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Sammanfattning
”Mark som är eller kan bli olämplig, avseende de boendes hälsa och säkerhet eller om risken för
översvämning, erosion och olyckor är stor, ska ingen bebyggelse planeras eller uppföras. En
medveten planering för en framtida klimatförändring utvecklar stadens anpassningsförmåga, gör
den mindre sårbar och gör att man kan skapa ett mer robust samhälle”
(Halmstads översiktsplan 2030)

Som klimatet nu förändras, kommer Halmstad inom en snar framtid att få räkna med
temperaturhöjningar, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. För en stor och kustnära kommun som
Halmstad krävs det att kommunen anpassar sig inför dessa utmaningar och vidtar nödvändiga åtgärder i
god tid. Konsekvenserna kan bli stora om anpassning inte sker för ett förändrat framtida klimat.
Halmstad kommun har två områden i staden som kräver vidare analys, dessa är Tullkammarkajen och
Söder. Tullkammarkajen är ett planerat bostadsområde som ska börja bebyggas 2020 och området Söder
är till stor del redan bebyggt. Båda områdena är belägna direkt intill Nissan, som översvämmas vid
vattenstånd på cirka +2,0 m ö h. Idag kan staden räkna med extremnivåer på +2,5 m ö h och vid stormen
Gorm (2015) rådde ett vattenstånd på +2,37 m ö h. Prognoser från bl.a. SMHI tyder på att havsnivån
kommer öka en meter fram till år 2100. Samtidigt minskar återkomsttiderna för vattenstånd på + 2,5 m ö
h från cirka 50 år till endast 2 år fram till år 2100.
Medeltemperaturen i Halmstad kommer öka under detta århundrade från 6-8oC till 10-14oC. Antalet
varma dagar ökar från 10-15 till 50-55 dagar per år och värmeböljorna under sommaren kommer bli
mycket längre, med torka, vattenbrist och i värsta fall dödsfall till följd.
Syftet med rapporten har varit att ta fram åtgärdsalternativ för att minska risken för översvämningar och
värmeböljor i staden. Samhällets resurser är begränsade, vilket medför att det behövs en så
kostnadseffektiv anpassning som är möjligt. Kommunen har idag liten kunskap om de mest lönsammaste
alternativen för att minska påverkan från översvämningar och värmeböljor, varför rapporten utreder den
frågan.
Metod har varit en översvämningssimulering, 14 intervjuer, en litteraturstudie och en
samhällsekonomisk bedömning genom en kostnads-nyttoanalys.
Fyra olika åtgärdsalternativ, som minskar risken för översvämningar och värmeböljor, redovisas i
rapporten och utreder om översvämningsåtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma. Åtgärderna
innebär bland annat ökad vegetation, höjdsättning, backventilen, vallar, slussport och pumpar.
I den samhällsekonomiska bedömningen jämförs nyttan från åtgärderna med kostnader. Analysen visar
att trots höga investeringskostnader är samtliga åtgärdsalternativ samhällsekonomiskt lönsamma med
en tidshorisont på 100 år fram i tiden.

Abstract
"Land that is or may be inappropriate, regarding the residents' health and safety or the risk of
flooding, erosion and accidents is great, no settlement should be planned or built. An increased
awareness in planning for a future climate change develops the city's adaptability, making it less
vulnerable and allows it to become a more robust society"
(Halmstads översiktsplan 2030)
Considering how the world and local society is developing, Halmstad will in the near future experience
temperature rise, increased rainfall and rising sea levels. For a large coastal municipality like Halmstad, it
is required that the municipality adapt to these challenges and take the necessary measures in good
time. The consequences can be devastating if adaptation is not done for a changed future climate.
Halmstad has two areas in the city that require further analysis, these are Tullkammarkajen and Söder.
Tullkammarkajen is a planned residential area, that will be built in 2020 and Söder is an area that is
largely already built. Both areas are located directly next to Nissan, which floods when the water level
rises above approximately +2.0 meter above sea level (masl). Today the city can count on extreme levels
of +2.5 masl and the storm Gorm (2015) advised a water level of +2.37 masl. Forecasts from SMHI
indicate that the sea level will increase one meter by 2100. At the same time the recurrence times for
the water level of + 2.5 masl will be reduced from about 50 years to only 2 years until year 2100.
The temperature in Sweden will increase during this century and Halmstads average temperature will
increase from 6-8oC to 10-14oC. The number of hot days increases from 10-15 to 50-55 days per year and
heat waves during the summer will be much longer, with droughts, shortage of water and in worst case
deaths as a result.
The purpose of the report was to develop policy options for reducing the risk of floods and heat waves in
Halmstad. The resources in the society are limited, therefore the most cost-effective adaptation is
needed. The municipality currently has no knowledge of the most profitable options for reducing the
impact of floods and heat waves, hence this report aims to investigate the matter.
Method has been a flood simulation, 14 interviews, a literature review and an economic assessment by a
cost-benefit analysis.
Four different policy options, which reduce the risk of flooding and heatwaves, are listed in the report
and investigate if the flood measures is economically profitable. They include increased vegetation,
elevation, check valve, dykes, sluice gate and pumps.
The assessment compares the benefits from the actions with the cost in an economic assessment. The
analysis shows that despite high investment costs, all proposals for action are economically viable with a
time horizon of 100 years.
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Inledning

1. Inledning
”Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar på många håll så mycket att förstärkta
insatser för förebyggande åtgärder är motiverade. Ett statligt klimatanpassningsanslag bör inrättas
som stöd för storskaliga kostnadskrävande insatser.”
Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:60.
Som klimatet nu förändras, utifrån analyser i IPCC-rapporterna, kommer vi inom en snar framtid att få
räkna med temperaturhöjningar, översvämningar, höjda havsvattennivåer, erosioner, problem med
dricksvatten och avloppshantering samt mer intensiva väderförhållande (IPCC, 2014). För en stor
kustnära kommun som Halmstad krävs det att kommunen anpassar sig inför dessa utmaningar och vidtar
nödvändiga åtgärder i god tid. Speciellt stor risk för kommunen finns vid stigande havsnivåer, ökad
nederbörd och högre temperaturer. Konsekvenserna kan bli stora om anpassning inte sker för ett
förändrat framtida klimat.
Halmstads kommun har ett flertal områden i staden som behöver vidare analys när det gäller de tre ovan
beskrivna riskerna, varav två områden har valts ut. Dessa är området Söder och det obebyggda området
Tullkammarkajen (Se bilaga 1).
Tullkammarkajen ligger i anslutning till Nissan och finns angivet som ett utbyggnadsområde för främst
bostäder både i kommunens bostadsförsörjningsprogram (Lind et. al., 2010) och i kommunens
översiktsplan Framtidsplan 2030. 600 lägenheter i flerbostadshus och service/kontor planeras byggas på
Tullkammarkajen (Samhällsbyggnadskontoret Halmstad, 2016).
Området Söder i Halmstad består bland annat av nybyggda flerbostadshus, småhus och Halmstads
största reningsverk. Området Tullkammarkajen planeras bli bebyggt mellan 2020 och 2030
(Samhällsbyggnadskontoret Halmstad, 2016) och ligger på en höjd mellan +1,78 och +3,96 m ö h. (Se
bilaga 2). Om havsnivån ökar i framtiden kommer stora delar av området att översvämmas. Likadant
gäller för området Söder på den västra sidan av Nissan.
Enligt Halmstads Översiktsplan ska inga byggnationer ske på en marknivå under +3,5 m ö h, om inte
tekniska åtgärder vidtas. Flera av byggnaderna på området Söder byggdes innan nuvarande
Översiktsplan vann laga kraft och ligger idag under +3,5 m ö h. Dessa riskerar att översvämmas vid höga
vattenstånd.

1.1 Syfte
Syftet är att analysera och utvärdera ett framtida och ett befintligt bostadsområde och ta fram ett
resultat för hur de områdena kan anpassas och utvecklas för att klara av framtida påfrestning, när det
gäller höjd havsnivå, ökade mängder dagvatten samt högre temperaturer.
Frågeställningar som besvaras i resultatet är:
- Vilka åtgärder kan vidtas för att skydda Tullkammarkajen och Söder från översvämningar samt
värmeböljor?
- Är översvämningsåtgärderna som rekommenderas i denna rapport samhällsekonomiskt
lönsamma?
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1.2 Avgränsningar
I rapporten beskrivs översiktligt hur Halmstad kommun kan komma att påverkas av klimatförändringar
till år 2100. Rapporten går djupare in på effekter kring ökade havsnivåer, ökade mängder dagvatten samt
värmeböljor på områden Tullkammarkajen och Söder som båda ligger i direkt och nära anslutning till
Nissan. Åtgärdsförslagen är anpassade till dessa två platser. Ett av åtgärdsalternativen skyddar även
större delar av den östra sidan om Nissan.
Effekter och konsekvenser av klimatförändringar i rapporten kommer delvis från klimat- och
sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60), med fokus på de inriktningar som är likvärdiga med denna
rapports syfte och mål. I klimat- och sårbarhetsutredningen har avgränsning gjorts till att endast
behandla Sverige och framförallt Halland. Halland beskrivs i utredningen som en av de regioner som kan
komma att utsättas värst för klimatförändringar i Sverige (SOU 2007:60).
Gällande de framtidsprognoser för höjda havsnivåer, kommer rapporten utgå från en höjd havsnivå på
+1,0 m. Denna nivå har valts genom att titta på olika länders och organisationers framtidsprognoser, som
har ett spann på 0,18 - 1,20 m. Se bilaga 3 för en mer detaljerad överblick över de olika ländernas eller
organisationernas framtidsprognoser.
Rapportens tidsspann når fram till år 2100, men det är viktigt att poängtera att klimatförändringarna
som tas upp inte kommer att avstanna år 2100 och att framtida åtgärder kommer att behövas.
Vattenflöden omfattar endast naturliga flöden, alltså inga flöden som uppkommer genom exempelvis
dammbrott och isdämningar.
I Länsstyrelsernas rapport Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna beskrivs
fyra olika delar som bör tas med i en klimatanpassningsplan. Dessa är stigande havsnivåer, ökad
nederbörd, högre temperaturer samt ras, skred och erosion. Rapporten tar inte med ras, skred och
erosion på grund av att ingen stabilitetsutredning ännu har gjorts för platsen. Att ta med denna del skulle
bidra med stor osäkerhet.
Rapporten tar inte med riskbedömning eller kostnadsnyttoanalys över värmeböljor, utan beskriver
endast hur platserna kommer att påverkas till följd av ett förändrat varmare klimat samt hur påverkan
kan minskas.

1.3 Begreppsdefinitioner
100-årsflöde: Ett nederbördsflöde med återkomsttiden 100 år.
200-årsflöde: Ett nederbördsflöde med återkomsttiden 200 år.
A2 klimatscenario: Klimatscenario från SMHI som visar hur klimatet förändras vid en intensiv
energianvändning och en snabb befolkningstillväxt
Antropogen: Mänsklig
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B2 klimatscenario: Klimatscenario från SMHI som visar hur klimatet förändras vid en mindre
energianvändning och långsammare befolkningstillväxt
Batymetri: beskriver havsbottens fysiska form. Motsvarigheten är topografi för land
Bräddning av avloppsvatten: Dag- och avloppsvatten släpps ut från ett kombinerat ledningsnät till
vattendrag eller hav
Blåstruktur: Sammanhängande områden innehållande vattenstrukturer
Ekosystemtjänster: De tjänster som naturen ger oss människor och som bidrar till vår välfärd.
Exempelvis rening av vatten och luft, regleraring av klimatet samt pollinering av växter och grödor
Geohydrologi: processer kring flöde och transport av vatten och andra ämnen i mark och berggrund
Grönstruktur: Sammanhängande områden innehållande grönområden
IPCC: FNs klimatpanel
Klimat: Det genomsnittliga vädret under en tidsperiod som sträcker sig från månader till tusentals eller
miljontals år
Kusterosion: Vågor och översvämmade vattendrag nöter på kustlinjen och drar med sig jordmassor ut i
havet
Lakvatten: Bildas när regn faller över exempelvis en deponi och föroreningar följer med ut i marken.
Medelhögvattenflöde: Ett medeltal av varje års högsta flöde
M ö h: meter över havet
Recipient: kan vara exempelvis en bäck, sjö eller en å
Samhällsviktiga funktioner: Samhällsfunktioner som är av stor betydelse för bevarandet av samhällets
funktionalitet definieras som samhällsviktiga funktioner (Gustavsson, 2011). Exempelvis sjukhus,
äldreomsorg, skola, apotek, räddningstjänst. Kan även vara el- och fjärrvärmeproduktion eller
distribution och drivmedelsanläggningar
Sediment: Material som sjunkit och samlats på havs-, sjö- och åbottnar
Skyfall: Nederbörd med minst 50 mm/h
Storm: Vindstyrka 10 enligt Beaufortskalan (24,5 - 28,4 m/s) kallas storm
Urban värmeö: sker när ett område i en storstad är betydligt varmare än omgivande mark
Vegetationsperiod: Årsperiod när klimatet är tillräckligt fuktigt och varmt, så att växterna kan växa. Har
blivit en viktig faktor när man tittar på klimatförändringar
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Vegetationszon: Ett område som innehåller liknande vegetationstyper
Väder: Vädret beskriver villkoren i atmosfären på en viss plats och tid med hänvisning till temperatur,
tryck, fukt, vind och andra nyckelparametrar; förekomsten av bland annat moln, nederbörd och
förekomsten av särskilda fenomen, såsom åska, sandstormar och tromber
Värmebölja: SMHI definierar en värmebölja som ”en sammanhängande period då dygnets högsta
temperatur överstiger 25oC minst fem dagar i sträck”.
Ytvattenavrinning: Sker när nederbörd rinner på markytan.
Urbanisering: Sker när fler människor flyttar in till städer.
Återkomsttid: Den statistiska tid en händelse, exempelvis en översvämning, återkommer. Återkomsttid
används ofta som mått på översvämningsrisken och innebär det genomsnittliga tidsintervallet mellan två
översvämningar av samma storlek.

2. Material och metod
I följande del beskrivs kort det material som använts, samt hur datainsamlingen och databearbetningen
genomförts. Därefter beskrivs mer övergripande tillvägagångssättet under större delen av rapportens
gång.

2.1 Material
Underlaget består främst av utredningar och dokument från kommuner, myndigheter och regeringen,
samt vetenskapliga artiklar. Kartmaterial från Halmstads kommun har analyserats och bearbetats.
Genom 14 intervjuer har stora mängder information samlats in kring de olika delarna i rapporten.

2.2 Datainsamling
Initialt gjordes sökningarna för denna rapport i Högskolan i Halmstads databaser. För att få ett brett
spektrum vid start gjordes sökningar främst i Summon, där merparten av skrifterna ligger. Väl i Summon
avgränsades sökningen till endast vetenskapliga artiklar (Peer-view). ”Climat change” utgjorde första
sökordet vilket gav 344 676 artiklar. Ytterligare avgränsning gjordes genom att utesluta artiklar med
huvudämne Biology, Military & naval science, medicine, agriculture, computer science, education,
zoology, language & literatures, international relations, psychology, political science, botany. Även
tidsmässig avgränsning gjordes och endast artiklar skrivna efter år 2010 och senare togs med. Därutöver
lades ytterligare sökord till min ursprungliga sökning. Sökorden som användes var:
”Climate change” flooding, sealevel stormwater Scandinavia (0 artiklar)
”Climate adaption” Sweden (4 artiklar)
”Climate adaption” Sweden municipal (5 artiklar)
“Urban agriculture” Sustain* (218 artiklar)
”Urban agriculture” Aspect* (137 artiklar)
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"noise pollution" foliage (22 artiklar)
”urban greening” (798 artiklar)
"sunlight" "tropospheric ozone" "NOx" "VOC" (243 artiklar)
Totalt sparades 19 artiklar ner för granskning och 13 artiklar togs med i rapporten.
Förutom sökningar på Högskolan i Halmstads databas utökades sökningen till en webbundersökning.
Relevant data och dokument från hemsidor från kommun, myndigheter och regering hämtades hem och
lästes kort igenom. Sökord som användes på sökmotorn Google var: ”klimatanpassning”,
”klimatanpassningsplan”, ”dagvatten”, ”öppna dagvattensystem”, ”Åtgärder vid översvämning”,
”Förebyggande åtgärder vid översvämning”, ”konsekvenser på samhället vid översvämning”,
”våtmarker”, ”Översvämningar Halmstad”, ”värmeböljor”, kostnads-nyttoanalyser”,
”Diskonteringsränta”.
Vid genomläsning av olika dokument, hänvisades man ofta till andra relevanta dokument. Den nationella
klimat- och sårbarhetsutredningen och Halmstads översiktsplan gav exempelvis många exempel på
vidare läsning.

2.3 Databearbetning
Genom att gå igenom varje sökningen och främst fokusera på titlar som verkade intressanta, kunde ett
första urval göras. Artiklar och webbsidor som blev utvalda lästes igenom och de relevanta artiklarna
sparades ner för ytterliga granskning. Efter genomläsning klassificerades dokumenten på en tregradig
skala, där prioriteringsklassificering 1 fick högsta relevans, medan prioriteringsklassificering 3 var den
med lägst relevans. Ett antal dokument avvisades efter närmare genomläsning och valdes helt bort.
Utefter listan kunde sedan ett systematiskt arbete påbörja.

2.4 Metod
Förutom datainsamling och databearbetning gjordes även olika översvämningsscenarion på ökade
havsnivåer. Detta gjordes på kommunen där speciella kartprogram krävdes. I programmet kunde
översvämningsscenarion visas och hur stora delar av området som drabbas mellan ett vattenstånd på 2,1
- 4,0 m.ö.h.
Stora mängder information samlades in genom 14 intervjuer med olika tjänstemän på olika myndigheter
och organisationer.

2.4.1 Intervjuer
Tid för intervju bestämdes via mail eller telefon. Under den första kontakten förklarades vad för ämne
som författaren ville diskutera och få en större kännedom om. Under varje intervju diskuterades olika
ämnen, varför ett specifikt frågeformulär eller bestämda frågor inte användes. Varje intervju började
med en beskrivning över problemet och därefter diskuterades svårigheter och möjligheter kring detta.
Flera intervjuers syfte var att öka förståelsen kring problematiken beskriven i denna rapport, för
författaren. Intervjuernas längd varierade mellan 30-90 min.
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-

Iris Hjalmarsdottir på miljöförvaltningen. Information om markföroreningar och bullerfrågor.

-

Martina Pihl Fritsi och Ellinor Waldemarson på planavdelningen. Information om planer för
Tullkammarkajen samt mycket annat.

-

Magnus Ericson, Brandingenjör, räddningstjänsten Halmstad kommun. Information om
klimatanpassning vid översvämningar, möjliga åtgärder samt kostnader vid akut utryckning vid
översvämning.

-

Niklas Lidström, mark- och exploateringsavdelningen Halmstad kommun. Information om
upphandling av konsult gällande markföroreningarna, samt ekonomisk värdering av områdena
Söder och Tullkammarkajen.

-

Jörgen Jönsson på stadsbyggnadskontoret. Kartmaterial över översvämningsscenarion för
Tullkammarkajen och Söder.

-

Mattias Svensson på WSP. Två möten med information om riskbedömningar, markföroreningar
samt kostnadsförslag till en kostnadskalkyl.

-

Karin Stenholm på länsstyrelsen i Halland. Information om säkerhetsavstånd för
Tullkammarkajen, bedömning av klimatrisker, stabilitet, hållfasthet samt kostnader för att
klimatanpassa.

-

Per-Ola Larsson, LBVA. Information om dag- och spillvattensystemet på Söder och
Tullkammarkajen. Även alternativa åtgärder togs upp, service av åtgärder mm.

-

Niklas Kåwe, länsstyrelsen i Hallands län. Karteringar över befintliga lågpunkter på Söder samt
hur ytvattnet flödar vid skyfall.

-

Anna-Lena Olsson, länsstyrelsen i Hallands län. Information om bullerproblematiken från
järnvägen, planerade Södra vägen och hamnen samt alternativa utformningsalternativ för
Tullkammarkajen.

-

Johanna Stakeberg och Justin Petersen, länsförsäkringar Halland. Information om olika
samhällsvärden och vikten av att förebygga samhällsskador.

-

Michelle Tryggvesson, Susanna Renmarker och Glenn Johansson, WSP. Arkivutredning.

-

Christer Green, teknisk chef vid Hallands hamnar. Information om industrier och
översvämningsproblematiken för hamnen.

-

Lars Rosén, Professor teknisk geologi och riskhantering, Sweco Göteborg. Beräkningar och
information om kostnads-nyttoanalysen.
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2.4.2 Kostnads-nyttoanalysens olika steg
I denna rapport används en modell framtagen av Sweco. Den KNA-modell som Sweco utarbetat för att
utvärdera översvämningsåtgärder består av följande åtta huvudsteg:
1. Hydrologisk modellering av översvämningsscenarier för olika vattenstånd (+ 2,5, + 3,0, + 3,5 m ö
h)
2. Identifiering av åtgärdsalternativ
3. Kostnadsuppskattning av åtgärder
4. Ekonomisk värdering av skadekostnader
5. Beräkning av riskkostnad som en funktion av återkomsttider och skadekostnader
6. Beräkning av åtgärdernas nyttor, som en funktion av minskade riskkostnader och andra
tillkommande nyttor, för varje åtgärdsalternativ
7. Kostnads-nyttoanalys
8. Rangordning och identifiering av mest lönsamma alternativ
För Kostnads-nyttoanalysen har ytterligare kontakt tagits med Lars Rosén, Mats Andréasson och Henrik
Bodin Sköld på Sweco Göteborg angående kostnadsåtgärder och utförande av modellen.

2.4.3 Presentationer
Resultatet av rapporten har presenterats för plan- och mark- och exploateringsavdelningen på Halmstads
kommun 2016-05-30 samt för nyckelpersoner inom klimatanpassningsområdet från byggkontoret,
miljöförvaltningen, socialförvaltningen, Laholmsbuktens VA, teknik- och fritidsförvaltningen,
räddningstjänsten, statskontoret, fastighetsförvaltningen, hemvårdsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, hamnbolaget, HEM, HFAB och
Destination Halmstad 2016-05-18.
Inbjudningar har gjorts till WSP Halmstad och samtliga politiker inom KSU samhällsbyggnad samt
politiker sittande i Räddningsnämnden under år 2016, för diskussion av rapportens resultat under
Utexpo-mässan 2016.
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3. Bakgrund – Klimatförändringar gör att
anpassning måste ske
I följande kapitel förekommer den bakgrundsfakta som behövs för att kunna framvisa de åtgärder som är
nödvändiga för att minska översvämningsskador. I del 3.4 beskrivs de klimatrelaterade konsekvenser
Halland drabbas av och kommer drabbas av fram till år 2100. Viktigt att påpeka är att
klimatförändringarna inte kommer stanna av vid år 2100.

3.1 Vad är klimatförändringar och klimatanpassning?
Klimatförändringar avser förändringar i klimatet som kan identifieras genom att t.ex. använda statistiska
tester. Dessa förändringar kvarstår under en längre tid, vanligtvis decennier eller längre (IPCC, 2013).
Klimatförändringar i sig är helt normalt och är ett fenomen som alltid har och alltid kommer att äga rum.
Anledningen till den nu omfattande och snabba klimatförändringen beror på utsläpp av växthusgaser.
Detta gör att den normala anpassningen, som både samhället och naturen behöver, inte hinner med
(Samhällsbyggnadskontoret i Laholm, 2015). En fortsatt uppvärmning av Jorden kommer sannolikt ske
under många årtionden, även om växthusgaskoncentrationerna i atmosfären stabiliseras under de
kommande hundra åren. Temperaturökningen kommer till slut att plana ut (Sennerby Forsse et. al.,
2007).
Klimatanpassning handlar om att anpassa befintlig bebyggelse och infrastruktur samt säkerställa att
nybyggnation sker på ett säkert och hållbart sätt, för att motstå framtida klimatförändringar. I
klimatarbetet spelar den kommunala fysiska planeringen stor roll eftersom den kan ställa krav på
klimatanpassning redan i ett tidigt skede av byggnation. Här handlar klimatanpassning till exempel om
att behandla frågor i nya planer som rör placering och utformning av bebyggelse och verksamheter, men
även att reservera tillräcklig yta för skyddsavstånd utifrån kommande klimatförhållanden. Inom
klimatanpassning kan det även handla om att hantera infrastruktur och grönområden på ett strategiskt
sätt inom redan bebyggda områden (Westlin et. al., 2012).

3.2 Klimatförändringar globalt
Under de senaste 100 åren har den globala uppvärmningen uppgått till 0,7oC, enligt slutsatser från IPCC.
Av dessa 100 år så har uppvärmningen fördubblats under de senare 50 åren, vilket med största
sannolikhet är orsakat av antropogena aktiviteter. I slutet av detta århundrade kommer
medeltemperaturen med stor sannolikhet att höjas med ytterligare 1,8 - 4,0 grader, jämfört med 1990.
Temperaturhöjningarna som sker kan komma att begränsas, men endast om kraftiga och effektiva
globala utsläppsminskningar görs. Det går däremot inte att helt undvika fortsatt uppvärmning utan
temperaturen i Sverige kommer att stiga mer än det globala genomsnittet (SOU 2007:60). Anledningen
till att temperaturen i Sverige ökar mer än genomsnittet på jorden beror på kopplingen till Arktis. När
isen och snön smälter på Arktis absorberas mer solljus av marken och uppvärmningen förstärks.
Absorptionen påverkar Sverige och effekten blir störst i norra Sverige (Strandberg, 2016).
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3.3 Klimatförändringar i Sverige
Den nationella klimat- och sårbarhetsutredningen har utgått ifrån olika modellscenarier som tyder på att
medeltemperaturen i landet kommer öka med mellan 3 till 5 grader till år 2080, jämfört med 1960-1990.
I norra Sverige kan vintertemperaturen öka med så mycket som 7 grader, vilket beror på att snötäckets
tjocklek och varaktighet minskar (SOU 2007:60).
Under höst, vinter och vår kommer antalet dagar med kraftig nederbörd öka i stora delar av landet och
de mest intensiva regn kommer att öka betydligt. Detta bidrar med att avrinningen i landet ökar, och då
mest i väster. 100-årsflöden kommer öka kraftigt, främst i västra Götaland och sydvästra Svealand. 100årsflöden kommer däremot minska på andra håll eftersom de varmare vintrarna ger ett mindre
kvarliggande snötäcke, som i sin tur leder till minskad vårflod. I hela landet, främst under
sommarhalvåret, ökar lokala kraftiga regn.
Höjningen av havsnivån pågår och kommer att fortgå i flera hundra år och Halland är ett av de län som
blir mest utsatt då landhöjningen inte är tillräcklig för att motverka havsnivåhöjningen.
Resultaten angående stormar och vindar i Sveriges framtid är mer osäkra, men enligt SOUs
modellscenarier är tendensen att både medelvind och högsta byvind ökar. Det ska dock klarläggas att de
olika modellerna gav olika resultat, där de flesta pekar på en något ökad medelvind. Endast en av
modellerna har använts för att beräkna förändringen av de högsta vindbyarna, som visade på en
marginell ökning i stora delar av landet. Stormar med vindstyrka upp emot 42 m/s, likt Gudrun (2005),
kan alltså komma att bli värre i framtiden. Med ökade lågtryck och vindar kommer även havsnivån att
påverkas vilket medför ökade risker för erosion och översvämningar längs med kusterna (SOU 2007:60).

3.4 Konsekvenser för Halland
3.4.1 Högre temperatur
En ökad global medeltemperatur gör att sannolikheten för värmeböljor ökar, framför allt i södra Sverige.
De Zeeuw (2011) anger att miljöer innehållande byggnader, betong och asfalt lagrar enorma mängder
värme, vilket skapar värmeöeffekter i området. Tillsammans med transporter, kylarsystem och
industriella aktiviteter ökar temperaturen i städer med flera grader, i jämförelse med omgivande förorter
och landsbygd.
Värmeböljor kan medföra hälsorisker för olika individer, beroende på deras hälsotillstånd (Nakano et. al.,
2013). Dödligheten ökar tydligt efter redan 2 dagar (SOU 2007:60) och förhöjda temperaturer bidrar till
att luftkvaliteten blir sämre samt att smittspridningen ökar, enligt Halmstads klimat- och
sårbarhetsutredning (2008). Speciellt sjuka, äldre och barn kan ha problem med att notera hälsoriskerna
med hög värme. Under den sydeuropeiska värmeböljan 2003 dog det runt 50 000 personer på grund av
olika orsaker, kopplade till höga temperaturer (Kershawa et al., 2010). Människor i olika områden är
olika känsliga för värme, beroende på hur väl befolkningen är anpassad till högre temperaturer. I
Stockholm är den optimala temperaturen för lägst dödlighet 11-12 grader och i Aten är den 25 grader
(SOU 2007:60).

15

Bakgrund – Klimatförändringar gör att anpassning måste ske
Solljus och värme ger en ökad bildning av marknära ozon vilket försämrar luftkvaliteten (Schneidemesser
et. al., 2016). Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte i Halmstad idag, men det finns platser i
staden som ligger i riskzonen. Luftföroreningar i staden kan bidra med betydande hälsoproblem för
invånarna genom bland annat astmatiska sjukdomar och cancer. Det utsläppsmål som finns i Sverige
säger att luftutsläppen ska vara 40 % mindre 2020, jämfört med 1990, och sedan 1990 har Hallands
utsläpp minskat med 18 % (Pihl Fritsi et. al., 2013). Växtlighet i städer så som träd och buskage bidrar
inte endast med att sänka temperaturen i staden utan den minskar även mängden dammpartiklar och
luftföroreningar, bland annat kvävedioxid (Orsini et al., 2013). Ekosystemtjänsterna är många vid en
stadsutveckling mot ökad vegetation. Tabell 1 visar översiktligt de temperaturförändringar som kommer
ske på sikt i Halland.
Tabell 1. Beräknad temperaturförändring i Halland under åren 1961-2100, jämfört med medelvärdet
för 1961-1990 (Länsstyrelsen i Halland, 2014).
HALLAND
Referensperiod 19611990
Förändring till år 2050
Förändring till år 2100

Årsmedeltemperatur
6-8OC

Antal varma dygn (+ 25o C)
10-15

+ 1 - 3 OC
+ 3 - 6 OC

+ 20
+ 40

Det antal dygn där medeltemperaturen under en kontinuerlig period överstiger fem grader, nämligen
vegetationsperiodens längd, bedöms öka med upp till tre månader i södra Sverige (Westlin et. al., 2012).
Att den globala medeltemperaturen ökar, medför både positiva och negativa konsekvenser för Sveriges
samhälle, vilket tydliggörs i tabell 2.
Tabell 2. Översikt av de negativa och positiva konsekvenser som blir av högre temperaturer i vårt
samhälle (Westlin et. al., 2012).

Högre temperatur
Negativa konsekvenser
Ökad smittspridning via exempelvis VA-rör och dåliga
livsmedel.
Extremtemperaturer kan göra att dödligheten ökar bland
sårbara grupper.
Torka under varma perioder, vilket kan påverka
livsmedelsproduktionen
Ökad risk för bränder

Positiva konsekvenser
Jordbruksmarken i Halland blir mer
värdefull när vegetationszoner förflyttas.
Förutsättningarna blir bättre för fler
skördar och nya grödor.
Ökad tillväxt och virkesproduktion för
skogsbruket
Ökad tillströmning av turister under
sommarhalvåret

Vegetationszoner förflyttas och värdefulla biotoper
försvinner
Torrperioder kan leda till vattenbrist
Urbana värmeöeffekter kan uppstå
Ytvattnet blir varmare vilket ger en ökad algblomning
Avrinningen kan påskyndas p.g.a. torka och torra marker
vilket medför risk för att större mängder näringsämnen
och bekämpningsmedel från jordbruket släpps ut i hav
och sjöar.
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3.4.2 Ökad nederbörd
Nederbörden i Halland kommer under det närmaste århundradet att öka. Ökningen blir störst under
vintern för alla delar i landet, däremot kommer antalet regntillfällen i Halland under somrarna bli färre.
Skurarna blir dock kraftigare de gånger det väl regnar. På grund av ökad nederbörd kommer 100årsflödet öka på många platser (westlin et. al., 2012). I tabell 3 ges en översiktlig bild över den beräknade
nederbördsförändringen som förväntas ske i Halland.
Tabell 3. Beräknad nederbördsförändring i Halland under åren 1961-2100, jämfört med medelvärdet
för 1961-1990 (Länsstyrelsen i Halland, 2014).
HALLAND
Referensperiod 1961-1990
Förändring till år 2050
Förändring till år 2100

Årsnederbörden
800-1200 mm
- 10 % - + 20%
+ 0 - 40%
Antal dygn med >10 mm
nederbörd
Referensperiod 1961-1990 20 – 30 dygn
Förändring till år 2050 + 0 – 14 dygn
Förändring till år 2100 + 5 – 25 dygn

Nederbördssumma vinter
120-220 mm
- 30 % - + 40%
+ 0 - 90%
Årets största dygnsnederbörd
30 – 40 mm
- 10% - + 50%
+ 0 -75 %

Flera översvämningar har drabbat Halmstad de senaste 2 åren. Getinge, Åled, Oskarström och Sennan
översvämmades 2014 (Halmstad kommun, 2014) och Tullkammarkajen och Söder översvämmades 2015
under stormen Gorm.
Den ökade risken för översvämningsskador går främst ut över vägar, järnvägar och bebyggelsen, men
även över industrier och andra verksamma företag. Översvämningarna kan bidra till att vattentäkter blir
förorenade eller till ledningsbrott, vilket kan slå ut dricksvattenförsörjningen. Även idag finns ett stort
problem med bräddade och översvämmade dag- och avloppssystem, till följd av lokala skyfall. Detta
problem anses bli större framöver (SOU 2007:60). I tabell 4 beskrivs översiktligt ett urval av de positiva
och negativa konsekvenser som blir om det sker en ökad nederbörd i vårt samhälle.
Tabell 4. Ett urval av de negativa och positiva konsekvenser som blir av ökad nederbörd i vårt samhälle
(Westlin et. al., 2012).

Ökad nederbörd
Negativa konsekvenser
Dagvattensystemets kapacitet är inte tillräcklig vid stora mängder
nederbörd
Höjda grundvattennivåer till följd av ökad nederbörd ökar risken för
exempelvis översvämningar och markförskjutningar
Risken för översvämmade vägar ökar, vilket försvårar framkomligheten
Risken för källaröversvämningar ökar
Bräddning av avloppsvatten kan ske när kapaciteten inte är tillräcklig
Ökade behov av dränering kan uppstå p.g.a. ändrade nederbördsmönster
Större mängder näringsämnen och bekämpningsmedel kan nå sjöar och
hav på grund av att marker och vattendrag översvämmas

Positiva konsekvenser
Ökad
vattenkraftproduktion
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Skillnaden i vattenflöde i Nissan från dagens klimat och för år 2098 visas i tabell 5. Främst påvisas en stor
förändring i 100-årsflöden fram till år 2100. Prognoser har även tagits fram för hur framtidens
medeltillrinning i Nissan kommer se ut. Som visas i tabell 6 kommer den totala medeltillrinningen öka till
år 2100 i jämförelse med dagens tillrinning och då framförallt på vintern. Under våren och sommaren
kommer den istället minska och under hösten blir flödet oförändrat.
Tabell 5. Beräknade flöden i Nissan år 2098 (MSB, 2014), samt dagens medelvattenflöde och
medelhögvattenflöde (SMHI 2014).
Plats
Dagens flöde i
Nissan
Nissan, år
2098

Medel
vattenflöde
40 m3/s

Medelhög
vattenflöde
155 m3/s

100-års flöde
300 m3/s

200-år
flöde
-

BHF (Beräknat
Högsta Flöde)
875 m3/s

-

-

372 m3/s

431 m3/s

875 m3/s

Tabell 6. Förändring av medeltillrinningen i Nissan fram till år 2100. Pilarna anger förändringsinriktningen
där uppåtgående pil visar på en ökad medetillrinning, nedåtgående pil visar på en minskande
medeltillrinning och där ingen tydlig förändring kan ses anges med en horisontell pil. Observera att
storleken i förändringen inte visas och att tolkningen är väldigt schematisk (Länsstyrelsen i Halland, 2014).
Flöde År
Nissan, vid
länsgränsen till
Kronobergs län

Vinter

Vår

Sommar

Höst

De beräknade ökningarna på nederbörd och vattennivåer kan leda till stora skador på byggnader och
infrastruktur, ekonomiska förluster och epidemier (de Zeeuw, 2011). Även tillgängligheten minskar i
staden med översvämningar och det är viktigt att hitta lösningar till dessa aktuella och kommande
problem (Ackerman et al., 2014). Figur 1 visar tydligt att vid ett 100-års regn blir delar av Söder samt
Tullkammarkajen tillfälligt översvämmat.

Figur 1. Översiktskarta Nissans mynning. Visar vattenståndet vid 100- och 200-årsflöde (MSB, 2014).
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Enligt Larsson1 följer grundvattennivåerna på Tullkammarkajen och Söder stort vattennivån i Nissan, på
grund av närheten till Nissan och havet. Detta gör de båda områdena väldigt sårbara för översvämningar
och markförskjutningar, eftersom marken vid höga vattenstånd snabbt blir mättad. När vattenståndet
sedan minskar ökar risken för markförskjutning.
På Söder förekommer flera grundvattenmagasin i jordlagren, dels i de mellanliggande ler- och
gyttjelagren, dels i de olika lagren. Grundvattenytan söder om Söder på kv Beckbrännaren, låg enligt
tidigare gjorda miljötekniska undersökningar på 2 meter under markytan (Nilsson et. al., 2008).
De geohydrologiska förhållanden för Söder och Tullkammarkajen styrs alltså av årsvariationer av dels
nederbörd och dels hur marken påverkas av skyfall i kombination med ett högt vattenstånd i Nissan
(Nilsson et. al., 2008).

3.4.3 Stigande havsnivåer
Havsnivån ökar enligt en analys framtagen av SMHI. Analysen beskriver
de senaste 120 åren och påvisar att nivåhöjningen av havet tilltar ju
längre in på 1900-talet man kommer. Analysen visar att mellan 19782007 har havsnivån ökat med knappt 3 mm/år, vilket betyder en ökning
på knappt 0,1 m under denna period (Hammarklint, 2009).

Tabell 7. De högsta nivåer som
uppmätts i Halmstads hamn (Henrik
Tengbert, Sjöfartsverket).

Landhöjningen som sker i Skandinavien minskar effekterna från stigande
havsnivåer, och desto längre norrut i landet man kommer desto större
blir landhöjningen (Hammarklint, 2009). I Halland är landhöjningen
mellan 0,5-1,5 mm per år (Svensson & Nilsson, 2012), vilket har en liten
betydelse i jämförelse med andra påverkande faktorer. En stigande
havsnivå fördelar sig inte jämt över haven och i exempelvis Nordsjön och
Östersjön förväntas höjningen bli 10-20 cm högre än det globala
genomsnittet (Metz et. Al., 2007).
Lokala förhållanden
Vattenståndet i Laholmsbukten styrs lokalt av vindar, lufttryck och vattenpendling. Vid kraftiga
sydvästliga vindar uppkommer höga vattenstånd, som leder till att vattnet trycks upp mot kusten och in i
Nissans mynning. Höga vattenstånd kan förekomma under några få timmar upp till dagar och veckor.
De förhöjda vattenstånden i Halmstad, beror till stor del på de lokala förhållandena och den nord-sydliga
riktningen för Nissans mynning i Laholmsbukten (Svensson & Nilsson, 2012). I tabell 7 visar de högsta
nivåer som uppmätts i Halmstad hamn.

1

Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
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Genom att sammanställa högsta nivåer och bedöma den statistiska återkomsttiden enligt en
normalfördelningskurva fås en kurva som visas i figur 2. Figuren visar den statistiska återkomsttiden för
olika vattenstånd i Halmstad. Även Gudrun (2005) och Gorm (2015) har markerats.

Gudrun +2,2 m ö h

Gorm +2,37 m ö h

Figur 2. De högsta nivåer som uppmätts i Halmstads hamn jämfört mot normalfördelning. Kurvan
visar även den statistiska återkomsttiden för olika vattenstånd. Ett vattenstånd på +2,5 m ö h har
alltså en återkomsttid på 50 år, år 2012 (Svensson & Nilsson, 2012).
Kända stormar som drabbat Halmstad är exempelvis Gudrun, Sven, Simone och Gorm. Deras vattenstånd
visas i tabell 8.
Tabell 8. Vattenstånd uppmätta i Halmstad hamn vid stormar under de senaste 10 åren (Henrik
Tengbert, Sjöfartsverket)
Storm
Gudrun, 2005
Per, 2007
Adventstormen, 2011
Simone, 2013
Sven, 2013
Gorm, 2015

Vattenstånd (över nuvarande normalvattenstånd)
2,20
1,06
1,78
1,70
1,69
2,37
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Samtidigt som havsnivån stiger och stormar blir mer vanliga kommer även de höga vattennivåerna bli
mer frekventa. Enligt tillgängliga prognoser kommer sannolikheten att öka dramatiskt för höga
vattennivåer under de närmaste 90 åren. Exempelvis kommer återkomsttiden för en havsnivå på +2,5 m
ö h öka från cirka 50 år 2012 till 2 år 2100. I figur 3 visas prognoserna för återkomsttider år 2100 och i
tabell 9 visas hur stor sannolikheten är att översvämningar av olika omfattning sker under en tioårsperiod. De vattenstånd vi idag kan räkna med på + 2,5 m ö h kommer år 2100 ha en återkomsttid på
endast 2 år.

Figur 3. Prognos för återkomsttider för olika vattenstånd år 2100 om antaganden görs att havsnivån
stiger 1,0 m. Vid jämförelse med figur 1 ser man tydligt att återkomsttiden minskar dramatiskt för de
olika vattenstånden. Ett vattenstånd på + 2,5 m ö h har år 2100 en återkomsttid på knappt 2 år,
jämfört med 50 år i dagens läge.

Tabell 9. Här visas förändringen i återkomsttid och sannolikhet för att vattennivåerna +2,5, +3,0 samt
+3,5 ska uppstå i Halmstad hamn. Vid uträkning av sannolikheter har återkomsttiden jämförts med
hur stor sannolikheten att en viss havsnivå inträffar under en 10-års period. Det vill säga
sannolikheten att Halmstad hamn år 2012 får en havsnivå på +2,5 med en återkomsttid på 50 år, är
under en 10-årsperiod 18 % (Svensson och Nilsson, 2012).
Vattennivå Återkomsttid år:
2012
2,5 m ö h 50
3,0 m ö h 1000
3,5 m ö h
-

2100
2
5
50

Sannolikhet år:
2012
0,18
0,1
-

2100
1,0
0,89
0,18
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Extrema vindar
Både omfattningen och frekvensen av extrema vädersituationer (figur 4) kommer under de kommande
100 åren att förändras. Beräkningar av stormar visar på en oförändrad frekvens, samt att de värsta
stormarna kan öka i styrka. Den maximala byvinden kommer, enligt SMHI, att öka med ca 1-2 m/s enligt
deras beräkningar (Svensson & Nilsson, 2012). På grund av Halmstads läge i Laholmsbukten har extrema
vindar och stormar stor påverkan på havsnivån och på centrala Halmstad och kusten.

Figur 4. Byvindar på västkusten. Den maximala förändringen av byvind (m/s) mellan 2011-2100, i
jämförelse med beräknat medelvärde för 1961-1990. 30-årsmedelvärde visas för A2 (cerise) och B2
(turkos). (SMHI, 2007)
Vinduppstuvningseffekt
När vinden blåser över en vattenyta uppstår en effekt som kallas vinduppstuvning, som visar sig som att
havs- och vattenytan lutar. Med en vindriktning från sydväst blir effekten för Hallandskusten att
havsnivån höjs och trycker på kusten, samtidigt som den blir lägre vid den danska kusten.
Vinduppstuvningseffektens storlek beror på nedanstående faktorer:
- Vindens stryklängd, det vill säga vindens blåsta sträcka över fritt vatten, desto längre sträcka
desto högre effekt.
- Vindstyrka, högre styrka (m/s) ger en högre effekt
- Varaktighet, desto längre tid vinden blåser desto större effekt
- Batymetri, högre effekt uppstår vid en grundare kust
- Utformning på kuststräckan, uddar får lägre nivåer jämfört med vikar och bukter
Genom att slå samman ovanstående faktorer uppenbaras ett flertal områden längs med Hallandskusten
som kommer drabbas mer av vinduppstuvningseffekter. Alla ovanstående faktorer samverkar när det
gäller Laholmsbukten vilket gör den särskilt utsatt.
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WSP i Halmstad gjorde 2012 datasimuleringar av vinduppstuvningseffekter för Hallands kuststräcka. I
simuleringarna studerades två olika scenarion, där båda hade en vindriktning åt sydväst. Detta blir för
Halland den längsta stryklängden. Scenarion som studerades var:
Scenario 1: 10 m/s konstant vind med toppstyrka på 30 m/s och en varaktighet på 6 h.
Scenario 2: 10 m/s konstant vind med toppstyrka på 20 m/s och en varaktighet på 1 dygn.
Genom att jämföra de båda scenariona syns klara skillnader i figur 5 för vattenytans lutning (Svensson
och Nilsson, 2012).
Scenario 1

Scenario 2

Figur 5. Havsytans lutning till följd av vinduppstuvning.
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På grund av de stundtals kraftiga vindar som råder i Laholmsbukten höjs vattenståndet lokalt och redan
idag kan vattennivån i Nissans mynning tillfälligt höjas med 2,5 meter. Enligt en utredning gjord av WSP
kan havsnivån beräknas stiga med mellan 0,75-1,20 meter till år 2100. Vid extremväder kan
vattennivåerna i Nissans mynning höjas till 3,25-3,7 meter över dagens normala vattenstånd. I rapporten
framgår att tillfälliga höjningar på 3,5 meter vid år 2100 är det vi i dagsläget kan ha som förutsättning här
i Halland (Svensson och Nilsson, 2012).
Att göra beräkningar med en havsnivåhöjning på cirka 1 m är inte tillräckligt. Havets vattenstånd
påverkas även av landhöjning, vågor, vindar, batymetri, lufttryck och tidvatten. Dessutom måste hänsyn
tas till våguppsköljning på land. Medelnivåerna förändras heller inte lika mycket som extremnivåerna,
vilket innebär att man inte bara kan subtrahera en global medelhavsnivåförändring med landhöjningen.
Här måste hänsyn tas till vind och de ovanstående faktorer som påverkar vattenståndet.
Tabell 10 visar de för- och nackdelar som blir i vårt samhälle när havet stiger.
Tabell 10. Översikt av de negativa och positiva konsekvenser som blir av stigande havsnivåer i vårt
samhälle (Westlin et. al., 2012).

Stigande havsnivåer
Negativa konsekvenser
Tillgängligheten för natur, djur och människor begränsas på
grund av stigande havsnivåer
Dagvatten blir svårare att bli av med vilket kan orsaka skador på
kustnära bebyggelse, bräddning av avloppsvatten samt öka
belastningen på dagvattenrecipienter
Vid höga vattenstånd kan fartyg få svårigheter att lägga till vid
hamnar
Risken för erosion ökar vid kustzoner och strandskyddsområden
Spridning av föroreningar riskerar att öka vid översvämningar

Positiva konsekvenser
Vid högre vattenstånd blir risken
mindre för fartyg att grundstötas

Vissa konsekvenser påverkas från samtliga områden som berör rapporten, det vill säga översvämningar
och värmeböljor. Dessa beskrivs mer översiktligt i tabell 11.
Tabell 11. Översikt av de negativa och positiva konsekvenser som sker vid både höjda temperaturer,
ökad nederbörd och stigande havsnivåer i Halland (Westlin et. al., 2012).

Konsekvenser från samtliga risker
Negativa konsekvenser
Arter försvinner/invandrar
Belastning på sjukvård och omsorg ökar
Människors behov av polis, brandkår, totalförsvar mm. ökar vid
extrema temperaturer, översvämningar och naturolyckor
Biologisk mångfald påverkas då växter och djur får minskad
utbredningsmöjlighet och konkurrensen om mark blir större
Samhällsekonomin i stort påverkas

Positiva konsekvenser
Arter försvinner/invandrar

24

Förutsättningar för byggnation på Tullkammarkajen

4.Förutsättningar för byggnation på
Tullkammarkajen
I nedanstående avsnitt beskrivs de hänsynstagande som behövs ta innan, under och efter byggnation av
Tullkammarkajen. Dessa delar är viktiga aspekter vid nybyggnation och behandlar bland annat vilka
markföroreningar som finns på platsen, bullerfrågan, hänsyn till farligt gods och lagar och direktiv.

4.1 Markföroreningar
Det finns sju identifierade platser med markföroreningar på Tullkammarkajen. Tre av dessa är
riskklassade medan resterande fyra endast är identifierade. Under april 2016 har WSP på uppdrag av
Halmstad kommun utfört en arkivutredning gällande Tullkammarkajen och omkringliggande mark för att
utreda vilka föroreningar som kan finnas på platsen.
Tidigare verksamheter som kan ha påverkat mark och grundvatten på området visas i kartan i bilaga 4
och inkluderar:
- sågverk/träimpregnering
- Bangård
- Bilvårdsanläggningar
- Bensinstationer/automatstationer
- Båthamn
- Skrotupplag
- Mindre verkstäder
Verksamheterna kan ha orsakat olika föroreningar som PAH:er, oljor, diesel och metaller. Området kan
även vara förorenat med TBI, klorfenoler, tennorganiska föreningar, bekämpningsmedel samt dioxiner.
Det finns uppgifter om en kemtvätt på området, dock är det oklart om den endast varit ett
inlämningsställe.
Flera av byggnaderna har tidigare värmts upp med eldningsolja. För placering av cisterner, samt om de
finns kvar eller har tagits bort finns det endast begränsad information om och därför bör hänsyn tas till
detta vid framtida grävarbeten samt att olika föroreningar kan hittas i närheten till cisternerna.
Byggnader som uppförts eller renoverats mellan 1956-1973 kan innehålla förhöjda halter av PCB.
Framförallt marken närmast fasaden kan vara förorenad pga. vittring. Om asfalt på området anlagts
tidigare än 1973 kan förhöjda halter av PAH vara en risk, s.k. tjärasfalt. Vid framtida markarbeten bör
asfalten provtas, för att säkra att eventuell tjärasfalt omhändertas på ett säkert och korrekt sätt.
Efter utredningen är nästa steg fältundersökningar och provtagningar varefter saneringsmetod kan
bestämmas. Beroende på ämnen och halter som återfinns på Tullkammarkajen yrkas i största mån in situ
sanering. Vid en höjdsättning av området kommer externa massor behöva tillföras. Om metoden blir att
schaktsanera området bidrar det till ökade transporter, mer externa massor samt deponikostnader. Det
är viktigt att i framtiden hitta och använda sig utav mer hållbara metoder vid sanering av
markföroreningar, likt saneringen av Söderkaj (Tryggvesson, 2016).
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4.2 Översiktsplan 2030 – Strategisk framtidsplan för Halmstad
kommun
Kommunens översiktsplan (nämns numera som ÖP 2030) utgörs av övergripande och långsiktiga
bedömningar kring hur användningen av mark- och vattenområden ska ske, samt hur bebyggelsen i
staden ska bevaras och utvecklas. Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030 och är inte juridiskt
bindande, men är däremot ett viktigt strategiskt verktyg för kommunens fysiska planering.

4.2.1 Klimatanpassning enligt översiktsplanen
Kommunen påverkas av de nuvarande och framtida klimatförändringarna och behöver ta ställning till hur
staden och kommunen kan anpassas till de förändringarna. ÖP 2030 fastställer hur markanvändningen
ska ske utifrån ett förändrat klimat och beskriver staden som särskilt utsatt för höga vattennivåer på
grund av sitt kustnära läge. Skador på människor, byggnader och begränsad tillgänglighet kan ge
konsekvenser om anpassning inte sker. Konkreta klimatanpassningsåtgärder tas inte upp i
översiktsplanen (Pihl Fritsi et. al., 2013).

Högre temperaturer
För att minska effekten av värmeöar i tätbebyggda områden kan sammanhängande grönstruktur och
öppna vattenytor vara ett bra alternativ. Den direkta solinstrålningen i byggnaderna kan minskas genom
skuggande vegetation, som även förbättrar luftkvalitén, utjämnar temperatursvängningar, höjer
luftfuktigheten och dämpar vind. Med detta i åtanke är det viktigt att utveckla och bevara natur- och
grönområdena i staden och orterna (Pihl Fritsi et. al., 2013).
Att fastställa strukturer som styr mot en begränsad klimatpåverkan och ren luft har ett stort fokus i ÖP
2030. Att förtäta staden i kollektivtrafikstarka områden gör invånarna mindre bilberoende samt
förväntas ge en mer energieffektiv planering (Pihl Fritsi et. al., 2013).

Ökad nederbörd
Enligt ÖP 2030 ska detaljerade studier göras innan platserna detaljplaneläggs, för de områden där
översvämningsrisker har identifierats. För de vattendrag där en riskkartläggning ännu inte gjorts,
behöver riskerna identifieras och beskrivas så att säkerhetshöjande och skadeförebyggande åtgärder kan
göras (Pihl Fritsi et. al., 2013).
När staden förtätas är det viktigt att tänka på dagvattenfrågan så att den löses på ett betryggande sätt.
Ett lokalt omhändertagande av vatten och öppna dagvattensystem föreslås i ÖP 2030 för att fördröja
ytvattenavrinningen och minska topparna av tillflöde till recipienterna vid kraftig nederbörd. Här har en
ökad vegetation en viktig del i en ekologisk, social och ekonomisk utveckling, eftersom den bidrar till en
ökad biologisk mångfald, rikare närmiljö för invånarna genom gröna ytor samt ett renare vatten till
recipienten. Beroende på vart byggnation sker kan en öppen dagvattenhantering bli mer
kostnadseffektiv än att bygga ner större ledningar. Mervärdena blir större vid öppna dagvattensystem
(Pihl Fritsi et. al., 2013).
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Stigande havsnivåer
Enligt ÖP 2030 finns det ett behov av ytterligare utredningar kring hur områdena runt om vattendragen i
Halmstad påverkas av stigande havsnivåer och ökad nederbörd. Översiktsplanen visar de områden som
ligger i riskzonen för översvämningar och där kan det behövas detaljerade studier i samband med
planläggning. Tullkammarkajen är ett sådant område där hänsyn måste tas vid samhällsplanering,
framförallt på grund av att marknivån ligger under 3,5 m.ö.h (Se bilaga 5).

4.3 Försäkringsbolagen och kommunansvar
I samband med intervjun kring värdering av olika byggnader och samhällsviktiga funktioner informerade
Länsförsäkringar i Halland om deras synpunkt kring klimatanpassning och skadeförebyggande åtgärder.
Olika försäkringsbolag runt om i landet har börjat ta upp diskussionen kring fortsatt försäkring av
kustnära bebyggelse och kan komma att begränsa åtaganden av försäkringar i framtiden. De trycker på
att försäkringsbolagen endast gör en utbetalning vid oförutsedda händelser och att framtida
översvämningar i Halmstad inte kan räknas som en oförutsedd händelse, när återkomsttiderna för höga
vattenstånd minskar. Begränsningar av försäkringar har idag skett i England och Tyskland och kostnader
för detta är svåra att förutspå. Berörda parter kommer däremot ha svårt att själva betala för
skadekostnader och staten kan bli tvungen att bära stora kostnader.
Vid det tillfälle kommunen planlagt ett område är kommunen ansvarig i tio år. Enligt PBL ska marken
utredas om lämplighet vid detaljplaneläggningen. Om det visar sig att kommunen inte gjort alla
utredningar som behövs för att undersöka platsens lämplighet för det marken planeras för, exempelvis
bostäder och/eller verksamheter, kan kommunen hållas skadeståndsskyldig i tio år efter att detaljplanen
vunnit laga kraft.

4.4 Lagar och direktiv
Olika lagar förklarar ansvarsfrågan gällande anpassning av vårt samhälle, mot ett förändrat klimat.
Främst pekas kommunen ut, men även länsstyrelsen har ett ansvar för människors säkerhet, miljö och
hälsa. I anpassningen är den fysiska planeringen ett viktigt instrument (Modigh, 2011).

Plan- och bygglagen PBL
2 maj 2011 började en ny version av PBL att gälla. Här lyfts klimat- och ansvarsfrågorna ytterligare, krav
införs att vid all kommunal planläggning ska hänsyn tas till miljö- och klimataspekter. Syftet med detta är
att kommunerna ska tänka på klimatanpassning samt på en minskad klimatpåverkan vid bebyggelse.
Även arbetet kring översiktsplanen är beskrivet i PBL där kommunen har ansvaret att ta fram väsentliga
nationella och regionala mål som är viktiga för en hållbar utveckling.
Hänsyn för klimatförhållanden, översvämningar och erosion ska även tas i bygglovsärenden och vid
detaljplaneläggning. Här får kommunen bestämma vilka skyddsåtgärder som är lämpliga för att
motarbeta olyckor, erosion, markföroreningar och översvämningar. Exempel på lämplig paragraf där
hänsyn tas till människors hälsa samt miljön finns i andra kapitlet, femte paragrafen:
PBL 2:5 ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
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3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation
samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen”

Miljöbalken MB
Miljöbalken finns för att gynna en hållbar utveckling. Balken berör olika typer av åtgärder som kan
påverka de intressen balken har för avsikt att skydda. Klimatanpassning är ett av ämnena som berörs i
miljöbalken och enligt 1 kap. 1§ MB ska ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan” och ”mark, vatten och
fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas”.

Miljökonsekvensbeskrivning MKB
Vid tillståndsprövningar av särskilda åtgärder och verksamheter ska en MKB upprättas enligt 6 kap MB.
En MKB innebär att det görs en gemensam bedömning av planens, åtgärdens eller verksamhetens
inverkan på människors hälsa och miljön.

Miljökvalitetsnormer MKN
I Miljöbalken innefattar miljökvalitetsnormer ett juridiskt bindande styrmedel. Här handlar det om att ta
hand om eller förhindra miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen samt att utföra EG-direktiv. MKN
påverkar inte bara kommuner och myndigheter utan enskilda aktörer måste bedriva sina verksamheter
så att miljökvalitetsnormerna inte överträds. Kommuner och myndigheter i sin tur har ansvar över att de
uppfylls vid tillsyn och prövning.

Lagen om skydd mot olyckor LSO
Syftet med lagen är att anförskaffa sig ett betryggande skydd mot olyckor. Här ingår räddningstjänstens,
men även individens, kommunens och statens ansvar för översvämningar. Lagen beskriver tydligt att vid
olyckor eller överhängande fara är kommunen ansvarig för räddningstjänst samt ska stå för kostnaderna.

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap
Enligt denna lag är kommunen skyldig att utföra en risk- och sårbarhetsanalys vars syfte är att minimera
sårbarheten i verksamheter samt ha en god förmåga att handskas med krissituationer i fredstid.
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas hur Tullkammarkajen och Söder påverkas vid olika vattenstånd, vilka åtgärder
som är möjliga för att minska risken för översvämningar och värmeöeffekter samt om dessa åtgärder är
samhällsekonomiskt lönsamma.

5.1 Översvämningsscenario för Tullkammarkajen och Söder
För området kring Tullkammarkajen och Söder har det tagits fram tre olika översvämningsscenarion som
visar hur områdena påverkas idag och kommer påverkas av ett framtida förändrat klimat. Notera att
kajkanten vid Söder och Tullkammarkajen har en höjd på ca + 2 m ö h, och redan vid detta vattenstånd
blir områdena påverkade till följd av vind och vågpåverkan.

5.1.1 Scenario 1 – extrema vattennivåer idag, + 2,5 m ö h
Ett vattenstånd på +2,5 m ö h kan tillfälligt förväntas i staden redan idag och under stormen Gorm (2015)
rådde ett vattenstånd på cirka 2,4 meter över havet. Som figur 6 visar så blir delar av Tullkammarkajen
och Söder översvämmat redan vid +2,5 m ö h.

Figur 6. Den orangea färgen visar vattnets utbredning vid + 2,5 meter över dagens nuvarande
vattenstånd.
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5.1.1.1 Analys av Scenario 1
Fastigheter: cirka 26 industrier, 38 småhus, 62 flerbostadshus samt 19 handelsverksamheter påverkas vid
en vattennivå på + 2,5 m ö h (detta bygger på att Tullkammarkajen är bebyggd).
Vägar: På Söder är det främst Dragvägen, Södra vägen och Sjömansgatan som påverkas av
vattenmassorna. På Tullkammarkajen är det främst Strandgatan, Styrmansgatan, Båtsmansgatan och
Jungmansgatan som påverkas.
Dricksvattenledning: Dricksvattenledningarna är trycksatta och bedöms inte påverkas av en
översvämning eller högt grundvatten. Ledningarna ligger på 1,3 - 1,5 meters djup och ligger i
grundvattnet vid höga vattenstånd. Om ledningen ligger i grundvattnet och det samtidigt blir ett läckage
kan bakterier komma in i ledningen enligt Larsson2.
Spill-/dagvatten:
- Dagvatten: Ledningarna för dagvatten ligger på samma djup som dricksvattenledningarna, vilket
betyder att vid ett vattenstånd på +2,5 meter över nuvarande normalvattenstånd ligger
ledningarna under havsytan och översvämmas. Vid en översvämning kommer
dagvattenledningarna kollapsa och förlora sin förmåga att få bort vattnet från området. Istället
kommer vatten tryckas genom de ledningar som ligger inom översvämningsområdet och
försämra avledningen av vatten även för högre liggande bebyggelse.
-

Spillvatten: Spillvattensystemet bedöms inte påverkas i dagsläget. Båda områdena har både
separat och kombinerat system. I det separata systemet tränger inte havs- eller dagvatten in och
i det kombinerade systemet finns automatiska luckor som stängs när vattennivån når kritiska
nivåer. Detta går även att göra manuellt.

Ledningarna på Söder är till största del av plast som har bättre motståndsförmåga än gjut- och
segjärnsledningarna som finns på Tullkammarkajen. Ledningar i metall som ligger i grundvatten riskerar
att korroderas, vilket bidrar till en kortare livslängd. På Tullkammarkajen kommer en ledningssanering
utföras innan området bebyggs, i samband med det kommer ett nytt ledningssystem tillkomma i plast
med högre motståndskraft, enligt Larsson2.
Samhällsviktiga funktioner: En kommunal förskola med fyra avdelningar finns idag på Tullkammarkajen.
Förskolan är belägen i moduler i Stationsparken. I framtiden behöver dessa avdelningar plus ytterligare
fyra en permanent plats på Tullkammarkajen. Vård- och serviceboende för äldre kan i framtiden placeras
inom Tullkammarkajen (Samhällsbyggnadskontoret Halmstad, 2016). EON och HEM har central för
uppstart av el för hela södra Sverige samt en fjärrvärmecentral i hamnen som påverkas.
El: Två nätstationer 10KV/400V drabbas vid denna nivå.
Kulturmiljö: I Halmstads Kulturmiljöprogram (Connelid & Ahnlund, 2014) anges inga föremål som kan
påverkas vid en översvämning på Tullkammarkajen eller Söder. Tre av fastigheterna ur
Bebyggelseinventeringen för Halland (u.å.) blir påverkade, dessa är Tullkammarhuset, Stuveribolagets
hus och Marinstugan. Även Malcus-kranen som idag står på Tullkammarkajen påverkas.
Förorenad mark: Det finns i dagsläget sju identifierade platser för förorenad mark på Tullkammarkajen.
Dessa ligger på fastigheterna Halmstad 2:19 och 2:37, Oktaven 2 och Oliven 4.
2

Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
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5.1.2 Scenario 2 - + 3 m ö h
Om ett tiotal år kan staden räkna med tillfälliga vattenstånd på upp emot +3 m ö h, vilket kommer ha en
återkomsttid på 50 år runt 2050, och vid år 2100 en återkomsttid på endast 5 år. Figur 7 visar en
simulerad havsnivå på + 3 meter över dagens normalvattenstånd, vilket skulle kunna innebära ett
stormscenario vid år 2050-2060 (0,5 meters höjning av havet + 2,5 meter vid dagens värsta scenario).

Figur 7. Den orangea färgen visar vattnets utbredning vid +3 meter över dagens nuvarande
vattenstånd.
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5.1.2.1 Analys av Scenario 2
Fastigheter: Ca 39 industrier, 38 småhus, 101 flerbostadshus samt 37 handelsverksamheter påverkas vid
detta vattenstånd (detta bygger på att Tullkammarkajen är bebyggd).
Vägar: På Söder är det främst Dragvägen, Södra vägen, Sjömansgatan, Klyvaregatan, Fiskaregatan samt
Amiralsgatan som påverkas av vattenmassorna. På Tullkammarkajen är det främst Strandgatan,
Styrmansgatan, Båtsmansgatan, Jungmansgatan och Stapelgatan som påverkas.
Dricksvattenledning: Se scenario 1
Spill-/dagvatten: Se scenario 1
Samhällsviktiga funktioner: Skola på Tullkammarkajen samt kulturskola på Söder påverkas. Vård- och
serviceboende för äldre kan i framtiden placeras inom Tullkammarkajen (Samhällsbyggnadskontoret
Halmstad, 2016). EON och HEM har central för uppstart av el för hela södra Sverige samt en
fjärrvärmecentral i hamnen som påverkas.
El: Fem nätstationer 10KV/400V drabbas vid denna nivå.
Kulturmiljö: I Halmstads Kulturmiljöprogram (Connelid & Ahnlund, 2014) anges inga föremål som kan
påverkas vid en översvämning på Tullkammarkajen eller Söder. Fyra av byggnaderna ur
Bebyggelseinventeringen för Halland blir påverkade, dessa är Tullkammarhuset, Stuveribolagets hus,
Sjömanshuset och Marinstugan. Även Malcus-kranen påverkas.
Förorenad mark: Se scenario 1.

32

Resultat

5.1.3 Scenario 3 - + 3,5 m ö h
Vid år 2100 kan staden räkna med tillfälliga vattenstånd på upp emot +3,5 m ö h (1 meters höjning av
havet + 2,5 meter vid dagens värsta scenario). Ett vattenstånd på + 3,5 m ö h kommer runt 2050 ha en
återkomsttid på ca 1000 år, och vid år 2100 en återkomsttid på endast 50 år. Utbredningen av vatten
visas i figur 8.

Figur 8. Den orangea färgen visar vattnets utbredning vid +3,5 meter över dagens nuvarande
vattenstånd.
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5.1.3.1 Analys av Scenario 3
Fastigheter: cirka 56 industrier, 153 småhus, 149 flerbostadshus samt 44 handelsverksamheter påverkas
vid en vattennivå på + 2,5 m ö h (detta bygger på att Tullkammarkajen är bebyggd).
Vägar: På Söder påverkas Dragvägen, Södra vägen, Seglaregatan, Vindrosvägen, Sjömansgatan,
Klyvaregatan, Fiskaregatan samt Amiralsgatan vattenmassorna. På Tullkammarkajen påverkas
Strandgatan, Styrmansgatan, Båtsmansgatan, Jungmansgatan, Bredgatan och Stationsgatan och
Stapelgatan.
Dricksvattenledning: Se scenario 1.
Spill-/dagvatten: Se scenario 1.
Samhällsviktiga funktioner: Skola på Tullkammarkajen, kulturskola på Söder samt Kattegattgymnasiet
påverkas. Vård- och serviceboende för äldre kan i framtiden placeras inom Tullkammarkajen
(Samhällsbyggnadskontoret Halmstad, 2016). EON och HEM har central för uppstart av el för hela södra
Sverige samt en fjärrvärmecentral i hamnen som påverkas.
El: Sex nätstationer 10KV/400V och en fjärrvärmekammare drabbas vid denna nivå.
Kulturmiljö: I Halmstads Kulturmiljöprogram (Connelid & Ahnlund, 2014) anges inga föremål som kan
påverkas vid en översvämning på Tullkammarkajen eller Söder. Fyra av fastigheterna ur
Bebyggelseinventeringen för Halland (u.å.) blir påverkade, dessa är Tullkammarhuset, Stuveribolagets
hus, Sjömanshuset och Marinstugan. Även Malcus-kranen påverkas.
Förorenad mark: Se scenario 1.
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5.2 Klimatanpassningsåtgärder
Halmstads läge vid Nissans mynning i Laholmsbukten bidrar till att staden kan drabbas av
översvämningar vid höga vattennivåer i havet och i Nissan. Halmstad kan redan idag drabbas allvarligt av
översvämningar och när sannolikheten för dessa ökar under 2000-talet, ligger det i samhällets intresse
att utarbeta effektiva åtgärder och strategier för att begränsa och förhindra framtida översvämningar.
Innan åtgärder tas måste olika prioriteringar göras, då resurserna i samhället är begränsade. Här bidrar
samhällsekonomiska bedömningar av möjliga åtgärder till ett viktigt underlag för olika prioriteringar
(Rosén och Nimmermark, 2014).
Åtgärderna utformas med hänsyn till olika framtidsprognoser och med detta följer en osäkerhet som är
svår att uppskatta. Med dagens kunskap vet vi att haven kommer att stiga till följd av en ökad global
temperatur, men hur snabbt eller hur mycket haven stiger går inte med säkerhet att förutspå. Med detta
i åtanke måste den långsiktiga fysiska planeringen kunna klara av att hantera den osäkerheten (Svensson
och Nilsson, 2012).
De alternativa klimatanpassningsåtgärder som redovisas i denna rapport har undersökts övergripande.
Under arbetets gång har en identifiering av möjliga och rimliga åtgärdsalternativ legat i fokus samt att
undersöka en ungefärlig kostnad för dessa.
Nedan presenteras en möjlig åtgärd för att anpassa området till att bli en ekologisk och socialt hållbar
stadsdel. Därefter presenteras tre skyddsalternativ för att skydda Tullkammarkajen och Söder mot höga
vattenstånd i Nissan till följd av höga flöden samt påverkan från havet.

5.2.1 Åtgärdsalternativ 1 – Förebyggande åtgärder för värmeöeffekter
I samband med nybyggnationen på Tullkammarkajen är det lättare att detaljplanelägga området och
byggnaderna för att anpassas till ett förändrat klimat, jämfört med ett redan bebyggt område. Planer för
området kan även ange olika önskemål och utvecklingsidéer som bidrar till ekologisk och social
hållbarhet.

Urban grön- och blåstruktur
Centrala Halmstad växer och det är ett högt tryck på boende i centrum. Det är av stor vikt att Halmstad
anpassar befintliga och kommande stadsområden så att miljöproblemen inte ökad för att behålla sin
attraktionskraft.
Genom att anlägga och bevara grön- och blåstrukturer på Tullkammarkajen och Söder kan olika
ekosystemtjänster skapas och/eller behållas. En park kan både vara en rekreationsmiljö, kyla staden,
rena dagvatten samt vara en bostad och livsmiljö för pollinatörer och skadedjursbekämpare. En
blåstruktur kan omhänderta olika föroreningar och samtidigt göra området motståndskraftigt mot
översvämningar. Det ger även möjlighet till rekreation och sinnesro.
För att staden ska få till en mångfunktionalitet kring grön- och blåstruktur måste kommunen noggrant
planera grönskan och vattnet i staden, men även en planering kring att säkerställa ekosystemens
långsiktiga funktioner är av stor vikt. Detta genom att tillse att det finns tillräckligt stora blå- och
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grönytor, en mångfald av olika miljöer men även en struktur och kontakt med andra omgivande
grönområden (Keane et. al., 2014).
Odlingslotter ger människor en möjlighet att lära känna varandra genom att odla tillsammans och dela
sina tips och erfarenheter. Städer som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor innehåller ofta stadsodling.
Genom att som boende ha tillgång till odlingsbar mark kan ge både färsk mat och mindre utgifter,
samtidigt som det bidrar till bättre närmiljö för de boende och gynnar den biologiska mångfalden.
(Specht et al., 2013).

Ekologisk aspekt på urban grönska och stadsodling
Den urbana grönskan kan spela en väldigt stor roll när det gäller den ekologiska hållbarheten i en stad.
Gemensamt kan grön infrastruktur, urbana gårdar och gemensamma matträdgårdar bidra med att:
-

Minska temperaturen i staden, eftersom träd och vegetation
skuggar. Vegetation blockerar och omfördelar inkommande
solstrålar, som annars hade absorberats av urbana ytor, som
betong och asfalt. Evapotranspirationen i bevuxna områden
fungerar som en kylfläns, som avleder värme, och resulterar i
lägre omgivningstemperaturer och yttemperaturer än i
stadsområden utan vegetation.

-

Minska uppkomsten av dagvatten, genom till exempel gröna tak.
Gröna tak kan suga åt sig mellan 52 och 100 procent av en
nederbörd och på så sätt minska dagvattenavrinningen
(Ackerman et al., 2014). Förutom en bra uppsugningsförmåga har
gröna tak även en renande effekt på dagvattnet. Enligt Hyll3 bidrar
gröna tak i mindre omfattning vid fördröjning av vatten vid skyfall,
sådana stora vattenmängder rinner bara av ytan. Genom att se till
att inte asfaltera ytor, utan istället plantera buskage eller träd, så tar
dessa upp enorma mängder vatten, istället för att belasta
dagvattensystemet.

-

3

Minska energiförbrukning. Gröna tak bidrar inte bara med ökad
biologisk mångfald och minskad dagvattenavrinning, de isolerar
även taken på byggnader. Värme stiger, och om taket inte är
ordentligt isolerat så försvinner all värme ut genom taket. Gröna tak
isolerar väl och minskar på så sätt energiförbrukningen (Alexandri
och Jones, 2008).

Figur 9. En privat takträdgård i
Chelsea, USA (Lundberg, S. u. å.)

Figur 10. Gröna väggar i Paris av David
Blanc (Blom Westergren, u. å.)

-

Bättre utomhusluft eftersom vegetation renar luften genom att
absorbera koldioxid och släppa ut syre. Vegetationen hjälper även till att filtrera luften från
damm och partiklar, då bladen och träden även absorberar dessa (Grover och Wahee, 2013).
Figur 9 och 10 visar på grön urban bebyggelse.

-

Genom att anlägga blåstrukturer i området som tillåts översvämmas blir området mer
motståndskraftigt mot översvämningar. Det skapar dessutom ett jämnare klimat genom att

Robert Hyll, Sweco Halmstad. Mailkontakt 2016-03-02
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sänka temperaturen vid värmeböljor, bidrar med större biologisk mångfald och ökar
luftfuktigheten.

Social aspekt på urban grönska och stadsodling
Sociala aspekter är en annan anledning för människor att få tillgång till större andel grönska och
engagera sig i stadsodling. En park, takterrass eller innergård är en plats där människor kan mötas och
dela sin dag, erfarenheter eller liknande. Detta ger ofta en gemensamhet mellan de boende i området
(Ackerman et al., 2014).
Urban grönska bidrar till hälsosammare samhällen när de tillhandahåller yta för rekreation och
gemensamhet för invånarna. Takterrasser, parker och gröna stråk skapar sköna platser för avkoppling för
både hälsa och kropp, vilket minskar risken för fetma, hjärtsjukdomar och diabetes (Grover och Wahee,
2013). Det finns också kopplingar mellan trädgårdsarbete och minskad stresskänsla, enligt vissa studier
(Asp, 2009).
Människor kan vara väldigt känsliga för buller, men med en hög växtlighet i staden så kan ljudbilden i
staden förändras. Istället för att ljuden studsar mellan stadens alla väggar, så absorberas det av
växtligheten (Fan et al., 2010).
Rekommendationer att säkerställa en sammanhängande grönstruktur, stora områden för rekreation
samt odlingsmöjligheter ges för att minska temperaturen, öka den biologiska mångfalden och få en ökad
social hållbarhet inom den nya stadsdelen.
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5.2.2 Åtgärdsalternativ 2 - Översvämningsskydd för Tullkammarkajen
Höjdsättning
Figur 6-8 visar vilken konsekvens olika vattenstånd i Nissan
kan få för översvämningsutbredningen och visar på att
Tullkammarkajen kommer att påverkas i högre grad än
Söder. Samtidigt som byggnationen av Tullkammarkajen tar
plats, rekommenderas att använda massorna som blir över
från exempelvis källarutgrävningar, till att höjdsätta området
på väl utvalda platser (Figur 11). Externa massor kommer att
behöva tillföras.

Figur 11. Alternativ utformning av höjdsättning
på Tullkammarkajen

Det öppna dagvattensystemet (figur 12) dimensioneras för att klara av minst 10-års regn och en lägsta
golvnivå på +3,5 m ö h sätts som krav i detaljplanen. Genom att skapa olika nivåer i området blir det
öppnare och mer attraktivt än vid invallning.
Källare byggs med vattentät betong samt med täta och icke öppningsbara fönster (SOU 2007:60). I de
källarutrymmen där samhällsviktiga funktioner inryms byggs rummet utan fönster och förses med tätad
dörr. Dag- och spillvattenledningar anläggs separat och i dagvattenledningarna behöver backventiler
anläggas.

Figur 12. Ett alternativ enligt styrdokumentet för Tullkammarkajen för gröna och
blåa stråk genom området. Över Nissan planeras en parkbro som kopplar samman
båda sidors grönstruktur (Samhällsbyggnadskontoret Halmstad, 2016).
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5.2.3 Åtgärdsalternativ 3 – Översvämningsskydd för Söder
Området Söder är idag till stor del redan bebyggt vilket gör att en eventuell höjdsättning inte är möjlig.
Istället måste fokus ligga på yttre skydd, ett öppet dagvattensystem samt backventiler i dag- och
spillvattensystemet.

Skyddsbarriär
Som skyddsbarriär föreslås en T- eller L-vall (figur 13), som lämpligtvis utformas
och anpassas till attraktiva promenad- och cykelstråk utmed Nissan enligt figur 14.
Att skyddsvallen smälter in i landskapet och inte påverkar närheten eller
tillgängligheten till havet eller Nissan är här av stor vikt. Barriärsträckan (figur 15)
blir totalt 3200 m lång och 1 m hög och det blir nödvändigt att anlägga säkra
Figur 13. T-vall för skydd
genomgångar eller passager ner mot Nissan och havet. Under detaljprojektering
mot högvattenstånd.
får de slutliga lösningarna för detta tas fram. Förslag på tillfällig uppbyggnad av vall
kan vara aktuellt i ett långsiktigt perspektiv, där vattennivåerna stiger ytterligare. En tillfällig uppbyggnad
bidrar till att den stationära vallen inte behöver bli lika hög eller skapa en lika stor barriär mot Nissan.

Figur 14. Alternativa promenad- och cykelstråk utanför vallen med direkt
koppling till Nissan.
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Denna utformning skyddar reningsverket och bebyggelsen, samtidigt som de höga naturvärdena i det
kommande naturreservatet Alet bibehålls och förblir ostört. Stranden och dynorna byggs varje år på och
utgör en naturlig barriär mot havet. Skyddsbarriären ansluts till den befintliga barriär som idag finns på
reningsverket och löper utmed den planerade Södra vägen.

Figur 15. Ett alternativ av placering av vall som skyddar Söder. Observera att placeringen för vallen är
schematisk, platsbesök har inte skett.

Dagvattensystemet
Öppet dagvattensystem
För att begränsa konsekvenserna av ett överfullt dagvattensystem, är ett öppet dagvattensystem med
avledning på ytan via vägar och gator en tänkbar åtgärd. Här igenom styrs vattenflödet till mindre
sårbara områden och genom att anlägga kanaler kan instängda områden avlastas (Svensson och Nilsson,
2012).
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Lågpunkter och pumpstationer
Nederbörden som sker inom avrinningsområdet leds till den eller de bäst lämpade lågpunkter (figur 16),
där vattnet tillåts ansamlas och sedan pumpas ut. Lågpunkterna minskar belastningen på
dagvattensystemet genom att fördröja vattnet och tillför samtidigt blå strukturer (Svensson4 & Larsson5).
Turbopumpar placeras i botten av lågpunkterna och beroende på kapacitet behövs en till tre pumpar.
Fördelen med turbopumpen är att tjänstemännen på LBVA vet hur pumpen fungerar samt att den är väl
beprövad. Tillfälliga pumpar kommer inte vara tillräckliga på grund av de kommande vattenmassorna
(Larsson5). Enligt räddningstjänstens Magnus Ericson6 skulle en stationär och en mobil pump vara att
föredra. Utifall att den stationära pumpen inte fungerar, transporterar räddningstjänsten ut en mobil
pump under tiden för översvämningen. Detta gör att kostnaden minskar samt att Halmstad blir mer
motståndskraftigt mot översvämningar.

© Lantmäteriet I12014/00966 © Länsstyrelsen i Hallands län

Figur 16. Blåmarkerade områden visar på de lågpunkter som finns
på det område som undersöks i denna rapport. (Niklas Kåwe,
Länsstyrelsen i Hallands län)

4

Mattias Svensson, Projektledare WSP Samhällsbyggnad Halmstad
Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
6
Magnus Ericson, Räddningstjänsten Halmstad kommun
5
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Alternativ till Turbopumpen är en propellerpump, som byggs in i skyddsbarriären. Här leds vattnet inom
avrinningsområdet till pumpen i barriären, som trycker vattnet vidare och bort från området. I detta fall
behövs maximalt två stycken pumpar på Söder. En pump kan klara vattenmängden, men vid en
oförutsedd händelse och pumpen slutar att fungera är det viktigt att ha en extra som kan skydda
området. Propellerpumpen är mer kostsam än turbopumpen enligt Larsson7.
Backventiler
Det nuvarande ledningssystem för omhändertagande av dagvatten, som hamnar bakom invallningen
kommer i stora drag att fungera som det gör idag, där vattnet avleds via självfall. Vid de tillfällen då
vattennivåerna i Nissan överstiger acceptabla vatten- och grundvattennivåer kommer utloppen för
dagvatten att behöva stängas via backventiler. Idag går dagvattenledningarna rakt ut i Nissan och det
finns inga backventiler installerade på varken Söder eller Tullkammarkajen, enligt Larsson4.
Avloppssystemet
I det kombinerade spillvattensystemet, som i dagsläget finns i viss mån på Söder, kan bakvattenluckor
behöva installeras för att minska risken för bräddning.

7

Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
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5.2.4 Åtgärdsalternativ 4 – Översvämningsskydd för centrala Halmstad
Detta alternativ skyddar inte endast Söder och Tullkammarkajen, utan löser stora delar av den
översvämningsproblematik Halmstad kommun står inför, gällande centrala Halmstad.

Skyddsbarriär med port och pump i Nissan
En slussport som skyddsbarriär är ett alternativ som skyddar delar av Halmstad, genom att tillfälligt
stänga portarna där Nissans utlopp möter Laholmsbukten. Exempel på förfarande visas i figur 23 och 24
nedan. Utloppet från Nissan är ca 105 m brett och 7,7 m djupt där barriären och slussporten föreslås
placeras. Inbyggt i barriären föreslås en pumpstation för avledning av vatten från Nissan till
Laholmsbukten vid tillfällen där porten är stängd. Pumpstationens kapacitet ska klara av att avleda allt
det vatten som tillrinner Nissan, när det förekommer kritiskt höga nivåer i Laholmsbukten.
Vid anläggning av barriär finns det många olika tekniska lösningar och en bra sammanfattning över dessa
har gjorts av PIANC InCom Working Group 26 (2006). Kända barriärer finns idag i London (1982),
Haringvliet (1970), Rotterdam (1997) och Venedig (2014) där samtliga redovisar olika lösningar.
Beroende på de krav som ställs på anordningen samt de lokala förutsättningarna är olika barriärer
lämpliga.
I bland annat Göteborg och Uddevalla finns det förslag på liknande skyddsbarriärer som redovisas nedan.
Exempel på skyddsbarriär som föreslås i Göteborg är en kombination av två barriärer som idag är
implementerade i Rotterdams hamn. Dessa två är Maeslant-barriären och Hartel-barriären, vilka båda
kan bli aktuella även för Halmstad. I denna studie redovisas dessa separat (Rosén och Nimmermark,
2014., Holmström et. al., 2016).

Maeslant-barriären
Maeslant-barriären består av två böjda ståldörrar, vilka roterar kring en vertikal axel och glider
horisontellt på ett betongfundament. För att minimera korrosion samt förenkla underhållet av barriären
förvaras ståldörrarna på båda sidor i en torrdocka (Rosén och Nimmermark, 2014).
Figur 17-20 visar fotografier på Maeslant-barriären (Rosén och Nimmermark, 2014).

Figur 17. Ena ståldörren av Maeslantbarriären vid öppet tillstånd.

Figur 18. Maeslant-barriären vid bruk
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Figur 19. Flygbild från Maeslant-barriärens sida vid
utfällt tillstånd.

Figur 20. Maeslant-barriären vid öppet tillstånd.

En Maeslant-barriär är en möjlig framtida lösning för Halmstad. En möjlig placering över en Maeslant
barriär i Nissan visas i figur 21. Nissans bredd är vid barriärens alternativa placering ca 105 meter bred.

Figur 21. En alternativ placering av en Maeslant-barriär i Nissans mynning.
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Lifting gate
Hartel-barriären (figur 22) är en så kallad ”lifting gate”, som utgörs av en stor port som vid öppet tillstånd
hissas rakt upp och låter båtar och fartyg passera genom barriären. Beroende på vilka krav som ställs på
barriären kan olika storlekar av fartyg passera. Figur 24 visar bild på en så kallad Lifting Gate.

Figur 22. En variant av ”lifting gate” i Nederländerna (Bodin Sköld et. al., 2014).
Lifting gate alternativet (Figur 22) är en enkel variant med tanke på drift och konstruktion. Däremot
bidrar de höga lyftanordningarna och en upphöjd skyddsport vid öppet tillstånd till en stor påverkan på
landskapsbilden. Alternativet med Maeslant-barriären skulle inte vara lika synlig (Bodin Sköld et. al.,
2014).

Beskrivning av funktion
Vid normala vattenförhållanden i Nissan och i havet hålls skyddsporten öppen vid Nissans mynning,
vilket gör att fritidsbåtar utan problem kan ta sig upp i Nissan. Vid indikation från väderprognoser
tydande på höga vattenstånd, stängs skyddsporten och all transport in i Nissan stängs av. I
skyddsportens närhet uppförs en pumpanläggning med en kapacitet att leda bort Nissans flöde till
Laholmsbukten, vilket gör att Nissans vattenstånd hålls på en acceptabel nivå den tid skyddsporten är
stängd (Bodin Sköld et. al., 2014).
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Pumpsystem
Oavsett ovanstående alternativ krävs en pumpstation som reglerar flödet i Nissan och minskar risken till
översvämning på insidan av barriären. Den kapacitet som krävs för pumpsystemet i Nissan styrs av hur
motståndskraftigt man vill att området ska vara. Skillnaden på möjliga vattenflöden är stor i Nissan där
ett medelvattenflöde ligger på 40 m3/s och 100-årsflödet är ca 300 m3/s. Enligt prognoser kommer 100årsflödet förändras fram till år 2100 till ca 372 m3/s (MSB 2014, SMHI 2014) och fram tills dess kommer
pumparna behöva bytas ut. En pumpkapacitet som behövs vid denna åtgärd kommer ta betydande plats
i anspråk. Om pumparna inte används kontinuerligt minskar tillförlitligheten för anläggningen, eftersom
de kan ta skada om de inte är i bruk under längre perioder. För att minska behovet av den stora
kapaciteten som krävs av pumparna rekommenderas att alternativ studeras för att minska vattenflödet i
Nissan, de stunder porten är nerfälld (Bodin Sköld et. al., 2014). Figur 23 visar ett exempel på hur en
pumpanläggning kan se ut. En pump har en beräknad livslängd på cirka 25 år (Rosén och Nimmermark,
2014).

Figur
pumpstationi Stavoren,
i Stavoren,Nederländerna
Nederländernamed en pumpkapacitet på 100
Figur17.
23.EnPumpstation
3
m /s. Foto Arcadis (Bodin Sköld et. al., 2014).

Pumpstationen som visas i figur 23 består av 4 pumpar med en diameter på 3,5 m. En utloppskanal på 6
meter är kopplad till varje pump, med 4 meter breda skiljeväggar. Det gör att den totala bredden för
varje pump är ca 10 meter. Längden på pumpanläggningen kan uppskattas bli ungefär 60 m lång,
längden beror till större del på val av pump än antalet pumpar (Bodin Sköld et. al., 2014). I figur 24 visas
hur skyddsporten samt pumpen kan placeras i Nissan.
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Figur 24. Alternativ utbredning av skyddsbarriär samt pumpanläggning vid Nissans mynning.
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Vallar
Vid en anläggning av en skyddsbarriär måste utredning göras för att undersöka vart vattnet, som annars
skulle trängt upp i Nissan tar vägen. För att förhindra att vatten tränger in i centrum kommer vallar
behöva uppföras. Exempel på utförande visas i figur 25. Här skyddas reningsverket och bebyggelsen,
samtidigt som de höga naturvärdena i det kommande naturreservatet Alet bibehålls. Stranden och
dynorna byggs varje år på och utgör en naturlig barriär mot havet. Skyddsbarriären ansluts till den
befintliga barriär som idag finns på reningsverket och löper utmed den planerade Södra vägen. Säkra
passager och genomgångar ner mot havet behöver anläggas i skyddsbarriären.

Figur 25. En alternativ utbredning av skyddsbarriär samt pumpanläggning vid Nissans mynning.
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5.3 Kostnads-nyttoanalys för översvämningsåtgärder
Resurserna i samhället är begränsade samtidigt som behovet av översvämningsåtgärder är stort.
Åtgärderna behövs i olika grad och en bedömning av den samhällsekonomiska nyttan ger ett viktigt
underlag för prioriteringar. Syftet med bedömningen är att granska om en bestämd insats är
samhällsekonomiskt kostnadseffektiv, detta kan göras genom en kostnadsnyttoanalys (Andréasson et.
al., 2011).

5.3.1 Vad är en kostnadsnyttoanalys?
Kostnads-nyttoanalys (KNA) är ett stöd för beslutsfattare och syftar på att identifiera de positiva och
negativa konsekvenser av ett samhällsprojekt samt jämföra dessa för att se huruvida de positiva
konsekvenserna överstiger de negativa. I en KNA uttrycks konsekvenserna i största mån i monetära
enheter, exempelvis kronor (Rosén och Nimmermark, 2014).

5.3.2 Nyttor, kostnader och lönsamhet
När en samhällsekonomisk värdering görs bestäms åtgärdsalternativens konsekvenser för såväl företag
som privatpersoners välfärd. Om välfärden ökar till följd av åtgärden kallas det för alternativets nyttor
och minskning av välfärden kallas för kostnader (Se figur 26) (Rosén och Nimmermark, 2014).

Figur 26. Samhällsekonomiska konsekvenser (Rosén och Nimmermark, 2014)
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5.3.3 Matematisk beräkning av KNA
En KNA kan matematiskt beskrivas som en målfunktion som beräknar skillnaden mellan kostnader och
nyttor. Målfunktionen för åtgärdsalternativen beskrivna i denna rapport redovisas som:

(ekvation 1)

där:
NPVi = nettonuvärdet, beskriver nuvärdet av nettonyttan (nyttor minus kostnader) av att utföra
åtgärdsalternativet
T = antal år, tidsavgränsning
r = diskonteringsränta
Bi = nyttor (benefits) som fås av att utföra åtgärdsalternativet
Ci = kostnader (costs) som fås för att utföra åtgärdsalternativet
Vid ett positivt värde på målfunktion är åtgärdsalternativet samhällsekonomiskt lönsamt, och
alternativet anses bättre ju högre värdet är. Alternativens nuvärden jämförs för att hitta det mest
samhällsekonomiska alternativ (Rosén och Nimmermark, 2014).

5.3.4 Diskontering och tidshorisont
Vid samtliga samhällsekonomiska uträkningar används diskontering, vilket innebär att hänsyn tas till att
nyttor och kostnader inte inträffar vid samma tidpunkt och därför inte direkt kan jämföras med varandra
(Söderqvist, 2006). Som visas i ekvation 1 används en räntesats för omräkning av kostnaderna och
nyttorna till ett nuvärde.
I denna studie har diskonteringsräntan 1,4 % använts, vilket bland annat beror på att den räntesatsen
rekommenderas i den så kallade Stern-rapporten (Stern, 2006). Söderqvist (2006) anger även ett flertal
skäl till att använda lägre räntesatser för samhällsekonomiska beräkningar med långa tidshorisonter än
vad marknadsräntan står i.
Kostnads-nyttoanalysens utfall beror stort på vilken tidshorisont som används i modellen (Söderqvist,
2006). I samråd med Halmstad kommun har åtgärdernas effekt valts att studeras fram till år 2100, vilket
innebär att T = 84 år (2016 - 2100) och 100 år fram i tiden (2116).
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5.3.5 Nyttor
För att skydda Halmstads innerstad mot översvämningar har ett underlag för val av framtida strategier
tagits fram. På grund av oregelbundenheten av översvämningar är det i dagsläget omöjligt att förutspå
om, och när, en översvämning kommer ske, samt vilka skador den medför. En bedömning av riskerna till
följd av en översvämning är däremot möjlig.
Genom att sammanväga sannolikheterna för att översvämningen kommer inträffa och översvämningens
negativa konsekvens kan en riskuppskattning göras. En minskad skaderisk för människor, verksamheter,
byggnader och miljö är den största samhällsekonomiska nyttan med översvämningsåtgärder som
minskar sannolikheten. Förutom detta ska funktioner som är samhällsviktiga, så som hälsa, säkerhet och
trygghet beaktas, samt vatten- och elförsörjning. I figur 27 beskrivs principen kring sammanvägningen av
översvämningssannolikheten och skadekostnaden (Andréasson et. al., 2011).

Figur 27. Förenklad modell över sammanvägning av konsekvenser och nyttor. Risken kan minskas
genom förebyggande åtgärder (minska sannolikheten) och/eller åtgärder som begränsar skadan
(minskade konsekvenser) (Andréasson et. al., 2011).
Syftet med att utföra de skadebegränsande och/eller förebyggande åtgärderna är att begränsa, eller
helst helt ta bort riskerna för att negativa konsekvenser ska ske. Den minskade riskens ekonomiska värde
som blir till följd av en åtgärd bedöms som åtgärdens nyttor. Från försäkringsbolaget Länsförsäkringar
har schablonkostnader fåtts som visar hur mycket olika byggnader och samhällsviktiga funktioner är
värda. Från detta kan ekonomiska värden inom ett område uppskattas. Se bilaga 6 för de
schabloniserade kostnaderna vid en översvämning på Tullkammarkajen och Söder.
Risken beror i detta fall av hur stor sannolikheten för att en översvämnings ska ske, samt
översvämningens ekonomiska konsekvenser. Genom förebyggande åtgärder, som ska hindra att
översvämningen uppstår, eller skadebegränsande åtgärder som minskar konsekvenserna av en
översvämning kan riskerna minskas.
Förebyggande åtgärder är exempelvis bättre reglering av vattendraget så att kapaciteten ökar och klarar
av större och ökade flöden. Skadebegränsande åtgärder kan exempelvis vara vallar som skyddar
infrastruktur och byggnader i samband med höjda vattennivåer.
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Vid översvämning av ett tätbebyggt område kan samhällsviktiga funktioner påverkas och flera olika typer
av skador uppkomma. Geografisk avgränsning har gjorts och konsekvenserna som sker från hamnen upp
till Österbro är de som undersökts. Nedanstående konsekvenser har delvis eller helt omvandlats till
monetära enheter:
-

Byggnads- och fordonskador
Samhällsviktiga funktioner
Produktionen avstannar för industrier/verksamheter
Akuta åtgärder vid översvämningar

I ett ekonomiskt perspektiv kan risken definieras som:
(ekvation 2)

Där:
Pf = sannolikheten för översvämning
Cf = skadekostnaderna för en översvämning (kr).
Väntevärdet för skadekostnaden är alltså risken (Rosén och Nimmermark, 2014).
Den generella formeln för att beräkna den totala risken baserat på n översvämningsscenarier kan
beskrivas som:

(Ekvation 3)

Nyttan som fås genom att sammanställa konsekvenserna som undviks, genom att anlägga de olika
åtgärderna redovisas i figur 28.
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Riskreduktion (Mkr)
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Diskonteringsränta 1,4 %
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Figur 28. Den minskade riskkostnader för de åtgärdsalternativ 2-4 i rapporten (Alternativ 2:
Höjdsättning av Tullkammarkajen, alternativ 3: invallning, lågpunkter och pumpar på Söder och
alternativ 4: slussport, invallning och pumpar för skydd av centrala Halmstad). Diagrammet visar den
minskade riskkostnaden under 84 samt 100 år och med diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln som visar
medelvärdet är det förväntade utfallet (väntevärdet), 5 percentilen visar ett rimligt lägsta utfall och
den 95 percentilen visar ett rimligt högsta utfall.

5.3.6 Kostnader för åtgärdsalternativen
Kostnaderna för åtgärdsalternativen innefattar nedanstående kostnader som kan associeras med
åtgärden. Dessa delas in i följande grupper:
-

Investeringskostnader för åtgärden
Kostnader för drift under verksamhetstiden
Kostnader för underhåll

I kostnadsanalysen undersöks när de olika kostnaderna kan uppstå. Vid större åtgärdsprojekt kan en
investering ske över ett flertal år vilket gör att även kostnaderna uppstår under ett flertal år. Åtgärden
ger ett heltäckande skydd först då den är helt färdigställd och tagen i bruk. I denna utredning har det av
beräkningstekniska skäl antagits att åtgärden och investeringen utförs och färdigställs under det första
året. Investeringskostnaden är den för en Lifting gate barriär.
Kostnader för drift uppstår årligen och underhållskostnader innefattar kostnader för att bevara skyddets
funktion. Dessa innefattar både kostnader som återkommer årligen men även engångskostnader för
större underhållsinvesteringar. Underhållskostnaderna för åtgärderna har i denna utredning fördelats
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jämnt under hela dess livslängd. Figur 29 visar översiktligt kostnader för investering och drift och
underhåll under 84 respektive 100 år.
För alternativ 2 är den främsta åtgärden höjdsättning och kostnaden beror helt på metod för sanering av
markföroreningar samt hur högt området höjdsätts. Olika källarutgrävningar som görs på platsen
kommer efterlämna massor som kan användas för att fylla ut vissa låga platser.
För alternativ 3 är den främsta åtgärden invallning, och för alternativ 4 är skyddsporten samt
invallningen de stora ekonomiska posterna.
I bilaga 7 visas den bedömda investeringskostnaden samt drift och underhållskostnad som kan uppstå
genom att klimatanpassa de olika områdena. Detta ska endast ses som en preliminär bedömning och kan
innehålla stora osäkerheter.
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Figur 29. Kostnadsberäkning av åtgärdsalternativ 2-4 i rapporten (Alternativ 2: Höjdsättning av
Tullkammarkajen, alternativ 3: invallning, lågpunkter och pumpar på Söder och alternativ 4: slussport,
invallning och pumpar för skydd av centrala Halmstad). Tidshorisonten är satt till 84 samt 100 år fram i
tiden och diskonteringsräntan är 1,4 %.
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5.3.7 Kostnads-nyttoanalys
Genom att sammanföra åtgärdsalternativens nyttor och kostnader och diskontera dessa till nuvärden
över vald tidshorisont enligt ekvation 1 fås ett nettonuvärde.
Vid diskonteringsränta på 1,4 % är åtgärdsalternativ 2 och 3 samhällsekonomiskt lönsamma (figur 30) vid
båda tidsperspektiven. Åtgärdsalternativ 4 ligger nära ett break-even resultat vid 84 år men har ett
mycket högre positivt värde med en tidshorisont på 100 år.
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Figur 30. Nettonuvärden för presenterade åtgärdsalternativ i rapporten (Alternativ 2:
Höjdsättning av Tullkammarkajen, alternativ 3: invallning, lågpunkter och pumpar på Söder och
alternativ 4: slussport, invallning och pumpar för skydd av centrala Halmstad). Tidshorisonten är
satt till 84 samt 100 år fram i tiden och diskonteringsräntan är 1,4 %.

Det finns flera osäkerheter förknippade med en kostnads-nyttoanalys, då varken nyttor eller kostnader
kan skattas med fullständig kunskap om de verkliga utfallen. Utifrån de simuleringar som gjorts i
kostnads-nyttoanalysen kan även en känslighetsanalys göras, för att undersöka vilka faktorer som främst
påverkar osäkerheten i resultatet. Genom detta fås information om vilka faktorer som bör studeras
vidare för att få en säkrare skattning av nuvärdet. Känslighetsanalysen är redovisad i bilaga 8.
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5.3.8 Identifiering av bäst lämpat åtgärdsalternativ
Utifrån kostnads-nyttoanalysen som genomförts kan åtgärdsalternativ 2 och 3 vara att föredra vid en
räntesats på 1,4 %. Detta åtgärdsalternativ har lägre kostnader än alternativ 4 och kommer med stor
sannolikhet ha ett positivt utfall. Dessa alternativ löser dock inte översvämningsproblematiken i hamnen
och omkringliggande områden. Från osäkerhetsanalysen, kan beräkningar göras som visar på
sannolikheten för att varje åtgärdsalternativ har det högsta nuvärdet, vilket visas i figur 30.
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Figur 30. Sannolikhet att respektive åtgärdsalternativ (Alternativ 2: Höjdsättning av Tullkammarkajen,
alternativ 3: invallning, lågpunkter och pumpar på Söder och alternativ 4: slussport, invallning och
pumpar) har det högsta nuvärdet vid tidshorisont 84 samt 100 år fram i tiden.
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6. Diskussion
6.1 Prognosers osäkerhet
Framtidsprognoserna som redovisats i denna rapport, och till stora delar kommer från IPCC, SMHI, MSB
och Klimat- och sårbarhetsutredningen innehåller stora osäkerheter. Det är oerhört svårt att förutspå
flöden, temperaturer och liknande utan detta beror på om klimatmålet på max 2oC uppnås. Detta gör att
prognoserna idag förmodligen ligger i underkant. Det är därför viktigt att kommunen och beslutstagare
anpassar och förbereder staden för dessa osäkerheter samt minskar de ekonomiska kostnader som
uppstår på grund av dessa förändringar (Svensson och Nilsson, 2012).
Redan idag kan vi förvänta oss vattennivåer på + 2,5 m ö h vilket påverkar hamnen, Tullkammarkajen och
Söder och visar på det akuta läge som råder i området (se 5.1.1 Scenario 1 – extrema vattennivåer idag, +
2,5 m ö h).
Översvämningsscenario 2 tyder på regelbundet höga vattenstånd och översvämningar redan på 19501960-talet i centrala Halmstad. Viktigt att påpeka är att medelnivåerna inte förändras lika mycket som
extremnivåerna, vilket innebär att man inte endast kan subtrahera en global medelhavsnivåförändring
med landhöjningen. Här måste hänsyn tas till vind och övriga faktorer som påverkar vattenståndet. Det
är av stor vikt att beslutsfattarna tar ställning till hur områdena ska anpassas för kommande
klimatförändringar (Svensson och Nilsson, 2012).
Osäkerheten kring hur mycket havsnivån kommer att höjas beskrivs tydligare i Bilaga 3 där ett flertal
länder, vetenskapliga artiklar och organisationer är representerade. Osäkerheten ligger på ett spann
mellan 0,40 - 1,20 meter över nuvarande normalvattenstånd. För Halmstad tyder prognoserna på en
högre havsnivå höjning än 40 cm enligt IPCC, SMHI, Copenhagen Diagnosis, Svensson och Nilsson (2012)
samt Rummukainen och Källén (2009). Detta beror på de lokala förhållanden som råder i Kattegatt, med
en kraftig vinduppstuvning från sydväst. Gemensamt är dock att en höjning av havsnivån sker redan idag
och kommer att fortsätta att ske under mycket lång tid (IPCC, 2014; Bergström, 2010).
Denna rapport har fokuserat på ett 100-års perspektiv och framförallt hur havets nivåer antas förändras
fram till dess. Det är viktigt att den fysiska planeringen och annan långsiktig planering ser bortanför år
2100 och redan nu börjar tänka ett steg längre. Bortom år 2100 blir osäkerheten dock mycket stor
eftersom detta beror på utsläpp av växthusgaser och andra faktorer som idag inte är helt kända. Enligt
IPCC kan en långsiktig havsnivåhöjning bli flera meter (IPCC 2014).

6.2 Osäkerhet kring flöden och återkomsttid
Återkomsttid används ofta som mått på översvämningsrisken och innebär det genomsnittliga
tidsintervallet mellan två översvämningar av samma storlek (Svensson och Nilsson, 2012). Användningen
av begreppet återkomsttid kan inge en falsk känsla av säkerhet, eftersom det antyder att en
översvämning av en viss omfattning endast drabbar Halmstad med ett visst tidsintervall, exempelvis vart
50de år. Återkomsttiden visar endast när vi kan räkna med att översvämningar av viss omfattning
kommer inträffa, detta säger däremot inte att det faktiskt kommer bli så. Större och värre
översvämningar kan exempelvis inträffa oftare eller mer sällan än vad som beskrivs i denna rapport.
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6.3 Avrinningsområdet
I dagsläget finns ingen känd information kring hur avrinningsområdet för Söder eller Tullkammarkajen
ser ut. Detta medför att antal och dimensionering av lågpunkter blir svår att förutspå, vilket gör att även
kostnaden blir osäker. För att veta hur många pumpar och vilken kapacitet som behövs krävs kunskap
om avrinningsområdet. När det är okänt medför det osäkerheter kring investerings- samt drift och
underhållskostnader.

6.4 Sveriges miljömål
Sverige har 16 miljömål som förtydligar vilken status Sveriges miljö ska ha och hur miljöarbetet ska leda
dit (Miljömål, 2013). När kommunen exploaterar och/eller anpassar områdena påverkas olika miljömål
positivt eller negativt. Miljömålen ”Frisk luft”, ”Giftfri miljö”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och
djurliv” påverkas vid exploatering av Tullkammarkajen och Söder.

6.4.1 Frisk luft
Om Tullkammarkajen och Söder anpassas med ökad vegetation kommer miljömålet ”Frisk luft” påverkas
positivt. Grover och Wahee (2013) förklarar att en ökad mängd vegetation i stadsmiljö ger en bättre
utomhusluft. Vegetation absorberar koldioxid som släpps ut från bland annat fordon och släpper ut syre.
Vegetationen hjälper även till att filtrera luften från damm och partiklar, då bladen och träden även
absorberar dessa.
När staden förtätas minskar behovet av biltrafik på grund av närhet till behovsplatser, så som
matbutiker, restauranger, sociala evenemang, arbete, nöje med mera. En minskad biltrafik ger ett
minskat utsläpp av växthusgaser och mindre partiklar i staden.

6.4.2 Giftfri miljö
I dagsläget finns ett flertal identifierade föroreningar på Tullkammarkajen som i framtiden ska saneras.
Påtryckningar har gjorts på kommunen om att göra en In situ-sanering på Tullkammarkajen. Detta skulle
ta längre tid än schaktsanering men det är viktigt att kommunen går över mot mer hållbara metoder.
Saneringen av Tullkammarkajen kommer påverka miljömålet ”Giftfri miljö” positivt. En ökad vegetation
bidrar även med en renande effekt på dagvattnet, enligt Ackerman et. al. (2014).

6.4.3 God bebyggd miljö
Om Tullkammarkajen och Söder anpassas eller inte så kommer även miljömålet ”God bebyggd miljö”
påverkas negativt eller positivt. Genom att öka vegetationen i stadsdelarna med fler träd, buskar, gröna
tak och väggar så bidrar det med att minska temperaturen i staden, minska belastningen på
dagvattenrecipienten (Ackerman et. al., 2014) samt minska energiförbrukning genom gröna tak och
väggar som isolerar (Alexandri och Jones, 2008).
Om blåstrukturer anläggs i området som tillåts översvämmas blir området mer motståndskraftigt mot
översvämningar. Det skapar dessutom ett jämnare klimat genom att sänka temperaturen vid
värmeböljor, bidrar med större biologisk mångfald och ökar luftfuktigheten. Samtliga faktorer vid
klimatanpassning bidrar positivt till miljömålet.
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6.4.4 Ett rikt växt- och djurliv
En ökad vegetation samt blåstrukturer bidrar med ett ökat växt- och djurliv i stadsmiljön. En varierad
vegetation som blommar olika tider på året gör att fler djur trivs i området, vid blåa inslag inkommer djur
och växter som kanske annars inte skulle trivas i området. Om Tullkammarkajen och Söder anpassas
påverkas miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” positivt.

6.5 Åtgärdsalternativens utformning
Genom att planera och anlägga utrymme för urban grönska och stadsodling utnyttjas området på ett
ekologisk och socialt sätt (Keane et. al., 2014; Siebert et al., 2013; Ackerman et al., 2014; Alexandri och
Jones, 2008; Grover och Wahee, 2013; Asp, 2009; Fan et al., 2010). I styrdokumentet för
Tullkammarkajen (Samhällsbyggnadskontoret Halmstad, 2016) samt vid diskussion med ansvariga på
planavdelning beskrivs önskan av en socialt hållbar stadsdel som är öppen för alla. Stora delar urban
grönska bidrar inte bara med renare luft, mindre bullernivåer och ökad biologisk mångfald utan även till
en mindre stresskänsla, bättre fysik och ökad trivsel. Att öka den urbana grönskan innehåller vissa
kostnader, dock måste kommunen här jämföra kostnaden med de mervärden som fås genom
anläggningen. Den minskade belastningen på dagvattensystemet, rening av vatten, ökad biologisk
mångfald, sänkning av temperatur och ökad trivsel har alla ett monetärt syfte och bidrar positivt till
ekonomin.
Åtgärdsalternativ 2 innebär en höjdsättning av Tullkammarkajen och bedöms enligt gjord KNA ge ett
säkert positivt värde för kommunen i dagsläget. Det bidrar dock inte med att lösa
översvämningsproblematiken för den östra delen om Nissan som fortsatt kommer bli drabbat och ge
stora ekonomiska konsekvenser. Hamnen drabbas hårt när lager skadas och verksamheter står stilla,
vilket kommer ske mycket oftare i framtiden (Svensson och Nilsson, 2012). Västkustbanans närhet till
Nissan och Laholmsbukten medför redan idag osäkerhet och risken är stor att den drabbas om åtgärder
inte tas. En höjdsättning av Tullkammarkajen är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för
klimatanpassning, men det är inte långsiktigt hållbart för kommunen
Åtgärdsalternativ 3 innebär invallning och det finns osäkerhet kring om åtgärden är praktiskt
genomförbar. Kajkanten mellan Nissan och bostäderna är inte särskilt bred och en vall tar plats i anspråk.
Kajens stabilitet skulle i dagsläget inte klara av att hålla uppe en vall längst ut mot vattnet (Svensson8;
Larsson9; Ericson10). Om arbete görs som stabiliserar kajkanten kan vallen placeras längst ut med en
brygga eller gångväg utanför, se figur 14. Förslaget på en tillfällig uppbyggnad av vall är teoretiskt möjligt
för området, frågan är om tiden är tillräcklig för att bygga upp vallen innan vattnet stiger över den
kritiska nivån. Green11 menar att Gorm överraskade Halmstad och vid den översvämningen fanns inte tid
till en uppbyggnad. Alternativ 3 är kanske inte då långsiktigt hållbar.
De klimatprognoser som finns, visar på att Söder måste skyddas om kommunen vill fortsätta bygga och
exploatera på området. Vid tidigare byggnation av Söder har tillräcklig höjdsättning inte gjorts vilket
medför att andra åtgärder krävs. Här gäller antingen invallning eller en skyddsport i Nissans mynning

8

Mattias Svensson, Projektledare WSP Samhällsbyggnad Halmstad.
Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
10
Magnus Ericsson, Räddningstjänsten Halmstad kommun
11
Christer Green, teknisk chef Hallands hamnar. Möte 2016-04-15
9
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kombinerat med pump och vallar. Åtgärdsalternativ 3 anses kunna skydda den västra sidan om Nissan
och innebär en mindre kostnad än alternativ 4. Dock kvarstår problemen på Öster med detta alternativ.
Åtgärdsalternativ 4 avser skyddsport samt invallning och kommer därmed bidra till att skydda både den
östra och västra sidan inkl. hamnen, västkustbanestationen, reningsverket, området Söder samt
Tullkammarkajen. Denna åtgärd innebär en stor investeringskostnad men skyddar samtidigt stora
ekonomiska värden. I ett långsiktigt perspektiv anses denna åtgärd få högsta prioritet. Åtgärden kommer
att påverka landskapsbilden, däremot syns de nuvarande industrierna i hamnen tydligt från centrala
Halmstad och påverkar redan landskapsbilden i området.

6.6 Osäkerheter i kostnader och nyttor
Kostnads-nyttoanalysen som gjorts i denna rapport är förknippad med flera osäkerheter. Skattningar av
nyttor har endast gjorts översiktligt med hjälp av schablonkostnader från Länsförsäkringar och en
detaljerad undersökning har inte varit möjlig i studien. Likaså gäller kostnader för åtgärder. De stora
kostnaderna är medtagna, men vid en oförutsedd händelse kan kostnaden öka.
Kostnadsberäkning av byggnadsskador till följd av översvämning har gjorts med hjälp av
schablonkostnader från Länsförsäkringar Halland. Innebörden i detta är att skadekostnader för mer
speciella byggnader med exempelvis högt kulturvärde sannolikt är underskattat. En skadad byggnad går i
vissa fall inte alls att återställa.
Infrastrukturskador har i denna studie inte kostnadssatts, vilket beror på den stora osäkerheten som
råder kring vilka och var skador sannolikt uppstår på infrastruktur. Dock finns en sannolikhet att vid
större översvämningar kan vägar, inkl. den planerade Södra vägen och västkustbanan få betydande
skador med stora ekonomiska kostnader.

6.7 Samhällsekonomisk bedömning
Bedömningen syftar på att se huruvida nyttan överstigen kostnaden i ett samhällsprojekt. Rapporten
visar att alternativ 2 och 3 ger en högre säkerhet på samhällsekonomisk lönsamhet. Att höjdsätta
Tullkammarkajen och valla in Söder ger den största säkerheten, dock löser inte detta problemen med
vallens placering utmed den smala ytan vid Nissan eller översvämningsproblematiken för hamnen och
övriga områden på den östra sidan om Nissan.
Såväl nyttan som nettonuvärdet påvisar en stor förändring mellan en tidshorisont på 84 och 100 år vilket
beror på att återkomsttiden ökar markant under denna tid. Att anlägga slussport med pumpsystem
anses inte samhällsekonomiskt lönsamt vid en tidshorisont på 84 år fram i tiden. Dock måste tilläggas att
nyttorna är underskattade eftersom inte alla nyttor har kunnat göras om till monetära enheter. Den 95
percentilen visar dessutom på ett högt positivt nettonuvärde även vid 84 år fram i tiden (se figur 30).

6.8 Spridd kunskap inom kommunen
Under arbetets gång har insyn fåtts på kommunens olika förvaltningar som har med samhällsplanering
att göra. Det finns stora kunskaper inom kommunen kring ämnet och varje förvaltning sitter med sin
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expertis. Gällande frågor rörande klimatanpassning är kunskapen spridd på flera förvaltningar, vilket gör
att helheten för vad som behövs inom kommunen, när det gäller klimatanpassning, missas.
Det saknas i dagsläget ett övergripande ansvar i kommunen gällande dessa frågor och det finns ingen
samordning av frågan. Halmstad är en kommun som kommer drabbas värre än de flesta andra svenska
kommuner och därför är det viktigt att dessa frågor implementeras och bearbetas inför varje
exploateringsprojekt. Idag finns inte resurser för detta, men det är något som kommer behövas inom en
snar framtid.

6.9 Etik
”Mark som är eller kan bli olämplig, avseende de boendes hälsa och säkerhet eller om risken för
översvämning, erosion och olyckor är stor, ska ingen bebyggelse planeras eller uppföras. En medveten
planering för en framtida klimatförändring utvecklar stadens anpassningsförmåga, gör den mindre
sårbar och gör att man kan skapa ett mer robust samhälle”
Ovan är ett citat som är återkommande i rapporten och finns skriven i ÖP 2030. Stycket innebär att
bebyggelse inte ska ske på mark som är eller kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet.
Översvämningarna på Söder och Tullkammarkajen kan medföra fara för människor, men den största
konsekvensen antas bli den ekonomiska aspekten för samhället. Vid en långvarig översvämning på
platsen kan markförskjutning ske och byggnaderna kan ta stora skador. I värsta fall sker ras vilket kan ge
stora konsekvenser för människors säkerhet.
Med det höga tryck på bostäder som finns i Halmstad tillsammans med platsens strategiska läge med
närhet till centrum och västkustbanan utgör det en bra placering av bostäder. Platsen är till stor del
outnyttjad idag och att få till en ny attraktiv stadsdel i Halmstad är av stor betydelse.
Att inte bygga på platsen bidrar med att bostäder måste byggas på annan plats som är mindre lämpad
med hänsyn till kollektivtrafik, jordbruk mm. I Halmstad finns flera exempel på byggnation på högklassig
jordbruksmark som aldrig kan återtas med samma kvalitet. I framtiden är det viktigt att bevara denna
jordbruksmark för att kunna försörja staden och bevara jordbruket.
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7. Slutsats
Prognoserna tyder på klara klimatförändringar och Halland är en av de län som kommer påverkas mest
av klimatförändringar i Sverige. Politiker och beslutsfattare måste ta ett ansvar och börja driva dessa
frågor mot långsiktigt hållbarhet. Enligt översvämningsscenarion gjorda på Halmstad kommun kommer
centrala Halmstad att drabbas av flera stora översvämningar med stora ekonomiska kostnader under de
närmaste 100 åren. Det är av stor vikt att åtgärder tas för att minska risken för människors hälsa och
säkerhet, miljö samt stora samhälleliga ekonomiska kostnader.
Åtgärderna som tagits fram i rapporten, ligger på olika prisnivåer och löser i olika grad kommunens
översvämningsproblem. Det finns även åtgärder som kan tas för att öka den biologiska mångfalden och
få en social hållbar stadsdel på Tullkammarkajen.
Kostnads-nyttoanalysen som gjorts visar på att trots att åtgärderna kostar upp emot 400 Mkr är dessa
samhällsekonomiskt lönsamma för kommunen. Kostnaderna för att inte åtgärda överstiger alltså
investeringen och underhållet av åtgärderna.
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8. Förslag till fortsatt arbete
Innan byggnation av Tullkammarkajen och innan åtgärder tas finns det ett flertal utredningar som måste
göras. Dessa är:
- Stabilitetsutredning på Tullkammarkajen och utmed kajen och hamnen för att se hur den skulle
påverkas av invallning och bebyggelse.
- Havsvattenutredning för att se hur och vart vattnet rör sig om kommunen vallar in området.
- Dagvattenutredning som tittar på avrinningsområdet för båda sidor om Nissan. Vid invallning
samt med pumpar är det viktigt att veta hur stort avrinningsområdet är samt hur vattnet flödar
för att exempelvis kunna dimensionera pumpstationer. På Tullkammarkajen där ny bebyggelse
kommer ske måste man även titta på hur bebyggelsen kommer påverka omkringliggande
boende med hänsyn till ytavrinning.
- Utredning som detaljerat tittar på exakt vart översvämningsskyddens placering kan vara lämplig.
- Fortsatt arbeta med markföroreningarna och utföra lämpliga saneringar
- Om området kommer placeras så att antingen Västkustbanan och Södra infarten är närmare än
150 meter behöver en separat riskanalys göras som tar hänsyn till de båda riskkällorna.

Förutom utredningar rekommenderas att införa en person som arbetar med klimatanpassningsfrågor på
heltid och som har en samlad kompetens inom området.
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Bilaga 1. Karta över Tullkammarkajen och Söder

Söder

Tullkammarkajen
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Bilaga 2. Höjdkarta över Tullkammarkajen
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Bilaga 3. Sammanställning av scenarier (Bergström, 2010)
Datum Källa

Referensperiod

Höjning till år
2100 (m)

Anmärkning

1986-2005

0,52-0,98

Exkl. Isdynamik
(0,1-0,2m)

1990

0,55-1,20

2009

Ca 1,0

Juni 2009 Ministry of

1980-1999

0,75 (0,65-1,0)

Natural Resources
and Environment,
Vietnamn
Nov 2009 Copenhagen
diagnosis
Nov 2009 NOAA

1980-1999

> 1,0

”by the end of this
century”
1990

0,90-1,20
0,40-1,05

Lokalt för Holland

1990

Ca 1 m

Sverige

2014 IPCC*
Hösten 2008 Holländska

Deltakommittén

April 2009 Rummukainen
och Källén

Nov 2009 Netherlands
environmental
Assessment
Agency, PBL m.fl.
2010 SMHI m.fl.

”det kan röra sig
om en meter
under de
närmaste 100
åren”

”it may well
exceed 1 m”

* Källa: Climate Change 2014 – IPCC´s Fifth Assessment Synthesis Report (AR5)
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Bilaga 4. Placering av verksamheter som kan ha orsakat markföroreningar
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Bilaga 5. Förhöjda havsnivåer vid extremväder

In zoomad bild över Nissans mynning, hamnen, Söder och Tullkammarkajen.
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Bilaga 6. Schablonkostnader
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Bilaga 7. Kostnadsuppskattning för åtgärdsalternativ 2-4
För underhåll-, drift och återinvesteringskostnader för åtgärdsalternativ 2-4 har uppskattningar skett
med hjälp av tidigare kostnads-nyttoanalyser och utredningar. Den övriga kostnaden i tabell 12 och 13 är
inte medtagen vid uträkning av den totala drift- och underhållskostnaden.

Åtgärdsalternativ 2. Höjdsättning och backventiler på Tullkammarkajen
Drift- och underhållskostnader:

År Investeringskostnad SEK
0 2 150 000
1
…
84
Totalt
Ej Diskonterat 2 150 000

Drift- och underhållskostnad SEK
6450
6450
6450
6450
541 800

Kostnader för drift- och underhåll beräknas till 541 800 SEK fram till år 2100. I tidigare åtgärder för
liknande skydd mot översvämningar i Karlstads kommun anges underhållskostnader på 0,3 %. Det antas
rimligt att använda samma siffra även för Halmstad.
Sammanställning av totala kostnader:
Bedömd investeringskostnad för alternativ 2 (Svensson12 & Larsson13)
Åtgärd Enhet

Antal

Á-pris

M3

-

-

Backventiler
Installation av
backventiler
Vattentät betong

Styck
Styck

3
3

25 000
25 000

75 000
75 000

M3

-

-

-

Dag- och
spillvattensystem

M3

-

-

-

Tätade dörrar och
fönster
Övrig
kostnad
Investeringskostnads
Underhåll och drift
TOTALT

St

-

-

-

St

1

2 000 000

2 000 000

År

84

6450

2 150 000
541 800
2 691 800

Höjdsättning

12
13

Total kostnad
(SEK)
-

Kommentar
Beroende på om schaktsanering krävs på
platsen samt hur stora källarutgrävningarna
blir behövs olika stora mängder massor.
Görs i samband med ledningssanering på
Tullkammarkajen
Kostnaden av att använda vattentät betong
jämfört med icke vattentät är försumbar
Hela Tullkammarkajen ska ledningssaneras
vid nybyggnationen, ytterligare kostnader
kommer inte tillkomma
Kostnader för dessa anses försumbara
Osäkerhetsmarginal för massor vid
höjdsättning
Ej diskonterat

Mattias Svensson, Projektledare WSP Samhällsbyggnad Halmstad
Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
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Åtgärdsalternativ 3. Översvämningsskydd för söder – invallning och pumpar
Drift- och underhållskostnader:

År Investeringskostnad SEK
0 (2016) 26 500 000
1
…
84 (2100)
Totalt
Ej Diskonterat 26 500 000

Drift- och underhållskostnad SEK
79 500
79 500
79 500
79 500
6 678 000

Vid beräkning av underhålls- och driftkostnader har följande antaganden gjorts:
- Underhållskostnaden för pumphus och andra maskinhus är 0,5 % av investeringen per år
- Underhållskostnaden för VVS, elinstallationer och maskiner är 2 % per år
- En pump har en livslängd på 25 år innan den måste bytas ut
- Underhållskostnader för övriga delar antas vara 0,1 % per år av den totala kostnaden.
För den totala underhålls- och driftkostnaden antas 0,3 % per år vara rimlig.
Sammanställning av totala kostnader:
Bedömd investeringskostnad för alternativ 3 (Svensson14, Larsson15 & Larsson16)
Åtgärd Enhet
Vallar M
Backventiler (Warpo) Styck
Turbopump
Lågpunkter
Dagvattensystem
Övrig kostnad

M3
M3
St
St

Investeringskostnad
Underhåll och drift År
TOTALT

Antal
3200
4

Á-pris
2000
25 000

Total kostnad (Sek)
6 400 000
100 000

2
1
1
1

6 000 000*
3 000 000**
5 000 000
3 000 000

12 000 000
3 000 000
5 000 000
3 000 000

84

79 500

29 500 000
6 678 000
36 934 000

Kommentar
Baserat på pris av L-vall
Dag- och
spillvattensystemet

Ex gång- och cykelväg,
bänkar, planteringar
mm.
Ej diskonterat

* Kostnaden kan variera mellan 4-8 000 000 beroende på pumpens kapacitet. Ett värde på 6 000 000
används i beräkningen.

14

Mattias Svensson, Projektledare WSP Samhällsbyggnad Halmstad
Henrik Larsson, Teknik- och fritidsförvaltningen Halmstad kommun. Mailkontakt 2016-04-15
16
Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
15
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** Kostnaden kan variera beroende på dimension av lågpunkt samt marklösen från icke-kommunal mark.
En kostnad mellan 1-5 000 000 SEK antas vara maxkostnad. Ett medelvärde på 3 000 000 används i
beräkningen.

Åtgärdsalternativ 4. Översvämningsskydd för centrala Halmstad – port, pumpar och invallning
Drift- och underhållskostnader:

År Investeringskostnad SEK
0 (2016) 303 750 000
1
…
84 (2100)
Totalt
Ej Diskonterat 303 750 000

Drift- och underhållskostnad SEK
1 518 750
1 518 750
1 518 750
1 518 750
127 575 000

I rapport gjord av Deltares från Rotterdam, Nederländerna antas den årliga underhållskostnaden av
barriärerna vara 2 % av den totala investeringen. Driftkostnaderna är beroende av antal gånger man
behöver stänga portarna och inkluderar här 2 heltidsanställda som tar hand om el, öppning och
stängning samt diverse datorprogram. Denna procentsats har även antagits av Göteborg vid deras arbete
med översvämningsskydd av Göteborgs stad.
För Halmstad antas underhålls- och driftkostnaderna vara mindre på grund av en betydligt mindre
byggnation än vad som förväntas i Göteborg. Två heltidsanställda anses också mycket för Halmstads
åtgärder. Genom att titta på liknande fall för mindre städer, samt i samförstånd med Sweco antas den
årliga underhållskostnaden vara 0,5 % av den totala investeringen för Halmstad.
Sammanställning av totala kostnader:
Bedömd investeringskostnad för alternativ 4 (Svensson17, Larsson18 & Bodin Sköld et. al., 2014)
Åtgärd
Skyddsport inkl.
pump
Vallar
Övrig kostnad
Investeringskostnad
Underhåll och drift
TOTALT

Enhet
St

Antal
1

Á-pris
290 000 000

Total kostnad (SEK)
290 000 000*

M
St

6875
1

2000
5 000 000

År

84

1 518 750

13 750 000
5 000 000
308 750 000
127 575 000
436 325 000

Kommentar

Ej diskonterat

* Här ingår uppströms och nedströms bottenskydd för att minska erosion, utgrävningsarbete,
läckageskärm för att se grundvattenflödet samt flödet under barriären, pumpar, generator för
energitillförsel, byggnation och anläggning av skyddsporten, anläggning av grunden samt byggnation av
pumpstationen. Klarar ett flöde på 165 m3/s (Bodin Sköld et. al., 2014).
17
18

Mattias Svensson, Projektledare WSP Samhällsbyggnad Halmstad
Per-Ola Larsson, LBVA Halmstad kommun
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Alla kostnader är tagna från tidigare erfarenheter från liknande byggnationer i Holland och Sverige.

Bilaga 8. Känslighetsanalys av beräkning av nuvärden

Känslighetsanalys Alternativ 2
0

0,2

0,4

0,6

Antal lgh som skadas per flerbostadsfastighet

Avbrott i försäljning (tjänster & varor)

1

0,906639672

0,0395345

Flerbostadsfastigheter (fastighet)

0,02071369

Lösöre flerbostadsfastighet/hushåll

0,01076653

Other

0,8

0,022345609

Känslighetsanalys för beräkning av nuvärdet för Alternativ 2 (höjdsättning av Tullkammarkajen). Det
antal lägenheter som skadas bidrar till den största osäkerheten i nuvärdesberäkningen.

Känslighetsanalys Alternativ 3
0

0,2

Antal lgh som skadas per flerbostadsfastighet

0,4

0,6

0,8

1

0,786444572

Osäkerhet i investeringar och återinvesteringar, Alternativ 2
− Invallning

0,045066932

Flerbostadsfastigheter (fastighet)

0,017660842

Andel tillverkandeföretag som drabbas av avbrott

0,014669593

Avbrott i tillverkningsindustri

0,011191497

Other

0,124966565
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Känslighetsanalys för beräkning av nuvärdet för Alternativ 3 (vallar samt pumpar på Söder). Det antal
lägenheter som skadas bidrar till den största osäkerheten i nuvärdesberäkningen.

Känslighetsanalys Alternativ 4
0

0,1

0,2

Fordon (kr/fordon)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,695789876

Andel fordon som skadas

0,156440994

Osäkerhet i investeringar och återinvesteringar, Alternativ 3
− Port + invallning

0,027118048

Other

0,120651082

Känslighetsanalys för beräkning av nuvärdet för Alternativ 4 (slussport och pumpsystem). Det antal
fordon som skadas bidrar till den största osäkerheten i nuvärdesberäkningen. Här behövs vidare analys
som tydligare undersöker hur många bilar som finns i området och som kan komma att skadas.
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