längs ett vattendrag. I dessa 

provfält skulle olika typer av mätningar utföras, undersökningsmetoder testas och modelleringar 

utvärderas. Eventuellt skulle även olika typer av skyddsåtgärder kunna anläggas och utvärderas. 

Mätningar i provfälten skulle kunna pågå under många år och därmed utgöra en värdefull databank 

för framtida forskning och metodutveckling. 
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4.3 Beräkningsmodeller 

Erosion av strand- och bottensediment påverkas också av sedimentetens egenskaper såsom korn-

storleksfördelning, mineralogi, organiskt innehåll och av mikroprocesser som abrasion (nötning), 

saltation och biologisk aktivitet. Kunskapen om samband mellan sedimentets egenskaper och 

mikroprocesser med känslighet för erosion är idag mycket bristfällig och det finns behov av både 

fält-, laboratorie- och beräkningsstudier. För att underlätta bestämning av jordlagrens egenskaper 

kan det vara lämpligt att klargöra eventuella kopplingar mellan kända geologiska och geotekniska 

egenskaper och de mer okända erosionsegenskaperna för att användas vid bedömning av erosions-

förhållanden.  

 

I icke kohesiva jordar (friktionsjord) finns ekvationer och modeller framtagna för bestämning av 

vilka krafter som krävs för att erosion ska uppkomma, under vilka förhållanden kornen transporte-

ras och avsätts. Dock saknas i stort kunskap och erfarenhet av tillämpningen av dessa metoder i 

praktiska situationer. 

 

Det saknas dessutom tillräcklig kunskap för att kunna bestämma erosion i kohesiva jordar som lera 

och silt, där andra sedimentegenskaper än bara kornstorlek har betydelse. Ofta används empiriska 

konstanter, uppmätta i fält, för att beräkna erosion och sedimenttransport i sådana jordar. Då jordar-

terna vid flera svenska vattendrag utgörs av kohesionsjord är forskning kring detta väsentligt. Me-

toder för bestämning av erosionsegenskaper anges i Avsnitt 4.3 och utöver detta behöver beräk-

ningsmodeller och beräkningsprogram appliceras och utvärderas för svenska förhållanden.  

 

I en litteraturgenomgång i Göta älvutredningen (Rydell et al., 2011a) undersöktes om det finns 

generella samband mellan erosionsegenskaper och geotekniska egenskaper. Studien visade att det 

inte finns entydiga sådana samband utan de parametrar som styr erosionen är platsspecifika och 

måste bestämmas lokalt. Däremot skulle geologiska och geotekniska parametrar kunna användas 

för översiktliga bedömningar av var det förekommer områden med erosionsbenägna bottenmateri-

al. En fördjupad studie bör göras av eventuella samband samt kontakt etableras med forskare som 

utfört sådana undersökningar. 

 

En sådan studie kan utgå från en systematisk sammanställning av erosionsparametrar och geotek-

niska egenskaper från Göta älv och andra vattendrag för att successivt öka kunskapen om erosions-

egenskaper och samband med geotekniska egenskaper. 

 

En annan viktig aspekt är att matematiskt beskriva de processer som styr sedimenttransport och 

erosion samt tillämpa/utveckla verktyg för mer avancerad modellering av erosionsförloppet. Inter-

nationellt finns en rad olika modeller tillgängliga som kan simulera erosionsförlopp för kuster; 

dock har dessa bara använts i Sverige i begränsad utsträckning. Följaktligen finns det ett behov av 

att testa utvalda modeller för svenska förhållanden och validera deras tillämpbarhet samt olika pa-

rametrar som används i modellerna. 

 

4.3.1 Beräkningsmodeller och indata för vattendrag 
 

Sedimenttransport och sedimentbudget i vattendrag 
Vid erosionsutredningar i vattendrag är etablering av en sedimentbudget ett bra instrument för att 

kunna bedöma hur mycket sediment som tillförs vattendraget i sin helhet och för olika delsträckor. 

Detta kräver mätning av den sedimenttransport som sker vid olika tidpunkter (olika flöden, klimat-

förhållenden etc.) i olika delar av vattendraget. Mätningar kan ske genom exempelvis sedimenthalt 

(supsenderat material) i biflöden och huvudflödet, genom uppgifter om muddringar och igenslam-
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ningar. Kunskapen om hur halter av suspenderat material och turbiditet varierar behöver studeras 

vidare liksom sambandet mellan dessa.  

 

I Göta älvutredningen (Göransson, 2011) utfördes en studie av sedimenttransport utifrån bland 

annat turbiditetsmätningar. Kunskapen om hur halter av suspenderat material och turbiditet varierar 

behöver studeras vidare liksom sambandet mellan dessa för olika jordarter. Vidare krävs studier 

och n analyser av sedimentens ursprung och typ av sediment för biflöden. 

 

För de svenska vattendragen finns det behov av mätningar, analyser och verifiering av exempelvis 

sedimenttransport, sedimentkoncentration, sedimentens sammansättning, batymetri, hastighetsför-

delning, erosion och ackumulation.  

 

Modellering och numeriska beräkningar av erosion i vattendrag 
Modellering och beräkning av erosion kräver först att någon form av hydraulisk modell ställs upp 

för vattendraget. Den hydrauliska modellen kan visa hur stora bottenskjuvspänningar flödet påver-

kar bottnarna med och i vilka områden längs vattendraget som påverkan från flödet är som störst. 

Den kan också ge hastighetsfördelningen i olika tvärsnitt av vattendraget. 

 

Ett antal numeriska modeller finns tillgängliga internationellt för att simulera sedimenttransport 

och erosion i vattendrag, både för kohesiva och icke-kohesiva sediment. Tillämpbarheten vad gäller 

dessa modeller för svenska förhållanden bör undersökas, inkluderat validering av koefficient- och 

parametervärden hos modellerna. En speciell svårighet vid användning av modellerna är att på ett 

realistiskt och robust sätt beskriva kopplingen mellan vattenströmning, sedimenttransport och 

batymetrisk förändring. De två första stegen i denna beräkningskedja kan beskrivas någorlunda väl 

i modellerna, men det tredje steget ger resultat med stor osäkerhet. 

 

Hydrauliska modellberäkningar kan ge ett bra underlag vad gäller bottenskjuvspänningar. En mo-

dellering av bottenskjuvspänningarna utfördes för Göta älv med hjälp av modelleringsverktyget 

Delft3D, se exempel i Figur 4-3. Sådana beräkningar kräver verifiering och kalibrering mot upp-

mätta värden. För att med rimlig säkerhet modellera morfologiska processer (erosion och sedimen-

tation) krävs också detaljerade indata som beskriver bottensedimentens erosionsegenskaper längs 

hela vattendragets längd. Detta gäller speciellt där sedimentens lagerföljd varierar, exempelvis där 

sand överlagrar sediment av lera och silt. 
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Figur 4-3  Illustration av beräkningsresultat avseende bottenskjuvspänning beräknade i Delft 3D-modellering 

för del av Göta älv (Åström et al., 2011).  

 

All numerisk modellering bör inledas med att först skapa en förståelse för hur vattendraget funge-

rar, vilka faktorer som påverkar, hur dessa faktorer samverkar och vilka som har störst inverkan. 

För att analysera erosionsprocesser kan en konceptuell modell upprättas baserad på tillgängliga 

uppgifter. Samband mellan olika bottenmaterial och olika typ av bottenformationer och uppmätta 

bottennivåförändringar kan vara ett led i att förstå de processer som skapar förändringar i bottenni-

våer. Bottnar där friktionsmaterial orsakat så kallade korrasion (slipning av bottenytan) kan inven-

teras genom analys av side scan-bilder och batymetriska mätningar och ge förklaring till lokala 

erosionsmönster. Alla dessa metoder bör studeras, verifieras och utvecklas vidare. 
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Erosionsprocesserna i ett vattendrag skulle exempelvis kunna studeras i detalj inom några begrän-

sade och ur erosionssynpunkt typiska områden. Påverkan vid olika flöden studeras och jämförelser 

göras med kännedom om tidigare förhållanden avseende batymetri och ytformer, exempelvis från 

äldre uppmätta sektioner. Genom att göra inledande undersökningar för ett mindre område med 

omfattande mätningar av olika parametrar, bland annat hydrauliska och geotekniska undersökning-

ar, fås en helhetsbild över de förhållanden som styr erosionsförloppet och en uppfattning av variat-

ionen i testområdet. Detta kan användas för att bedöma om det är möjligt att beskriva erosionspa-

rametrarna för större områden.  

 

I områden där erosionen i kohesiva jordar beräknas utifrån bottenskjuvspänningar behöver giltig-

heten i de ekvationer som används för denna beräkning undersökas. Vidare behövs bättre kunskap 

om de i ekvationerna ingående parametrarna. Detta kan eventuellt fås genom laboratorieundersök-

ningar av bottensediment på liknande sätt som utförts inom Göta älvutredningen (SGI, 2011c). 

Hänsyn kan behöva tas även till andra processer som styr erosionen.  

 

Erosion och sedimenttransport orsakad av fartygstrafik i vattendrag 
Ett fartyg orsakar strömningar genom förträngning av vattenmassan samt genom att propellern som 

driver fartyget framåt skjuter en vattenstråle bakåt. När fartyget färdas i ett smalt vattendrag eller i 

en kanal är utrymmet för den undantryckta vattenmassan begränsat och vågorna blir högre än vad 

de skulle bli på en fri vattenyta. Problem med erosion vid fartygspassage i Stockholms skärgård har 

aktualiserats den senaste tiden och lett till att rederier sänkt hastigheten. 

 

SGI:s utredning av erosionsförhållandena i Göta älv visar att fartygstrafiken har påverkan på eros-

ion och sedimenttransport (Althage, 2010). Det finns emellertid flera osäkra förhållanden, t.ex. hur 

långt upp på stranden effekten av fartygsvågorna når och om det främst är lokala och kortvariga 

effekter som uppkommer. Det finns behov av att klargöra detta genom fortsatta mätningar av sus-

penderat material och uppkommen erosion vid fartygspassage och vid olika vattenföringar och för 

olika vattendrag. 

 

Erikson (2005) presenterar såväl avancerade modellverktyg som enklare analytiska uttryck för att 

kvantifiera hur strandprofiler påverkas nära och ovanför strandlinjen av fartygsgenererade vågor. 

Studierna vilar dock i huvudsak på laboratoriemätningar varför det återstår en hel del arbete i syfte 

att klarlägga i vilken mån och hur metoderna kan tillämpas på praktiska situationer i fält.  

 

4.3.2 Beräkningsmodeller och indata för kuster 
 

Sedimenttransport och sedimentbudget längs kuster 
Ett stort antal modeller för den detaljerade sedimenttransporten har utvecklats genom åren som 

beskriver transporten under vågor och strömmar för varierande morfologiska förhållanden (Came-

nen & Larson, 2007). Fortfarande är det dock svårt att hitta en generell modell och för varje till-

lämpning måste en modell väljas med utgångspunkt från de processer som dominerar sediment-

transporten. En annan svårighet är att koefficienter och parametrar i modellerna till stor del beror 

på de lokala förhållandena och validering av deras värden mot data är ofta nödvändigt. Följaktligen 

finns det behov av att tillämpa/modifiera existerande modeller för olika transportförhållanden i 

kustnära områden samt att validera existerande koefficient- och parametervärden. 

 

Modellering och numeriska beräkningar av erosion längs kuster 
Numeriska modeller för erosion längs kuster är ännu mer knutna till de specifika processer som 

styr den batymetriska utvecklingen än motsvarande modeller för vattendrag. De krafter som orsa-
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kar erosion längs kusten är fler och mer varierande i tid och rum än i ett vattendrag. Resultatet har 

blivit att fler typer av modeller existerar för kusterosion än för erosion i vattendrag. Vid tillämpning 

(eller utveckling) av modeller för kusterosion är det därför helt avgörande att man fastställer vilka 

processer som är avgörande för erosionen.  

 

Av störst intresse från svensk horisont vad gäller numeriska modeller bör initialt vara kustlinjemo-

deller och strandprofilmodeller (Larson & Hanson, 2005). De förra kan simulera erosionen till följd 

av gradienter i den kustparallella transporten. Sådana gradienter kan uppstå om ett kustområde inte 

är i balans med vågklimatet eller om olika mänskliga ingrepp förekommer (t.ex. konstruktioner, 

aktiviteter). Den typiska tidsskalan för erosionen omfattar intervallet år till decennier. Strandpro-

filmodeller beskriver istället erosion av profilen, speciellt ovanför lugnvattenytan, under en storm. 

Vid sådana tillfällen förekommer det ofta kraftig erosion av klitter och bakomliggande områden 

kan hotas, speciellt vid överspolning eller genombrott av klitterna. En storm har en karakteristisk 

tidsskala i intervallet timmar till dagar. 

 

Eftersom erfarenheten av numeriska modeller för kusterosion generellt är begränsad i Sverige, bör 

ett första steg vara att tillämpa dessa modeller för utvalda kuststräckor där data föreligger. Samti-

digt som man validerar modellernas tillämpbarhet kan man bestämma koefficient- och parameter-

värden för olika typer av kustområden och se huruvida dessa värden ligger inom de förväntade 

intervallen. Både kustlinjemodeller och strandprofilmodeller bör ingå i denna valideringsprocess. 

 

En viss modellutveckling kan också genomföras, speciellt vad gäller erosion av klitter. Formler för 

sedimenttransport i uppspolningszonen och vid klitterna existerar (Larson et al., 2004a, 2004b), 

men dessa har ännu inte inkorporerats i modeller som simulerar den morfologiska utvecklingen. 

Klittererosion är intressant att studera både för korta (över en storm) och långa (decennier) tidspe-

rioder, där den senare typen av modellering inbegriper återhämtningen av dynen till följd av vind-

transporterad sand. 

 

 

4.4 Översiktlig och detaljerad kartering av  
erosionsförhållanden  

Idag finns inget nationellt sammanhållet planeringsunderlag för kommunerna avseende områden 

med risker för erosion vid kuster, sjöar och vattendrag. SGI har, inom ramen för sitt samordnings-

ansvar för frågor rörande stranderosion, översiktligt kartlagt förutsättningar för erosion för områden 

längs kuster, de sex största sjöarna och större vattendrag. Inventeringen är baserad på kommuner-

nas observationer samt en sammanställning över var förutsättningar finns utifrån geologiska förhål-

landen.  

 

4.4.1 Kartering av erosionsrisker 
SGI:s översiktliga inventering är emellertid inte tillräckligt detaljerad för att bedöma risker för be-

byggda områden och för områden där bebyggelse planeras. För detta krävs en fördjupad kartlägg-

ning av stranderosion som också föreslogs 2007 i Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 

2007a). SGI har därför utvecklat en metodik för kartering av erosionsrisker för kuster och vatten-

drag (Rydell et al., 2012b). Kartläggningen ska utgöra underlag för kommunernas fysiska planering 

och val av åtgärder för att förebygga skador i bebyggd miljö.  

 

Syftet har varit att utveckla en modell för inventering av risker för erosion i områden som kan be-

höva skyddas med hänsyn tagen till framtida förändringar i klimatet. Utredningar av erosionsrisker 
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föreslås utföras stegvis med successivt ökad detaljeringsgrad. I modellen studeras såväl sårbarheten 

för erosion som konsekvenserna vid erosion, se ett exempel i Figur 4-4. 

 

En tillämpning och verifiering av metodikens första steg, som avser detaljerad kartering, kommer 

att göras av SGI för att därefter kunna genomföras på nationell nivå under förutsättning att medel 

anslås för detta. 

 

För vidare analys, så kallad fördjupad kartering, behöver det på liknande sätt utvecklas en metodik 

som prövas i praktisk tillämpning i samråd med berörda aktörer, t.ex. kommuner och markägare. 

Data från SGU:s pågående projekt Skånestrand med detaljerade uppgifter om geologi på land och 

havsbottnar kommer att ge ett gott underlag för vidare utveckling av metoder för kartläggning av 

utsatta områden. 

 

 

 
 
Figur 4-4  Exempel på redovisning av sårbarhet för erosion längs ett kustområde uttryckt i tre olika sårbar-

hetsklasser. Klassningen baseras på en sammantagen klassning utifrån ett så kallat erosionsindex (Rydell et 
al., 2012b). 
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4.4.2 Undersökning genom fjärranalys 
Information om detaljerad topografi till land och sjöss kan fås genom geofysiska metoder, flygba-

serad laserteknik, satellitteknik, flygfotoanalys etc. I Sverige finns begränsade erfarenheter av mer 

långsiktiga mätprogram, analyser av sedimentförändringar och erosionsförhållanden i jord och 

berg. I vissa fall finns enstaka mätningar av specifika förhållanden.  

 

Digitala flygbilder, bilder från laserskanning av strandnära områden och satellitbilder används idag 

för värdering av exempelvis topografi, batymetri, vegetation och morfologiska formationer (Rydell 

et al., 2010). Metoder för analys och tillämpning behöver förfinas och studeras vidare.  

 

Möjligheterna att med batymetrisk och terrester laserskanning samt digitala flygbilder ta fram en 

integrerad databas över kustzonen har studerats inom ett kustområde i Åhus (Rydell et al., 2013). 

En sömlös karta har upprättats som beskriver såväl biotoper och andra förhållanden på land och 

under vatten. Genom att kombinera resultat från laserskanning och tolkning av flygbilder finns 

möjligheter att presentera information på kartor som kan användas för naturvård, fysisk planering 

och riskvärdering. Det finns också möjligheter till vidareutveckling av klassificeringsmetoder och 

att kombinera automatiska, semiautomatiska och manuella metoder där den tekniska utvecklingen 

inom fjärranalysområdet tas till vara.  

 

I utredningen i Åhus presenteras vidare ett system för övervakning av förändringar inom strandnära 

områden. Det är ett övervakningssystem med kombination av olika typer av fjärranalys, där meto-

der väljs beroende på detaljeringsnivå och syfte. Fjärranalys med satellitbilder bedöms ha en stor 

potential för att översiktligt och kostnadseffektivt kunna studera förändringar och utvecklingsten-

denser av strandnära områden. Inom bedömda och avgränsade riskområden kan därefter mer detal-

jerad analys göras med laserskanning och digitala flygbilder. Ett sådant övervakningssystem, base-

rat på fjärranalys, skulle kunna indikera var områden med kusterosion eller sedimentation pågår. 

Övervakningen kan göras regelbundet, exempelvis vart annat till vart tredje år och täcka ett större 

kustområde. Indikerade områden kan vara relativt grovt avgränsade och användas som ett underlag 

för att klargöra behov av närmare undersökningar av erosionskänsliga områden i fält.  

 

Det finns anledning att fortsätta utvecklingsarbetet för att se förutsättningar för ett sådant övervak-

ningssystem. I en detaljerad studie kan det närmare klargöras med vilken noggrannhet förändringar 

i plan kan karteras och kvantifieras i jämförelse med befintliga metoder samt hur en sådan metod 

kan ersätta eller komplettera dessa metoder. Här bör också ingå att värdera och jämföra kostnader 

och nytta med olika metoder i relation till behovet av information om förhållandena i kustområden. 

Ett sådant utvecklingsarbete bör bedrivas utifrån ett användarperspektiv och förslagsvis genomfö-

ras som praktiska tillämpningar i samarbete med kommuner och länsstyrelser.  

 

4.5 Förebyggande åtgärder  

I syfte att förebygga och säkerställa skydd mot erosion och översvämning av strandnära områden 

behöver åtgärder vidtas där det finns värden som behöver skyddas. Det handlar om att utifrån be-

dömd riskbild och befintliga värden som kan behöva skyddas, välja det samhällsekonomiskt och 

miljömässigt mest lämpliga alternativet. Alla alternativ innebär olika konsekvenser, mer eller 

mindre mätbara, för människa och miljö samt leder till kostnader men också vinster för såväl 

kommunen som enskilda. Det gäller då att hitta den strategi som medför den största nettovinsten. 

Det finns ett stort antal olika metoder som kan tillämpas för att säkerställa skydd av strandnära 

områden. När det gäller kustområden finns beskrivningar av skydd i exempelvis Johansson (2003) 

och Hanson et al. (2006). För skydd mot erosion av vattendrag hänvisas till bland andra Johansson 

(1995). 
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Det finns förutsättningar för naturolyckor redan vid dagens förhållanden och dessa kommer att öka 

till följd av klimatförändringar. I en del områden behövs skyddsåtgärder redan för dagens klimat 

medan skyddsåtgärder för andra områden kan utföras vid ett senare tillfälle då sannolikt bättre kun-

skap finns om klimatförändringar. Det innebär att man kan anpassa förstärknings- och anpass-

ningsåtgärder och successivt öka skyddet mot erosion och översvämning.  

 

4.5.1 Utveckling av olika typer av erosionsskydd 
Under årens lopp har olika metoder använts för att skydda strandnära områden med varierande 

framgång såväl tekniskt som ekonomiskt. Nya synsätt och nya metoder har på senare tid vuxit fram 

som på ett bättre sätt tar hänsyn till naturens egna processer och som på ett kostnadseffektivt sätt 

tar hänsyn till ett bredare synsätt när det gäller miljöaspekter. Erfarenheter från dessa är dock be-

gränsade i Sverige.  

 

Det behövs därför en teknikutveckling av erosionsskydd för stränder och bottnar längs kuster och 

vattendrag som säkerställer skydd mot erosion och samtidigt kan utföras med hänsyn till miljön på 

land och i vattenområden. 

 

Erosionsskydd för kuster har hittills främst utgjorts av traditionella så kallade hårda metoder, som 

t.ex. strandskoningar (stenfyllning längs med kusten och uppe på stranden), friliggande vågbrytare 

(stenfyllning längs med kusten men ute i vattnet) eller hövder (stenfyllning vinkelrätt kusten från 

stranden ut i vattnet). Dessa metoder har alla den egenskapen att de inte löser det fundamentala 

problemet som består i brist på sediment. Istället blockerar de sandtransporten utmed kusten och 

flyttar på så sätt erosionen till nedströms liggande kustavsnitt. Därmed uppstår genast ett nytt eros-

ionsproblem som måste lösas. På detta sätt kan ett initiellt lokalt erosionsproblem fortplantas så att 

till slut hela kusten är föremål för kustskydd. Här finns ett behov av att vidareutveckla sådana 

skydd för att undvika denna typ av problem. 

 

I Ystads kommun har en metod använts med återföring av sand till en strand utsatt för kraftig eros-

ion, så kallad strandfodring. Metoden beskrivs i Hanson et al., 2006. Det finns behov av att följa 

upp åtgärden samt forskning om var och hur sandsugning på havsbotten kan utföras med minsta 

möjliga skada.  

 

I Sverige har i huvudsak strandskoning med sprängsten eller block använts som skydd mot eros-

ion längs vattendrag. Dessa åtgärder är effektiva i många fall men inte alltid den mest kostnadsef-

fektiva eller miljövänligaste metoden, inte heller den mest estetiskt tilltalande. Dessutom utgör 

skydden en störning av naturvärden genom att de kraftigt avviker från omgivningen och skadar 

naturlig vegetation.  

 

Hårda erosionsskydd i form av sprängsten och andra fasta konstruktioner längs stränder i vatten-

drag leder ofta till en ökad erosion nedströms skydden och även bottenerosion, eftersom det ofta är 

svårt att utföra skydden under vatten och anlägga skydden så att inte erosion uppkommer vid eros-

ionsskyddens nederkant. Det kräver också omsorgsfullt utförande så att inte erosion uppkommer 

bakom skydden.  

 

Så kallade naturanpassade erosionsskydd bestående av vegetation kan på ett bättre sätt anpassas till 

naturliga förhållanden och medföra att en del av de problem som finns med hårda skydd undviks. 

Exempel på erosionsskydd med vegetation längs floden Rhen ges i Figur 4-5. Vegetation som 

skydd mot erosion längs vattendrag har nyttjats vid ett fåtal platser i Sverige. Längs Skånekusten 

har vegetation använts som skydd mot vinderosion av sanddyner. Någon uppföljning av dessa ut-

förda åtgärder finns inte presenterad. En utveckling av mer naturanpassade skydd bör påbörjas och 

erfarenheter från andra länder inhämtas. Exempel på frågeställningar är vilken typ av växter som 

kan användas, behov av kompletterande material som nät eller gabioner, utformning och utförande 
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för att skapa tillräckligt skydd etc. En sammanställning av såväl goda som mindre bra exempel på 

utförda åtgärder skulle vara värdefull.  

 

Naturanpassade erosionsskydd kan också tillåta att vattendraget svämmar över under kontrollerade 

former. Vid hårda erosionsskydd kan översvämning medföra erosion bakom skydden om de över-

svämmas. Framtida klimatförändringar förväntas leda till mer nederbörd och större flöden vilket 

leder till att vattendragen behöver kunna breddas, så att vattnet kan få plats, exempelvis genom 

anläggning av våtmarker, etc. 

 

 

 
 
Figur 4-5  Erosionsskydd utfört med vegetation längs Rhen. Foto: SGI 

 

4.5.2 Uppföljning av erosionsskydd 
Bättre metoder krävs för att följa upp och verifiera åtgärder mot erosion liksom för att säkerställa 

funktion hos befintliga erosionsskydd. Läge och kondition under vattenytan för strandskoningar är 

ofta okänd och vissa delar av skydden kan ha glidit ner mot vattendragets djupfåra. Med hänsyn till 

klimatförändringar kan befintliga skydd även behöva justeras och utökas. 

 

För konstruktioner är det speciellt vid ränderna till omgivande naturliga områden som risk förelig-

ger för lokal erosion och kollaps. Returflödet vid ett erosionsskydds nedre kant, t.ex., orsakar ofta 

betydande påverkan eftersom kraftig turbulens kan uppstå här, vilket kan äventyra skyddens funkt-

ion. Metoder för att lokalisera sådana förhållanden behöver utvecklas och lämpliga metoder för att 

utforma övergången mellan skyddet och omgivande naturliga områden måste användas och bygg-

nation ske på rätt sätt. Vid fartygspassage kan vågor slå upp ovan strandskoningar och orsaka eros-

ion bakom skydden. Detta problem behöver studeras och följas upp. 

 

I komplexa, naturliga miljöer är det ofta svårt att urskilja vilken effekt en åtgärd kan ha på lång 

sikt. Experimentella studier kan således vara aktuella för att i detalj studera t.ex. olika förstärk-

ningsåtgärders positiva effekter respektive potentiellt oönskade effekter. Också genom att reprodu-

cera händelseutvecklingen i datormodeller, tillsammans med känslighetsanalys, kan inverkan av 

olika parametrar analyseras. Detta kan göras exempelvis inom provfält (se Avsnitt 4.2). 
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4.6 Riskanalys samt planerings- och beslutsunderlag  

För att kunna tillämpa principerna i Integrerad förvaltning av kustområden i arbetet med erosion för 

kuster och vattendrag behövs i många fall ett nytt synsätt och nya metoder för värdering av risker 

och som underlag för planering och beslut om åtgärder. Inriktningen bör vara att i större utsträck-

ning ta hänsyn till naturens egna processer men ändå utveckla kostnadseffektiva lösningar. Detta 

gäller för såväl för den fysiska planeringen och för anpassning av befintlig bebyggd miljö. 

 

4.6.1 Planerings- och beslutsunderlag 
En metodik avsedd att användas som planerings- och beslutsunderlag för ny bebyggelse och an-

passning av befintlig bebyggd miljö i områden kring vattendrag och längs kusterhar utvecklats och 

redovisas av Rydell et al., 2011b. Metodiken syftar till att säkerställa hållbar utveckling av strand-

nära områden där det finns risk för naturolyckor i form av erosion, ras/skred och översvämning och 

med hänsyn tagen till nya klimatförhållanden. Den kan tillämpas för strandnära områden vid hav, 

sjöar och vattendrag och tillämpas på nationell, regional och lokal nivå. 

 

Ett flertal andra metoder har tagits fram och det finns behov av vidareutveckling av dessa och ut-

veckling av nya metoder/verktyg. Exempelvis bör samhällsekonomiska aspekter få större betydelse 

liksom att sannolikhetsbaserade analysmetoder tillämpas.  

 

Hållbar utveckling av strandnära områden drivs idag främst på kommunal nivå. Därför finns behov 

av generella riktlinjer i form av tydliga och praktiska metoder att värdera risker för stranderosion 

och behov av åtgärder. Sådana riktlinjer behöver integreras med övrig samhällsplanering. Anvis-

ningar och checklistor i olika planerings- och byggskeden med avseende på erosion, ras/skred och 

översvämning behöver utarbetas. 

 

4.6.2 Samhällsekonomi och hållbarhet 
Det finns behov av utveckling av metoder och beslutstödsmodeller för såväl rent samhällsekono-

miska utvärderingar (med kostnads-nyttoanalys eller kostnadseffektivitetsanalys) av nyttor och 

kostnader (vilket bör inkludera värderingar av effekter på miljötjänster med mera) som mera hel-

täckande hållbarhetsanalyser, där ekonomiska, sociala och miljömässiga för- och nackdelar med 

olika åtgärder vägs samman till en mera fullständig hållbarhetsvärdering. 

 

Det behöver också utvecklas samhällsekonomiska analysmetoder som kvantifierar olika strandnära 

områdens ekonomiska betydelse. Sådana analyser skulle troligtvis vara till de naturanpassade me-

todernas fördel, vilket i sin tur skulle verka för en mera hållbar förvaltning av våra kustområden. 

 

Vidare behöver det tas fram strukturer för hur sociala aspekter diskuteras och fångas upp, exempel-

vis rättviseaspekter och hur människor lokalt accepterar olika åtgärdslösningar. Exempel på meto-

der för att ta reda på detta är intervjuer, enkäter och användar/fokusgrupper.  

 

På en övergripande nivå behövs mera kunskap med utgångspunkt från olika aktörers perspektiv – 

hur olika aktörer ser på risker vid kuster och vid vattendrag, hur de värderar dessa risker, hur be-

redda de är att ta dessa eller hur mycket de är villiga att bidra själva till att förebygga och hantera 

dessa risker. Man behöver även veta mera ur ett institutionellt perspektiv respektive policyperspek-

tiv, exempelvis om beslutsfattande processer, hur ansvarsfördelningen ser ut och fungerar, om det 

finns glapp eller hinder i det nuvarande systemet samt var det finns framgångsrika exempel. Detta 

kan handla om klimatförändringar, men även andra naturliga och mänskliga hot mot samhället och 

infrastrukturer.  
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Inom samhällsvetenskaplig riskforskning finns en hel del kunskap som är relevant, men i Sverige 

har den hittills bara i liten utsträckning tillämpats i förhållande till värdering och hantering av risker 

i kustzonen. Intressanta områden inkluderar institutionella ramverk (risk governance), olika aktö-

rers riskuppfattningar och beteende, värdering/ avvägning och beslutsfattande kring risker. Dessu-

tom är intressant att studera hur tidsmässiga och geografiska perspektiv påverkar detta, sårbarhet, 

hanteringsberedskap, förtroende och kommunikation, konfliktanalys- och hantering, deltagande-

processer och samverkan. Andra viktiga områden är praktisk metodutveckling i samband med ana-

lys, diskussion, beredskap och beslutsfattande i syfte att lära sig från erfarenheter inom andra 

forsknings/förvaltningsområden. 
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5 Kompetensförsörjning 

För att uppnå målet om en hållbar utveckling av strandnära områden behöver befintlig kunskap nå 

ut till de som på olika sätt arbetar med och berörs av erosionsfrågor, som markägare, myndigheter, 

kommuner, intresse- och branschorganisationer, konsulter, entreprenörer etc.  

 

Dessutom behöver ny kunskap och nya metoder tas fram som bidrar till en säkrare och effektivare 

hantering av problematiken och som kan ta hänsyn till klimatförändringen. Denna kunskap behöver 

successivt föras ut i praktisk användning. 

 

Kunskap behöver förmedlas på flera olika sätt beroende på målgrupp och verksamhet. Några ex-

empel på aktiviteter anges nedan. 

 

 

Publikationer 

FoU-rapporter, kunskapssammanställningar, handböcker, rekommendationer, tidskriftsartiklar 

 

Utbildning 

Kurser, seminarier, konferenser för praktiskt verksamma inom olika områden 

Grundutbildning på gymnasie- och högskolenivå 

Kurser vid forskarutbildning 

 

Nätverk 

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan intressenter, t.ex. det årliga Kustmötet, Nationella platt-

formen för naturolyckor och SGI:s myndighetsnätverk för stranderosion 

Ökad samverkan mellan myndigheter och universitet/högskolor 

Internationellt utbyte 

Tvärvetenskapligt utbyte och erfarenhetsåterföring 

 

Information på webbplatser 

Tillgång till teoretisk och praktisk information, diskussionsforum 

Portaler, t.ex. Klimatanpassningsportalen 

SGI:s webbsida om stranderosion 

Sociala medier 

 

Praktisk tillämpning 

Användning av teknik och metoder i praktiskt utförande 

Tillämpning av resultat från examens- och doktorandarbete i praktiken 

Erfarenhetsåterföring  
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6 Forskningsmiljöer i Sverige 

Det finns flera miljöer och kompetenser i Sverige som aktivt arbetar med forsknings- och utveckl-

ingsprojekt rörande problem i strandnära områden. Den forskning som förekommer bedrivs idag 

framförallt vid de tekniska och naturvetenskapliga universiteten. Utvecklingsprojekt drivs av 

forskningsinstitut, entreprenörer och konsulter samt av vissa myndigheter. När det gäller samhälls-

vetenskaplig riskforskning och miljö är forskning om kust och vattendrag begränsad i dagsläget, 

perspektivet behöver omfatta fler kompetensområden. Det finns forskningsmiljöer i Sverige vars 

kunskap bör vara relevant och lätt att tillämpa även i detta område.  

 

Forskning- och utvecklingsprojekten finansieras genom olika nationella och internationella forsk-

ningsfinansiärer. I Sverige är de främsta finansiärerna Formas, SBUF, Vetenskapsrådet. Flera cen-

trala myndigheter har också medel för FoU som behövs för att genomföra sitt myndighetsuppdrag.   

 

Internationella projekt med svensk medverkan finansieras genom t.ex. EU:s forskningsprogram, 

Interreg, US Army Corps of Engineering, SIDA/Sarec. 

 

Några FoU-miljöer med verksamhet med koppling till strandnära områden presenteras nedan (i 

alfabetisk ordning). 

 

Chalmers tekniska högskola bedriver bland annat forskning om förorenade områden och släntsta-

bilitet. Forskningen inriktas främst på att utveckla tekniskt/ekonomiskt hållbara lösningar varvid 

modeller för riskanalys är en viktig del i beslutsprocessen. 

 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV) är Chalmers och Göteborgs universitets gemen-

samma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar 

utveckling. 

 

Göteborgs universitet bedriver bland annat forskning inom klimat, marin miljö och geologiska 

resurser. Universitetet är ledande inom europeisk havsforskning och havsmiljön hör till universitets 

prioriterade styrkeområden.  

 

Havsmiljöinstitutet är ett nationellt kunskapscenter för Sveriges havsmiljöförvaltning som baseras 

på ett samarbete mellan Göteborgs, Umeå och Stockholms universitet, samt Linnéuniversitetet i 

Kalmar. På uppdrag av regeringen ges bland annat råd till myndigheter. Kunskap tas fram om me-

toder och analyser inom områden som havets miljötillstånd, samhällets nyttjande av havet, klimat-

förändringens effekter samt hantering av kust-/havsmiljöproblem. 

 

Kungliga tekniska högskolan bedriver bland annat forskning inom området vattenteknik. Exem-

pel på forskningsområden är utskov för vattenkraftanläggningar, kanaler och annan byggnation i 

vatten. Teknikområdet omfattar olika erosionsproblem och sedimenttransport i strömmande vatten, 

samt hydraulisk belastning på konstruktioner.  

 

Vid Luleå tekniska högskola bedrivs forskning bland annat inom miljögeoteknik innefattande 

exempelvis muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion. 

 

Vid Lunds tekniska högskola bedrivs bland annat forskning inom kusthydraulik innefattande 

sedimenttransport, våggenerering, stränders utveckling, kustskydd, fartygsgenererade vågor. Arbe-

tet är främst inriktat på utveckling av numeriska simuleringsmodeller för storskalig kustutveckling 

och inverkan av stormar. Här finns också en grupp som arbetar med konsekvens- och riskanalyser 

och miljöpåverkan av stora olyckor och med riskhänsyn i den fysiska planeringen. 
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Mittuniversitetet har ett centrum för risk- och krisforskning (RCR) som bedriver tvärvetenskaplig 

forskning inom områden som riskbedömning, uppfattning och kommunikation, beredskap och han-

tering. Hittills har endast ett begränsat antal forskare koppling till miljö/kuster. 

 

SMHI bedriver forskning inom bland annat hydrologi, oceanografi och klimat i syfte att ta fram 

exempelvis matematiska beräkningsmodeller för att integrerat beskriva processerna på marken, i 

vattnet och i atmosfären.  

 

Statens geotekniska institut (SGI) genomför FoU-projekt inom samtliga de forskningsområden 

som anges i Kapitel 4. SGI har även omfattande verksamhet när det gäller kunskapsförmedling om 

stranderosion.  

 

Statens Lantbruksuniversitet (SLU) bedriver forskning inom området naturanpassade erosions-

skydd, erosionsskydd i landskapet etc. 

 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bedriver och stödjer forskning inom det geovetenskap-

liga området, bland annat om geologisk utveckling, vilket bidrar till förståelse för de geologiska 

processer som format landskapet och som också ger värdefull information om de berg- och jordar-

ter som finns i kustområdena. SGU bedriver också utveckling av undersökningsmetoder m.m. för 

den egna undersökningen, bland annat i kustområden.  
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7 Förslag till branschgemensamt  
utvecklingsprogram 

7.1 Strategiska aspekter 

Kompetensförsörjning enligt denna utredning behöver genomföras med flera olika aktiviteter. Det 

gäller både att skapa förutsättningar för forskning och utveckling på universitet och forskningsinsti-

tut men också att verka för praktisk tillämpning och demonstrationsprojekt. Målgruppsanpassad 

kunskapsförmedling av ny och befintlig kunskap är en annan viktig del där olika kanaler för att föra 

ut kunskapen ska användas. 

 

När det gäller forskning och utveckling på universitet, högskolor och forskningsinstitut behöver 

frågor om strandnära områden få en större roll och breda och tvärsektoriella samverkansområden 

etableras. Tematiska satsningar som inkluderar doktorander och postdoktorander bör etableras. Här 

kan även examensarbeten ingå liksom medverkan av praktiskt verksamma personer inklusive indu-

stridoktorander. En närmare samverkan behövs också för att skapa förutsättningar för examensar-

beten på högskolor, företag, myndigheter. 

 

Planering och val av inriktning bör läggas fast efter samråd med berörda aktörer i samhället, t.ex. 

kommuner, myndigheter och utförare som konsulter och entreprenörer.  

 

En samverkan bör etableras nationellt där olika forskningsmiljöer ges möjlighet till profilering men 

också för att erhålla en samlad bred täckning av olika aspekter inom problemområdet. Det bör ges 

möjligheter för personalutbyte genom att forskare deltar i projekt inom andra forskningsmiljöer. 

Det bör också etableras samverkan då ansökningar till forskningsråd i Sverige och internationellt 

ska formuleras.  

 

Samverkan ska också förstärkas med internationella forskningsmiljöer för att genomföra gemen-

samma projekt och för erfarenhets- och kunskapsöverföring. 

 

Information och kunskapsförmedling baserad på genomförd FoU bör ingå som en planerad och 

prioriterad del av all verksamhet. Här bör forskare tillsammans med informatörer planera och ge-

nomföra aktiviteter som säkerställer att kunskapen når ut i samhället och blir använd i praktiken.  

 

Befintlig kunskap behöver också föras ut i praktisk tillämpning. Särskilda resurser behöver avsättas 

för att identifiera vilken kunskap som ska förmedlas. Flera olika former för att förmedla kunskapen 

finns, t.ex. kunskapssammanställningar och vägledningar, informationsmöten, information via 

webbplatser, kurser och vidareutbildning. 

 

 

7.2 Resurser och finansiering 

En satsning på FoU och kompetensförsörjning förutsätter förstärkta ekonomiska och personella 

resurser. 

 

Omfattningen av FoU vid universitet och forskningsinstitut inom det område som beskrivs i denna 

utredning behöver öka och fler aktörer bör vara delaktiga.  
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För att öka intresset för området och få tillgång till fler forskare behöver ämnesområdet stärkas på 

universiteten genom att fler studenter följer relevanta kurser i utbildningen, fler examensarbeten 

genomförs och fler doktorandprojekt skapas. Högskolor och universitet behöver för detta stärka 

och öka sin kompetens inom området. Samverkan mellan forskning och praktisk tillämpning kan 

öka intresset för att erbjuda studieobjekt och praktikplatser. 

 

På liknande sätt behöver forskningsinstitut och berörda myndigheter avsätta mer medel och ge möj-

lighet till personal att medverka i FoU och kunskapsförmedling inom området. 

 

Större finansiella medel är således nödvändiga för att kunna genomföra den FoU och kunskapsför-

medling som anges i denna utredning för att kunna få önskad effekt i samhället. Sverige bör verka 

för att dessa frågor får större tyngd även i EU:s forskningsprogram. 

 

7.3 Branschgemensamt utvecklingsprogram 

För att få genomslag och säkerställa samhällets behov av kompetens finns behov av en bransch-

gemensam satsning på FoU och kunskapsförmedling för strandnära områden. Detta skulle 

vara en möjlighet för att få volym och bredd inom ämnesområdet. Det kan också ge en bättre sam-

verkan då FoU idag är splittrad på flera olika håll med begränsad samverkan. FoU och kunskaps-

förmedling inom de områden som anges i denna utredning bör genomföras under en 10-årsperiod. 

Genom att samordna verksamheten mellan olika forskningsmiljöer ges förutsättningar för större 

ekonomiska och personella resurser. Det finns också förutsättningar att skapa virtuella FoU-

miljöer. 

 

I en sådan satsning bör användare av kunskap medverka vid formulering av projektens inriktning 

och även vid implementering av kunskap i praktiska tillämpningar. Det finns erfarenheter från lik-

nande satsningar där universitet, forskningsinstitut, myndigheter, kommuner, konsulter, material-

tillverkare och entreprenörer deltar. Några exempel där SGI varit drivande är programmen Stads-

förnyelse på bättre grund, Svensk Djupstabilisering och Teknikutvecklingsprogram för förorenade 

områden (TUFFO). 

 

Finansiering av satsningen åstadkommes genom anslag från olika forskningsråd och med medel 

från medverkande organisationer.  

 

Med utgångspunkt från föreliggande utredning föreslås därför att en förstudie genomförs i syfte att 

utarbeta ett program för en branschgemensam utvecklingsinsats. I förstudien ska programmets in-

nehåll och omfattning klargöras, vilken form ett sådant program ska ha, vilka som ska medverka 

och hur programmet ska finansieras.  

 

Programmet bör förankras hos potentiella medverkande. Som medverkande bör ingå forskningsut-

förare (universitet, forskningsinstitut och myndigheter), forskningsfinansiärer (främst Formas, Vin-

nova och Vetenskapsrådet samt byggbranschens FoU-organ SBUF), konsultföretag och entreprenö-

rer samt tillverkare av skydd av stränder mot erosion. 
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Bilaga 2  
Centrala myndigheter med ansvar inom strandnära  
områden 
 

Myndigheterna angivna i alfabetisk ordning 

Myndighet Ansvar  

Boverket Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggd miljö, 
fysisk planering och hushållning med mark- och vattenområden. Boverket 
ska tillse att den bebyggda miljön utgör en god livsmiljö samt medverka till 
en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för 
frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vatten-
drag och hav. Myndigheten har i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om havs- 
och vattenfrågorna, att öka kunskapen om haven, att hantera intressekon-
flikter kring våra hav och vatten och finna en balans mellan olika intressen.  

Jordbruksverket Jordbruksverket har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och 
rennäring. Jordbruksverket arbetar bland annat med att främja den regionala 
utvecklingen, verkställa de politiska besluten inom verksamhetsområdet och 
verka för en effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik i EU. Verket kan 
medverka till att minska påfrestningar på strandnära områden. 

Lantmäteriet Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning, om 
grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, om inskriv-
ning enligt jordbalken och om geodetiska referenssystem. Lantmäteriet ska 
bland annat verka för en väl fungerande försörjning med grundläggande 
geografisk information och fastighetsinformation och en nationell enhetlig 
geodetisk infrastruktur. 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) 

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar. MSB ansvarar bland annat för översiktlig kartläggning av områden 
som kan översvämmas och som kan utsättas för skred, ras och slamström-
mar. MSB har regeringens ansvar att genom en nationell plattform och i 
samverkan med berörda myndigheter och organisationer förbättra samord-
ningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor. 

Naturvårdsverket Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om 
klimat,  mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, 
miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket hanterar stranderos-
ion främst ur naturskyddssynpunkt i samband med områdesskydd och 
täktverksamhet och granskar bland annat angående verksamhetens skada 
på biotoper och växt- och djurlivet.  

Sjöfartsverket Sjöfartsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för sjöfarten och ska 
verka för att de transportpolitiska målen uppnås. De ansvarar för farlederna 
utanför hamngränserna, farleder i Göta älv och Södertälje kanal samt Vä-
nern och Mälaren. 

Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har 
till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de 
skogspolitiska målen kan uppnås. Skogsstyrelserna ger tillstånd till avverk-
ning och förändring av markanvändning. 
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Statens geotekniska institut (SGI) SGI är förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor. 
SGI har ansvar för det geotekniska området, det vill säga jords och bergs 
tekniska egenskaper och tillämpningen i markanvändning och byggande. 
SGI har dessutom ett övergripande samordningsansvar för stranderosion. I 
ansvaret ingår bland annat att leda ett myndighetsnätverk och att hantera 
remisser av ärenden som rör byggande i eller i närheten av hav, sjöar och 
vattendrag.  

Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) 

SGU är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffen-
het och mineralhantering. SGU tar bland annat fram kunskapsunderlag om 
geologiska förhållanden på land och till havs inklusive fysiska och kemiska 
egenskaper hos berg- och jordarter. SGU handlägger ärenden enligt konti-
nentalsockellagen som kan vara tillämplig vid skydd motstranderosion ge-
nom strandfodring med material från havsbottnar.  

Sveriges meteorologiska och hyd-
rologiska institut (SMHI) 

SMHI är förvaltningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska, hydrolo-
giska och oceanografiska frågor. SMHI tillhandahåller planerings- och be-
slutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter och samlar data 
om bland annat vattennivåer, vindförhållanden och vågor. 

Trafikverket Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv 
ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart. Frågor om erosion berör både anläggningar vid 
kuster och vattendrag. 
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