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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  

WSP har på uppdrag av Varbergs kommun utfört en kommunövergripande kartering och bedömning 

av klimatrelaterade översvämningsrisker. I uppdraget ingår att beskriva konsekvenser till följd av 

stigande havsnivåer, extremnederbörd, förändrade flöden och skred som är relaterade till ett förändrat 

klimat, samt att ge åtgärdsförslag. Utredningen ger en översiktlig bild av risksituation och ska tjäna 

som underlag till den nya översiktsplanen samt till fördjupande detaljstudier i utpekade riskområden.  

Kartering av översvämningsscenarier 

Analysen av översvämningsrisker bygger på en kartering av beräknade havsnivåer för olika 

återkomsttider och årtal, en hydro-dynamisk skyfallsmodellering av ett framtida 100-årsregn, en analys 

av förväntade utveckling av flöden i vattendrag samt en kartläggning av områden med förutsättningar 

för skred och erosion utifrån befintligt underlag.  

Konsekvensanalys  

Karteringen av framtida havsnivåer visar att flera kustavsnitt i kommunen riskerar att översvämmas vid 

högvattenhändelser om ca 50 år. Med stigande havsnivåer ökar arean av de områden som berörs och 

antal byggnader som riskerar att översvämmas ökar betydligt fram till år 2150. Ett riskområde är 

centrala Varberg med kajområdet, hamnverksamhet och kommunikationsleder samt Getterön. Andra 

riskområden är Åskloster, Bua, Apelviken och kustorten Träslövsläge. Förutom risk för översvämning 

av befintlig strandnära bebyggelse finns även risk för ökad stranderosion.  

Utifrån skyfallsmodelleringen har ett flertal platser identifierats där stående vatten kan utgöra en 

påtaglig risk för bebyggelse vid ett framtida 100-årsregn. Riskområden befinner sig framför allt i 

tätorten Varberg där vatten samlas i stora lågpunkter med risk för allvarlig skada på samhällsviktig 

verksamhet och privata fastigheter. Till samhällsviktiga riskobjekt hör bland annat sjukhuset och 

reningsverket men även ett antal skolor. Flera vägar och viadukter riskerar att översvämmas vilket kan 

leda till trafikstörningar och hindrar framkomlighet.  

Medeltillrinningen och 100-års tillrinningen förväntas öka i vattendragen i Varbergs kommun och med 

detta även översvämningsrisken längs stora och små vattendrag i kommunen.  

Risken för skred och erosion bedöms vara liten idag, men det finns områden med förutsättningar för 

skred och erosion och risken förväntas öka i samband med ökad nederbörd, högre flöden och mer 

frekventa extremhögvatten längs kusten.  

Åtgärdsförslag 

Det finns ett behov av att ta fram en strategi för hantering av översvämningsrisker i sin helhet för att 

kunna hantera översvämningar i den fysiska planeringen. Åtgärder behöver vidtas inom olika skeden 

och är av olika karaktär. Effekten av stigande havsnivåer ökar successiv och efter år 2100 kommer 

risken för översvämning öka snabbare på grund av den accelererande havsnivåhöjningen, vilket bör 

beaktas vid långsiktig planering. För att skydda befintlig bebyggelse, vägar, kajer och samhällsfunktion 

behövs temporärt skydd, förstärkning av kustavsnitt och objektskydd. Vid nybyggnation och på lång 

sikt behöver behovet av höjdsättning, permanent och temporärt kustskydd samt säkring av 

erosionskänsliga stränder utredas.  

Åtgärder krävs för att skydda befintlig och ny bebyggelse som riskerar att översvämmas vid ett 100-

årsregn. Befintliga parker och grönområden kan omvandlas till mångfunktionella ytor med möjlighet till 

fördröjning av vattnet vid skyfall. Detta för att bromsa flöden och fördröja vatten som skulle leda till 

skada på byggnader nedströms. För att skydda bebyggelse ska befintliga avrinningsstråk inte 

bebyggas så att vattnet kan rinna mot havet och vattendrag i öppna rinnstråk. Vid behov kan nya 
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skyfallsleder för kontrollerad avledning av stora mängder vatten skapas. I områden med multipla 

översvämningsrisker bör samspelet beaktas, t.ex. att invallning längs kusten kan skapa nya instängda 

områden vid skyfall om vattnet inte kan rinna till havet. För skyfallshantering i Varberg och som 

underlag till den fysiska planeringen behöver en strukturplan för vatten tas fram.  

1 BAKGRUND 

Klimatförändringarna blir allt tydligare och kan ses i form av bland annat stigande havsnivåer, höga 

flöden, värmeböljor eller torka. Hur stora konsekvenserna kommer att bli beror inte bara på hur vi 

lyckas att minska utsläppet av växthusgaser men även på hur bra vi anpassar våra samhällen till nya 

förutsättningar och hanterar klimatrisker i den fysiska planeringen.  

Varbergs kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny översiktsplan. WSP har på uppdrag 

av Varbergs kommun utfört en kommunövergripande kartering och bedömning av 

översvämningsrisker till följd av ett förändrat klimat. I uppdraget ingår  

• en kartering av översvämningsscenarier,  

• en beskrivning av konsekvenser till följd av extremnederbörd, extrema havsnivåer, ökade 

flöden i vattendrag, skred och erosion som är relaterade till ett förändrat klimat samt 

• framtagande av åtgärdsförslag och en handlingsplan.  

Utredningen ska tjäna som underlag till den nya översiktsplanen samt till fördjupande detaljstudier i 

utpekade riskområden.   

1.1 KLIMATSCENARIER 

FN:s klimatpanel IPCC har i den sjätte utvärdering av kunskapen om klimatets förändring 

(Assessment Report 6, AR6, IPCC, 2021) redogjort för beräknade klimatförändringar utifrån olika 

scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Scenarierna beskriver olika 

socioekonomiska utvecklingsvägar och kallas Shared Socioeconomic Pathway (SSP) scenarier (i 

tidigare rapport RCP scenarier). I Figur 1 visas hur den globala medeltemperaturen förväntas utveckla 

för de olika SSP scenarierna från ett scenario med mycket låga växthusgasutsläpp (SSP1-1.9) till ett 

scenario med mycket höga utsläpp (SSP5-8.5).  

 

Figur 1: Förändring i global medeltemperatur jämfört med 1850-1900 (SMHI, 2021). 
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I rapporten används scenariot SSP5-8.5, resp. RCP 8.5, ett scenario med mycket höga utsläpp av 

växthusgaser. I den kommunala planeringen rekommenderas att använda SSP5- 8.5/RCP 8.5, för att 

ta höjd för risken att utsläppen inte kan begränsas med hjälp av de globala åtgärderna.  

1.2 ANSVAR OCH LAGKRAV  

Kommunens verksamhet påverkas av att klimatet förändras och kommunen har tillsammans med 

fastighetsägare ett stort ansvar att vidta åtgärder för att upprätthålla den kommunala verksamheten 

och minska risken för ekonomisk skada och störningar i samhällsfunktion. I samband med hantering 

av översvämningsrisker ansvarar kommunen bland annat för  

• den lokala krisberedskapen, 

• att det finns fungerande vatten- och avloppsanläggningar, energi- och avfallshantering och 

annan teknisk infrastruktur, skolor, vård och omsorg samt skog och naturmiljö,  

• sina egna fastigheter som kan påverkas vid översvämning, och 

• samhällsutvecklingen inom fysisk planering, till exempel i översiktsplanering, detaljplanering 

samt vid bygglov.  

Kommunen är även myndighetsutövare enligt flera lagstiftningar med ansvar för kontroll, tillsyn och 

lovgivning (t.ex. enligt MB och PBL). 

Det finns ingen lag som reglerar hanteringen av översvämningsrisker, men frågan om 

översvämningsrisker och klimatanpassning behandlas i olika lagar, t.ex. inom detaljplanering och 

exploatering. Följande lagar har påverkan på hantering av översvämningsrisker: 

Plan- och Bygglagen (PBL) 

Kommunen ansvarar enligt plan – och bygglagen (PBL) för att ny bebyggelse ska lokaliseras till mark 

som är lämplig för ändamålet med hänsyn till risk för olyckor, översvämning och erosion (2 kap 5 § 

punkt 5) och inte uppföra något som kan medföra fara för människors hälsa och säkerhet. (2 kap 9§). 

Kommunens ansvar för befintlig bebyggelse är begränsat. Plan- och bygglagen ställer inga krav på att 

kommunen ska skydda den befintliga bebyggelsen mot översvämning, ras, skred eller erosion. 

Däremot ska kommunen enligt PBL (3 kap 5 § punkt 4) redovisa i översiktsplanen risken för skador på 

den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 

samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Förutom ny och befintlig bebyggelse innefattar 

den byggda miljön, även anläggningar samt vegetation, parker och andra grönområden (Boverket).  

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) reglerar kommunens ansvar för räddningstjänst och för att 

medverka i räddningsinsatser. Kommunen ska, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 

åstadkomma skydd mot olyckor (3 kap 1 §). 

Miljöbalken 

Kommunen ska ta hänsyn till naturens skyddsvärde vid byggnation av åtgärder (1 kap 1 §). 

Enskilda fastighetsägaren ansvarar för sin fastighet genom äganderätten, vilket innebär att kommunen 

har inget uttalat juridiskt ansvar och kan inte stå för kostnaden för klimatsäkring och vid 

extremhändelser.  
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1.3 REKOMMENDATIONER FRÅN MYNDIGHETER 

Som stöd i hantering av översvämningsrisker finns rekommendationer från bland annat Länsstyrelser 

och Boverket. 

Boverket (2018) har tagit fram en vägledning för bedömning av översvämningsrisker. I Boverkets 

vägledning beskrivs följande: 

• För sjöar, vattendrag och hav gäller att ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller 

bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden över beräknad högsta nivå 

/flöde, vilket motsvarar sannolikheten 1/10 000. För samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre 

vikt såsom enstaka villor, fritidshus, restauranger, mindre industrier med liten eller obetydlig 

miljöpåverkan och vägar med förbifartsmöjligheter bör den årliga sannolikheten för översvämning 

vara mindre än 1/200. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd 

behöver beaktas. I områden som hotas av en översvämning från sjöar, vattendrag eller hav med 

en årlig sannolikhet som är större än 1/200, bör det inte tillkomma någon bebyggelse utöver vissa 

enklare byggnader av lågt värde där få personer vistas. 

• Översvämningsrisken till följd av skyfall ska beaktas vid planläggning. För skyfall gäller att som 

minimum bör sammanhållen bebyggelse planläggas så att den årliga sannolikheten för att 

bebyggelse tar skada vid skyfallsöversvämning är mindre än 1/100, dvs. den årliga sannolikheten 

för översvämning ska vara mindre än 1%.Vid planläggning av verksamheter av större 

samhällsviktig betydelse eller verksamheter där översvämning leder till särskilt stora 

konsekvenser, såsom räddningstjänst och större sjukhus, bör kraftigare skyfall med längre 

återkomsttider kunna hanteras. Dessutom behöver effekten av ett framtida klimat beaktas. 

I Figur 2 sammanfattas Boverkets utgångspunkter vid planläggning: 

 

Figur 2: Utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisk (Boverket, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-
oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-riskbedomning/utgangspunkter/) 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götaland län (2018) rekommenderar för 

hantering av skyfall att:  

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från 

minst ett 100-årsregn. Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 

säkerställs. 

• Framkomligheten till och från planområdet ska säkerställas. 

• Exploatering och nybyggnation ska inte försämra förutsättningar för omgivningen. 
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2 METOD 

Den översiktliga utredningen baserar på befintliga karteringar och data och omfattar hela Varbergs 

kommun. En mer detaljerad analys görs för Varbergs tätort där WSP har tagit fram en 

skyfallsmodellering. 

Karteringen av översvämningsrisker omfattar en kartläggning av havsnivåer för olika återkomsttider 

och årtal utifrån SMHI:s dataunderlag i Scalgo Live, en hydro-dynamisk skyfallsmodellering av ett 

framtida 100-årsregn över Varbergs tätort, en Scalgo-analys för hela kommunen samt en kartering av 

områden med förutsättningar för skred och erosion som baserar på SGI:s kartvisningstjänst. 

För bedömning av konsekvenserna karteras bebyggelse och infrastruktur. En GIS-analys genomförs 

för att identifiera och kartlägga alla objekt i kommunen och för att analysera vilka som påverkas av 

översvämningar, skred och erosion. För riskutsatt bebyggelse görs en översiktlig 

konsekvensbedömning och åtgärdsförslag tas fram för att hantera översvämningsrisker i framtiden. 

Arbetsgång visualiseras i Figur 3.  

 

Figur 3: Arbetsgång för kartering och bedömning av översvämningsrisker i Varbergs kommun. 

 

I rapporten används scenarier med olika återkomsttider vilket beskriver hur ofta förekomsten av 

naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt 

inträffar eller överträffas en gång under denna tid och beräknas ofta genom statistisk analys av 

mätdataserier. Beräkningens precision beror på dataseriens längd och fullständighet. Den 

sammanlagda eller ackumulerade sannolikheten beskriver sannolikheten att den dimensionerande 

händelsen inträffar under en viss tidsperiod. Ett vattenstånd med återkomsttiden 100 år har till 

exempel 10% sannolikhet att inträffa under en 10-årsperiod och ca 63% sannolikhet att inträffa under 

en 100-årsperiod (Tabell 1, Stensen m.fl., 2010). Den sammanlagda sannolikheten är således av stor 

betydelse för dimensionering av infrastruktur eller tekniska åtgärder med en längre livslängd.  
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Tabell 1: Sammanlagda sannolikheten att en viss händelse med en viss återkomsttid inträffar under en längre tidsperiod 
(Stensen m.fl., 2010). 

 Sannolikhet antal år 

Återkomsttid (år) 1 10 50 100 200 1000 

2 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 10% 65% 99% 100% 100% 100% 

50 2% 18% 64% 87% 100% 100% 

100 1% 10% 39% 63% 87% 100% 

200  5% 22% 39% 63% 99% 

1000  1% 5% 10% 18% 63% 

 

3 KLIMATFÖRÄNDRINGAR I VARBERGS KOMMUN 

Klimatet förändras och den globala temperaturökningen leder bland annat till ökad nederbörd och 

stigande havsnivåer. 

3.1 TEMPERATUR  

Under referensperioden 1971–2000 var medeltemperaturen för hela Hallands län 6,8 °C. 

Medeltemperaturen beräknas stiga med ca 4,3 °C för perioden 2071–2100 enligt scenario RCP 8.5, 

jämfört med referensperioden (Figur 4). Den största temperaturökningen sker vintertid med ca 4,9 

grader (SMHI, 2022).  

 

Figur 4: Utveckling av årsmedeltemperatur i Hallands län, RCP8.5 (SMHI, 2022). 
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I Hallands län förväntas även antalet högsommardagar per år där dygnets maxtemperatur är över 25 

°C öka med ca 34 dagar för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–2000. Under referensperioden 

1971–2000 var vegetationsperiodens längd för hela Hallands län 208 dygn per år. Om klimatet 

utvecklas enligt scenariot RCP 8.5 kommer vegetationsperiodens längd att öka med ca 98 dygn för 

perioden 2071–2100 jämfört med referensperioden (SMHI, 2022). 

3.2 NEDERBÖRD  

Nederbördsmönstret kommer att påverkas av den globala uppvärmningen. Klimatmodellerna förutspår 

att medelnederbörden i Hallands län ökar med ca 14 mm/månad för RCP 8.5 under perioden 2071-

2100 jämfört med referensperioden (Figur 5). Störst förändring sker på vintern. 

 

 

Figur 5: Utveckling av årsmedelnederbörd i Hallands län (SMHI, 2022). 

 

I framtiden förväntas antalet dagar med kraftig nederbörd och extremt korttidsregn att öka i frekvens 

och intensitet (Olsson m.fl., 2017). I takt med att klimatet och nederbördsmönster förändras kommer 

översvämningsrisken till följd av skyfall att öka. Riskerna kopplat till skyfall väntas även att öka till följd 

av urbaniseringen och förtätning i urbana områden som minskar infiltrationskapaciteten. 

I Hallands län förväntas antal dagar med extremnederbörd (> 20 mm/dygn) öka med ca 4 dagar under 

perioden 2071–2100 (SMHI, 2022).  

Generellt är risken för skyfall störst under sommarmånaderna (Olsson m.fl., 2017). Risken att skyfall 

sammanfaller med extrema havsnivåer som uppstår främst i samband med vinterstormar bedöms 

därför vara liten.  

 

3.3 TILLRINNING OCH FLÖDEN 

Inom Varbergs kommun finns många sjöar och vattendrag. De största vattendragen är Viskan och 

Himleån. Samtliga vattendrag utom de som tillhör Ätrans avrinningsområde rinner primärt i västlig 

riktning. Avrinningsområden till de större vattendragen inom kommunen redovisas i Figur 6.  
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Arean inom kommunen hör till avrinningsområden av tre generella typer:  

• Små vattendrag.  

• Medelsmå vattendrag (Himleån och Tvååkers kanal), med avrinningsområden i 

storleksordningen 100-200 km2. 

• Stora vattendrag (Viskans nedströmsområde och delar av Ätrans uppströmsområde). 

 

Figur 6: Avrinningsområden inom Varbergs kommun. 
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På grund av den ökade nederbördsmängden ökar årsmedeltillrinningen till Viskan och Himleån med 

ca 20% fram till 2100. Ökningen sker framför allt under vintern och hösten. 

Figur 7 visar den förändrade totala 100-års tillrinningen som är en indikator för översvämningsrisken. 

För tillrinning med återkomsttid 100 år visar beräkningarna på ökade värden. Förändringen ökar vid 

mitten av seklet och landar på ca 30 % för RCP 8.5. Denna utveckling förväntas gälla för alla 

vattendrag i kommunen.   

 

Figur 7: Förändrad total 100-årstillrinning, procentuella förändring jämfört med medelvärdet för referensperioden, RCP 8.5 
(SMHI, 2015). 

 

Hur tillrinningen förändras under ett år påverkas av nederbörd, temperatur, snö, markfuktighet och 

avdunstning och påverkar i sin tur vattenförsörjning, miljö, biologisk mångfald, översvämningsrisker 

och vattenkraftsproduktion. Förändringen under året, dvs. årsdynamiken, för Himleån och Viskan visas 

i Figur 8. Den svarta linjen representerar referensperioden 1963–1992, blå och röd linje representerar 

framtidsperioden 2069-2098 enligt scenario RCP 4.5 och RCP 8.5 respektive. Graferna visar en 

förskjutning mot högre tillrinning under vinterhalvåret och en lägre tillrinning under sommarhalvåret 

(SMHI, 2015). 

 

 

 

 

Figur 8: Tillrinningens årsdynamik för Himleån och Viskan (SMHI 2015). 
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3.4 STIGANDE HAVSNIVÅER 

På grund av den globala uppvärmningen har havsnivån mellan 2006 och 2015 stigit med 3,6 mm/år 

(Oppenheimer m.fl., 2019). I IPCC:s nya rapport AR6 (IPCC, 2021) beskrivs framtida beräknade 

havsnivåhöjningar utifrån olika framtidsscenarier via SSP:er. För scenariot SSP-8.5 visar beräkningar 

att medelvattenståndet i havet globalt kan höjas med 0,63-1,01 m fram till 2100 och med 0,98-1,88 m 

fram till 2150. För SSP-1.9 beräknas medelvattenståndet stiga mellan 0,32-0,62 m fram till 2100. 

Utifrån de olika SSP-scenarierna kan det således förväntas en global havsnivåhöjning på mellan ca 

0,32 m och 1,01 m fram till 2100, se spridningsintervallet i Figur 9.  

 

Figur 9: Scenarier för den globala havsnivåhöjningen fram till 2300 (SMHI, 2021). 

 

På grund av den fördröjda effekten kommer havsnivån fortsätta att stiga under lång tid efter 2100 även 

om vi lyckas stoppa utsläppen. I scenariot SSP5-8.5 accelererar havsnivåhöjningen efter 2100 och 

havet förväntas stiga med ytterligare en meter fram till 2150 (Figur 9). Detta har stor påverkan på lågt 

liggande kustområden och behöver tas hänsyn till inom långsiktig planering av samhällsviktig 

verksamhet och infrastruktur med lång livslängd. 

I Sverige har havsnivån stigit 0,2 m de senaste hundra åren. Landhöjningen kompenserar dock för 

havsnivåhöjningen i stora delar av landet, åtminstone fram till mitten av seklet. I Varbergs kommun är 

landhöjningen 0,243 cm/år (SMHI). Landhöjningen i Varbergs kommun kommer att fortsätta 

kompensera för en del av den globala havsvattenståndshöjningen.  

Medelvattenstånden år 2020 har beräknats till 0,045 m i RH 2000 (SMHI, 2020). Framtida 

medelvattenståndet i Varberg år 2050, 2070, 2100, 2120 och 2150 baserat på klimatscenariot RCP 

8.5 visas i Tabell 2 och Figur 10. 

Tabell 2: Medelvattenstånd i Varberg i meter i RH2000 år 2050, 2070, 2100, 2120 och 2150 enligt RCP8.5 (SMHI, 2020) 
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Figur 10: Illustration av medelvattenståndets förändring fram till år 2100 baserat på IPCC 2019 (RCP8.5). Den globala 
havsnivåhöjningen, median och troligt intervall (blå), vattenståndets nettoförändring i Varberg, median och troligt intervall (grön) 
och landhöjningseffekten i Varberg (röd). (SMHI, 2020). 

I Tabell 3 visas SMHI:s beräknade värden för framtida extremnivåer i Varbergs kommun (SMHI, 

2020). 

Tabell 3: Återkomstvärden i meter i RH2000 för återkomstperioden 100 och 200 år för Varberg (SMHI, 2020). 
 

100 år 200 år 

2020 1,6 1,7 

konfidensintervall 95% 1,4 - 1,8 1,4 - 1,9 

2050 1,7 1,8 

konfidensintervall 95% 1,5 - 2,0 1,5 - 2,1 

2070 1,9 2,0 

konfidensintervall 95% 1,6 - 2,2 1,6 - 2,3 

2100 2,2 2,3 

konfidensintervall 95% 1,7 - 2,7 1,7 - 2,8 

2120 2,4 2,5 

konfidensintervall 95% 1,7 - 3,1 1,8 - 3,2 

2150 2,7 2,8 

konfidensintervall 95% 1,7 - 3,7 1,8 - 3,8 
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Lokalt kan vattennivån vid högvatten stiga ytterligare några decimeter på grund av lokal 

vinduppstuvning och vågpåverkan. Exakt hur stor vinduppstuvningen kan vara i Varbergs kommun har 

inte beräknats i denna utredning. I samband med stormar kan vågpåverkan leda till skador på kajnära 

infrastruktur och erosion. Våguppsköljning kan bli högre än vattenytan beroende på våghöjd, 

utformning och material av kusten och kustskydd. Vågdynamik och våguppsköljning styrs av lokala 

förhållanden såsom kustlinjen och kustskydd och det krävs detaljerade analyser för en uppskattning 

av uppsköljningsnivåer på olika platser. Dessa analyser har inte gjorts i denna utredning. För 

översvämningsrisken är det inte bara relevant hur högt vattnet stiger och hur ofta utan också hur 

länge. Varaktigheten av extrema havsnivåer är oftast några timmar medan varaktighet av ett 

utgångsläge med förhöjda havsnivåer kan vara mycket längre. 

I samband med den kommande utvecklingen av hamnområdet i centrala Varberg gjordes en 

detaljerad studie för skyfall och stigande havsnivåer inom planområdet Västerport (Sweco, 2020). I 

denna utredning har samma framtida havsnivåer som i Västerport använts för samtliga områden i 

Varbergs kommun. Resultatet av den här rapporten är en översiktlig analys för kommunen och i 

arbete med detaljplaner bör lokala förutsättningar tas hänsyn till. I detaljplanearbetet ska även högsta 

högvatten beaktas vilket innebär att de nivåer som den här utredningen baseras på är anpassade för 

översiktliga analyser.  

Beräkningarna utgår från scenariot RCP8.5 och medianvärdet för medelvattenstånd och extrema 

havsnivåer inom detta. RCP8.5 avspeglar en framtid med långsam teknikutveckling, utan 

tillkommande klimatpolitik samt kraftig ökning av metan- och koldioxidutsläpp.  

Det är möjligt att utläsa maxvärden för extremhändelser i resultatet av den här utredningen då 

medianvärdena är de samma som maxvärdet för en kortare tidshorisont. Tabell 3 visar exempelvis att 

medianvärdet för en 200-års återkomsttid 2150 är samma som maxvärdet för en 200-års återkomsttid 

2100. På kortare sikt (2070–2100) bör maxvärden användas på grund av att dessa havsnivåer är, om 

än osannolika, möjliga. Användandet av maxvärdet minskar därför risken för negativa konsekvenser i 

befintlig och redan planerad bebyggelse. Kunskapsläget förändras hela tiden och på längre sikt är 

medianvärden mer lämpliga att förhålla sig till då det finns större osäkerheter kring 

högvattenhändelser och höjda havsnivåer.  

3.5 RAS-, SKRED- OCH EROSION 

Ett jordskred är en sammanhängande massrörelse som uppstår i slänter som har blivit instabila. Skred 

förekommer främst i finkorniga silt- och lerjordar. I brantare terräng faller material nedför slänten i fritt 

fall och kallas för ras. Släntstabiliteten avgörs av jordarternas egenskaper, grundvattenförhållanden 

och topografi. Skred kan utlösas av naturliga processer som försämrad hållfastighet på grund av 

mycket nederbörd och ökat portryck eller på grund av mänsklig aktivitet som till exempel borttagande 

av vegetation, för hög belastning, bebyggelse, avschaktning eller markvibrationer (SGU, 2018). Ras 

och skred kan orsaka stora skador på bebyggelse och infrastruktur.  

Det har inte förekommit skred i Varbergs kommun (SGI:s kartvisningstjänst Inträffade skred, ras och 

övriga jordrörelser), men det finns områden som utifrån SGI:s kartering Förutsättningar för skred i 

finkornig jordart identifierats som potentiella riskområden för skred som kan behöver analyseras vidare 

i samband med exploatering. 

I Figur 11 visas områden i Varbergs kommun där det finns förutsättningar för skred i finkornig jordart, 

dvs. i glaciala och postglaciala silt- och lerområden utifrån SGI:s kartvisningstjänst. Kartan visar både 

Aktsamhetsområden – lutningsanalys och Aktsamhetsområden – strandnära. Aktsamhetsområden är 

områden med förutsättningar för skred. Vid nybyggnation bör geotekniska utredningar övervägas. 

Aktsamhetsområdet lutningsanalys definierar den maximala omfattningen av det område från vilket 

skredmassor kan röra sig, givet en kritisk marklutning. Strandnära aktsamhetsområden är områden 
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som har minst 50 m avstånd till strandlinjen, ligger under högsta kustlinjen och som inte är morän eller 

berg (SGU:s produktbeskrivning).  

 

Figur 11: Områden med förutsättningar för skred i finkornig jordart samt förutsättningar för stranderosion (SGI:s 
kartvisningstjänst). 

 

När klimatet förändras förväntas risken för ras, skred och erosion att öka på grund av till exempel  

• ökad avrinning, nederbörd och intensiva regn som kan leda till slamströmmar och 

ravinbildning 

• förhöjda grundvattennivåer och porvattentryck som kan leda till släntinstabilitet 

• stigande havsnivåer, vågpåverkan och översvämning som kan leda till stranderosion 

• temperaturfluktuationer och ändrade förutsättningar för vegetation  

(MSB.se) 

Oftast är det flera faktorer som bidrar till att skred kan utlösas. Till exempel kan 

vattenståndsvariationer och höga grundvattennivåer leda till ökat grundvattentryck i marken och 

erosion, vilket minskar jordens hållfasthet och stabilitet och kan därmed leda till en ökad skredrisk 

(MSB.se) 

Kartläggningen i Figur 12 visar förväntade klimatförändringens inverkan på jordrörelser. Varbergs 

kommun är enligt denna kartläggning utsatt för en ökning av erosion.  
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Figur 12: Klimatförändringens inverkan på jordrörelser de närmaste hundra åren jämfört med perioden 1961-1990 
(www.msb.se).  

Även stranderosion kommer att påverkas av klimatförändringarna. Stigande havsnivåer kommer att 

leda till att strandlinjen förskjuts längre in mot land och stränder som hittills har varit stabila kan börja 

erodera. Stranderosion uppstår längs kuster, sjöar och vattendrag eller i slänter och är en långsam 

process som kan bli omfattande vid tillfälliga höga havsnivåer, strömmar, vind och vågpåverkan. 

Stranderosion förekommer främst i områden med sandstränder eller vid klintkuster med 

erosionskänsliga jordarter. 

Varberg är en kustkommun och det finns delvis förutsättningar för erosion vid stränderna (SGU: 

Översikt av Sveriges stranderosion, Figur 13). SGU bedömer erosionskänsligheten att vara liten och 

att sandstränderna är i balans över tid. Längs Apelvikens strand finns det dock låga dyner, vilket 

medför större risk för översvämning eller erosion. 

 

Figur 13: Översikt över stranderosion längs Hallands kust (SGU). 

Källa: SGU

http://www.msb.se/
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4 SKYFALLSKARTERING 

För att identifiera områden som riskerar att påverkas av en extrem regnhändelse har WSP gjort en 

skyfallskartering över Varbergs kommun. Karteringen består av två delar, för Varbergs tätort har en 

hydraulisk modell använts för att simulera vattendjup och flöden vid ett 100-årsregn. För resten av 

kommunen har verktyget Scalgo använts. I en skyfallsmodellering kan vattendjup och flöden vid 

extrema regnhändelser beräknas. Modelleringen kan tjäna som underlag i arbetet med 

skyfallshantering och därmed hjälpa Varbergs kommun att vara bättre förberedd på kommande skyfall.  

4.1 SKYFALLSMODELL VARBERGS TÄTORT 

En hydro-dynamisk modell som beskriver markavrinningen har satts upp för Varbergs tätort, se Figur 

14, gulmarkerat område visar tätorten och den del som har modellerats. För beräkningarna har 

programmet MIKE 21 använts som är ett tvådimensionellt beräkningsprogram framtaget av DHI. 

Programmet beräknar vattennivå- och flödesförhållanden, i detta fall till följd av nederbörd som faller 

på marken. Beräkningarna baseras på numerisk lösning av Navier Stoke´s ekvationer. 

 

Metoden för markavrinning som tillämpats följer Vägledningen för skyfallskartering (MSB, 2017). Med 

metodiken görs förenklingar bland annat avseende beskrivning av ledningssystemets kapacitet och 

hur vattnet transporteras i vattendrag. 

 

Skyfallsmodellen för Varbergs tätort har byggts upp av en terrängmodell, beskrivning av  

nederbördsbelastning, infiltration i marken med avrinningskoefficienter samt beskrivning av hur snabbt 

vattnet rinner av på markytan m.h.a. markens råhet. Koordinatsystemet som använts i beräkningarna 

och vid framtagande av terrängmodell är SWEREF 99 12 00 och höjdsystemet är RH2000. 

 

 

Figur 14: Modellområden för skyfallsmodellering i MIKE 21. Svart linje visar gräns för Varbergs kommuns och gul markerat 
område visar den del av kommunen som har modellerats. 
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Terrängmodell 

Höjdmodellen för tätorten baserar på laserdata från scanning av hela kommunen med 1 m upplösning.  

Höjdmodellen har bearbetats för att beskriva de verkliga vattentransportförhållandena. Byggnaderna 

har höjts upp för att få med att det rinner runt byggnaderna och broar har sänkts ner så att 

höjdmodellen visar nivån på vägbanan och i viadukter. Höjdmodellen har inte korrigerats för 

kulvertar/trummor eftersom det riskerar att underskatta översvämningsrisken i vattendragen. (I denna 

typ av översiktliga modeller kan höjdmodellen öppnas upp med en hel ruta (dvs 4 m bred) vilket 

riskerar att kraftigt överskatta en kulvert/trummas kapacitet och därmed underskatta 

översvämningsrisken uppströms kulverten).  En gridstorlek på 4 × 4 m har använts och det 

modellerade området har delads in i två områden för att minska simuleringstiden, dessa har satts ihop 

inför analysen. 

För sjöar har inga korrigeringar gjorts i höjdmodellen eftersom nivåerna i sjöarna ska spegla 

vattenståndet en normal sommardag när det är rimligt att ett skyfall inträffar.  

Regn 

SMHI:s definition av skyfall är att minst 50 mm nederbörd faller på 1 h eller minst 1 mm på en minut. 

Nästintill alla skyfall inträffar sommartid och har liten geografisk utsträckning (SMHI, 2018). 

I Vägledningen för Skyfallskartering (MSB 2017), rekommenderas att skyfallskarteringar utförs för ett 

100-årsregn. Lämpligen beskrivs ett CDS (Chicago Design Storm) -regn som består av flera blockregn 

med olika varaktigheter för en viss återkomsttid.  

Regnet har simulerats med 6 h varaktighet och en klimatfaktor på 1,3 (30% mer nederbördsvolym) för 

att ta höjd för det klimat som kan förväntas råda år 2100. Total nederbördsvolym är 109,6 mm och 

toppen på regnet motsvarar ett 100-årsregn med 10 min varaktighet och klimatfaktor, dvs. 228 mm/h. 

För hårdgjorda ytor antas att ledningsnätet har en kapacitet att leda bort ett 10-års regn, detta tas 

hänsyn till i modellen genom att räkna bort ett 10-års regn på hårdgjorda ytor, dvs. 41,5 mm, den 

totala nederbördsvolymen blir 68,1 mm och toppen på regnet blir 146 mm/h, se Figur 15.  

 

 

Figur 15: Regnbelastning i skyfallsmodellen vid ett 100-årsregn CDS regn med 6 h varaktighet, i rött 100-årsregn 
(regnbelastning grönytor) i svart 100-regn minskat med ett 10-årsregn (regnbelastning på hårdgjorda ytor). 
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Infiltration 

I skyfallsmodellen har markens infiltrationskapacitet beskrivits som ett schablonavdrag på 

nederbördsbelastningen och differentierats utifrån typ av markanvändning. Nederbördsbelastningen 

beräknas genom multiplikation med en avrinningskoefficient. För 100-årsregnet har 

avrinningskoefficienter valts med utgångspunkt från P110 (Svensk Vatten: P110– Avledning av dag-, 

drän- och spillvatten). Avrinningskoefficienterna har anpassats för att bättre beskriva 

infiltrationskapaciteten i marken vid ett 100-årsregn, se Tabell 4. 

Markens råhet 

Markens råhet eller skrovlighet beskrivs i skyfallsmodellen med hjälp av Mannings tal. Markens råhet 

styr vattnets hastighet och påverkar därmed översvämningsförloppet. Generellt kan det sägas att 

hårdgjorda ytor har ett högt Mannings tal eftersom vattnet rinner snabbt på ytan. Mer genomsläppliga 

och skrovliga material, exempelvis grönytor och skog, har ett lägre Mannings tal vilket betyder att 

vattnet rinner långsammare. För att minska risken för instabilitet i modellen har områden med en 

lutning på över 30 grader givits ett lågt värde på Mannings tal. Detta för att förhindra höga 

vattenhastigheter som i sin tur kan leda till instabilitet i modellen. Av denna anledning har även taken 

på byggnader i modellen givits ett lågt värde på Mannings tal (Tabell 4).  

Tabell 4: Avrinningskoefficienter och Mannings tal för 100-årsregnet uppdelat på markanvändning. 

Markanvändning Avrinningskoefficient Mannings tal 

Byggnader 1 2 

Vägar och cykelvägar 1 70 

Järnvägar 1 50 

Torg 1 70 

Sluten bebyggelse 0,4 60 

Bebyggelse låg 0,4 30 

Bebyggelse hög 0,5 50 

Industriområde 1 60 

Sankmark 0,2 5 

Öppen mark 0,5 50 

Vatten 1 15 

Åker 0,2 5 

Skog 0,2 2 

Lutning >30% - 2 

 

Resultat 

Resultaten från skyfallsmodellen redovisas som GIS-skikt, följande GIS-skikt har tagits fram: 

• Maximalt vattendjup (Figur 16) 

• Maximala flöden (Figur 17) 

• Vattendjup vid simuleringens slut 

Med maximalt vattendjup respektive maximala flöden menas maximalt vattendjup/flöde för varje 

beräkningsruta över hela beräkningen, det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup eller 

flöde. 

Skyfallsmodelleringen som har tagits fram är avsett för att användas som planeringsunderlag inom till 

exempel fysisk planering. Den kan även användas för prioritering av områden för mer detaljerade 
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studier samt för analys av var det finns behov för att vidta åtgärder. Exempel på möjliga åtgärder som 

kan analyseras i modellen innefattar modifieringar i terrängen, såsom placering av 

fördröjningsmagasin, skyddsvallar och alternativa ytliga avledningsvägar. Dessutom kan resultaten 

användas för bedömning av ett skyfalls påverkan på bebyggelse eller samhällsfunktion, för 

beredskapsplaner och som underlag för riskanalyser och åtgärdsplanering.  

Resultaten från skyfallsmodelleringen redovisar bara marköversvämningar till följd av skyfall och inte 

de översvämningar som skulle kunna uppkomma i källare och liknande utrymmen till följd av eventuellt 

överbelastade ledningssystem. Resultaten redovisar inte heller översvämningar till följd av höga 

grundvattennivåer, havsvattenstånd eller höga vattennivåer i vattendrag. Genom att koppla 

markavrinningsmodellen till en ledningsnätsmodell och/eller en modell över ett vattendrag kan en mer 

komplett bild av översvämningsproblematiken vid skyfall erhållas. 

Skyfallsmodellen för Varbergs tätort har inte kalibrerats eftersom kalibreringsdata saknas. Extrema 

väderhändelser som skyfall uppträder mycket sällan och ofta saknas observationer och mätningar från 

de regnevent som faktiskt har förekommit. Med detta följer att modellens trovärdighet baseras på att 

de processer som styr avrinningsförloppet på markytan vid ett skyfall är inkluderade i modellen. 
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Figur 16: Maximalt beräknat vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn, Varbergs tätort. 
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Figur 17: Beräknat maximalt flöde vid ett klimatanpassat 100-årsregn, Varbergs tätort. 

 



 

 
  | 25   

4.2 SCALGOANALYS 

För resterande delar av kommunen har en översiktlig skyfallskartering i Scalgo Live utförts. Det är ett 

översiktligt verktyg som syftar till att analysera översvämningsutbredning genom att ett regn (en 

vattenvolym) appliceras över en yta. Beroende på topografin och regnvolymen kommer vattnet rinna 

till närmsta lågpunkt och om lågpunkten fylls kommer vattnet rinna vidare till nästa lågpunkt. Därmed 

fås en översiktlig bild över vilka områden som drabbas av översvämning, var instängda områden finns 

och vilka förutsättningar det finns för naturlig avledning av ytvatten. Dock saknas dynamiken man får 

vid hydraulisk modellering och ingen översvämningsutbredning längs flödesvägar erhålls. 

 

Terrängmodellen för resterande kommun är baserat på data från Lantmäteriet via Scalgo Live, inga 

ändringar har gjorts på höjdmodellen. 

En nederbördsvolym på 110 mm har applicerats för att efterlikna simuleringen för tätorten. Markens 

infiltrationskapacitet beskrivs som ett schablonavdrag på nederbördsbelastningen som differentierats 

utifrån typ av markanvändning. I Scalgo delas markanvändningen in i 4 kategorier, se Tabell 5. För 

hårdgjorda ytor antas att ledningsnätet har en kapacitet att leda bort ett 10 års regn, hänsyn tas till 

detta i Scalgo genom att tillsätta en avrinningskoefficient på hårdgjorda ytor som räknar bort ett 10-

årsregn. Hänsyn tas inte till markens råhet i Scalgo Live. 

Tabell 5: Avrinningskoefficienter uppdelat på markanvändning i Scalgo. 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Öppen mark 0,50 

Grönområden 0,20 

Vatten 1,00 

Hårdgjorda ytor 0,62 

 

5 KONSEKVENSANALYS 

Varbergs kommun kommer att påverkas av stigande havsnivåer, ökad nederbörd och ökade flöden i 

vattendrag. Med en högre framtida medelvattennivå och ökad nederbörd uppnås högre extremnivåer 

som leder till att större ytor översvämmas och att risken för översvämningsskador ökar. Dagens 

extremhögvatten och extremnederbörd förväntas även uppstå mer frekvent i framtiden. 

SGI och MSB (2021) har identifierat tio större riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i 

Sverige som är klimatrelaterade, varav Skåne-Hallandskusten är ett område. De identifierade 

nationella riskområdena har rangordnats utifrån förväntade riskkostnader, komplexiteten i att 

genomföra förebyggande åtgärder och om beroenden finns i förutsättningarna att genomföra hållbara 

åtgärder med anledning av samverkande risker (SGI och MSB, 2021). Skåne-Hallandskusten har 

identifierats som ett riskområde med anledning av förutsättningar för kustöversvämning, betydande 

kusterosion samt översvämning från vattendrag som kan ge konsekvenser för många verksamheter 

samt natur- och kulturmiljön. 

Konsekvenser av översvämningar omfattar: 

• Påverkan på människors liv och hälsa 

• Översvämning av byggnader, vägar och infrastruktur 

Vid översvämning kan direkta skador uppstå på byggnader, inventarier, vägar och infrastruktur. 

Oftast handlar det om källaröversvämningar som uppstår genom att vatten tränger upp genom lågt 

belägna brunnar i källaren om inte en backventil är installerad. Detta sker ofta på grund av 
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överbelastade ledningar. Vattnet kan även tränga in genom grundmuren eller garagenedfarter. 

Golv och väggar kan fuktskadas och behöva bytas, ytskikt kan behöva bytas, varulager, maskiner, 

installationer och inredning kan förstöras och verksamhet kan tvingas upphöra.  

Att byggnader översvämmas betyder inte nödvändigtvis att en skada uppstår. Om och i vilken 

omfattning en översvämning kan leda till konsekvenser beror på byggnadens sårbarhet, t.ex. dess 

konstruktion eller funktion. Det beror även på skaderelaterade faktorer såsom vattendjup, 

varaktighet, flödeshastighet, varning och beredskap och tidpunkt.  

• Påverkan på samhällsfunktion  

Enligt MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, 

definieras samhällsviktig verksamhet som en verksamhet som uppfyller det ena eller båda av 

följande villkor (MSB):  

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället.  

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska 

kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Samhällsviktiga funktioner kan slås ut om viktiga byggnader eller verksamheter översvämmas, 

t.ex. distributionsbyggnader. Översvämningars inverkan på samhällsviktig verksamhet såsom el- 

och fjärrvärmeförsörjning, kommunalteknisk försörjning, IT och telekommunikation, hälso- och 

sjukvård, livsmedeldistribution, transporter och kollektivtrafik eller offentlig förvaltning kan få 

långtgående konsekvenser.  

• Framkomlighet 

Översvämningar kan leda till begränsad framkomlighet och trafikstörningar på grund av att vägar 

översvämmas eller förstörs genom erosion eller underminering. Detta kan ha stora konsekvenser 

om till exempel räddningstjänst inte kan komma fram. Vidare uppstår kostnader på grund av 

uteblivna resor och förseningar, återställningskostnader när vägar spolas bort och/eller 

undermineras. 

• Hanterandekostnader för bl. a. temporära skyddsåtgärder i akut skede, kostnader för evakuering 

och räddningsinsatser. 

• Miljöpåverkan när miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden översvämmas eller eroderas. 

Föroreningsspridning och bräddning av avloppsvatten som kan innebära hälsorisker bland annat 

genom förorening av dricksvatten. 

• Skada på kulturella värden. 

 

Konsekvenser eller översvämningsskador blir ofta indelade i direkta och indirekta skador, vilka i sin tur 

kan delas in i monetära och icke-monetära skador (Smith and Ward, 1998, Tabell 6). Skillnader mellan 

monetära och icke-monetära skador utgörs av att de förra kan värderas utifrån marknadsprissättning, 

medan de senare (t.ex. skador på hälsa och ekosystem) måste värderas med andra metoder. Det är 

metodologiskt svårt att värdera indirekta och icke-monetära skador trots att dessa kan vara mycket 

viktiga att ta hänsyn till.  

Tabell 6: Exempel på översvämningsskador (Smith and Ward, 1998, MSB, 2010).  

 Direkta skador Indirekta skador 

Monetära Fysisk skada på byggnader, inventarier 

och infrastruktur 

Kostnader för återställning 

Trafikstörningar 

Produktionsförluster 

Avbrott leverantörskedjan 

Driftstörningar 

Utryckningskostnader 

Icke-monetära Dödsfall 

Hälsoeffekter 

Ekologiska skador 

Ökad sårbarhet 

Förlust av ekosystemtjänster 
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Direkta skador är exempelvis skador på byggnader och inventarier. Ett exempel på en direkt skada 

som kan uppstå är skada eller förlust av egendom vid källaröversvämningar. Till indirekta skador hör 

till exempel produktionsförluster eller driftstörningar. 

 

För att översiktligt beskriva konsekvenserna för Varbergs kommun i denna utredning gjordes följande 

antaganden:  

 

• Underlag till konsekvensanalysen är beräknade nivåer för 100- och 200-års havsvattenstånd år 

2070, år 2100 och år 2150 (SMHI, 2020) samt ett klimatanpassat 100-årsregn. 

• Konsekvenser som har analyserats i denna utredning är antal översvämmade byggnader, 

påverkan på samhällsfunktion och framkomlighet. 

• För kartering av riskutsatt bebyggelse har fastighetskartans kategorier bostad, samhällsfunktion, 

ekonomibyggnad, industri, verksamhet, komplementbyggnad, tillbyggnad och övrig byggnad 

använts. WSP har valt kategorierna i fastighetskartan även om vissa kan vara otydliga. 

Exempelvis har Kusthotellets bastu klassats som samhällsviktig verksamhet.   

• För att identifiera och kartlägga alla byggnader inom kommunen som är utsatta för framtida 

översvämningsrisker har en överlagringsanalys i GIS genomförts. Analysen har utförts genom att 

lägga översvämningsskikt för högvatten och skyfall för maximalt vattendjup över 

byggnadspolygoner.  

För skyfall har byggnader som har kontakt med översvämningsskiktet klassats som 

översvämmade enligt antaganden att byggnader och objekt är översvämmade om minst en 

rastercell i översvämningsskiktet med 10/20/30/50 cm vattendjup är i kontakt med byggnaden och 

dessutom i kontakt med minst 1 annan cell (yta 32 m2), Figur 18.  

 

 

Figur 18: Metodik för identifiering av översvämmade byggnader. 

Med denna metod har alla byggnader extraherats som riskerar att drabbas av översvämning vid 

skyfall, dvs vi det modellerade klimatanpassade 100-årsregnet. De översvämmade byggnaderna 

har delats in i antal byggnader som översvämmas med >10 cm vattendjup, >20 cm vattendjup, 

>30 cm vattendjup och >50 cm vattendjup. 

För översvämningskarteringen av höga havsnivåer har SMHI:s beräknade värden använts för 

kartering i Scalgo Live. Byggnader som har kontakt med en rastercell i översvämningsskiktet har 

delats in i antal byggnader som översvämmas med >10 cm vattendjup, >20 cm vattendjup, >30 

cm vattendjup och >50 cm vattendjup.  

Karteringar för höga flöden i vattendrag har inte varit tillgängliga i denna utredning, ingen 

överlagringsanalys har gjorts för vattendrag. 

• Vägar har klassats som översvämmade om 20 cm vatten står på vägen på en yta < 500 m2. Vid 

detta vattendjup antas det att det är svårt att använda vägar med personbilar. Vid 30 cm har det 

klass: Byggnad översvämmad
1 celler > 0,1 m vattendjup i 
kontakt med byggnad och 
minst 1 ytterliggare (yta: 32 m2)

klass: Byggnad inte 
översvämmad
Enskilda celler i kontakt med 
byggnad

klass: Byggnad översvämmad
Många celler i kontakt med 
byggnad

2 celler
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visats att vägar inte är farbara längre (Pregnolato et al. 2017). Järnvägar har klassats som 

översvämmade om 10 cm vatten står på vägen på en yta < 500 m2 

• Med antal byggnader avses antal byggnadspolygoner enligt fastighetskartans uppdelning i antal 

byggnader. Med det följer att om en fastighet/byggnad består av flera byggnader så kommer 

byggnaderna räknas separat. Till exempel består reningsverket av 35 byggnader varav 20 

byggnader i kategorin reningsverk har identifierats som översvämmade, det betyder att det är 20 

byggnader som drabbas och inte 20 olika reningsverk. 

• Resultat av översvämningsanalysen sammanfattas i tabeller med antal byggnader och objekttyp 

samt i en karta med ett fishnet över Varbergs kommun. Fishnetet är färgsatt efter hur många 

byggnader inom varje ruta som riskerar att översvämmas med minst 0,1 m vatten vid högvatten 

resp. skyfall. Det är stora osäkerheter i hur stor påverkan på varje enskild byggnad blir vid en 

översvämning och dessutom är det stora skillnader i vad det får för typ av konsekvenser på 

samhället om en byggnad slås ut. Till varje ruta som är färglagd efter hur många byggnader som 

är översvämmade inom rutan har även en siffra adderats vilken beskriver hur många byggnader i 

kategorin samhällsviktig verksamhet som riskerar att översvämmas med ett vattendjup av minst 

0,1 m inom rutan. 

 

Möjliga konsekvenser av översvämningar för Varbergs kommun har diskuterats på en workshop med 

deltagare från olika förvaltningar inom kommunen (se Bilaga 1). Resultatet från diskussionerna ingår 

konsekvensbedömning och åtgärdsförslag i rapporten.  

5.1 KONSEKVENSER AV HÖGA HAVSNIVÅER 

I Varbergs kommun finns flera områden med kritisk infrastruktur, bostäder, kajer och hamnar som 

ligger lågt belägna och är utsatta för framtida kustöversvämningar.  

5.1.1 Identifikation av översvämmade byggnader vid högvatten 

I Tabell 7 sammanfattas antal byggnader som ligger i riskzon för översvämning med > 0,1 m för 

respektive högvattensituation.  

Tabell 7: Antal byggnader som ligger i riskzon för översvämning med ett vattendjup > 0,1 m vid olika återkomsttider och årtal.  

 100-års 

vattenstånd 

2070 (1,9 m) 

200-års 

vattenstånd 

2070 (2,0 m) 

100-års 

vattenstånd 

2100 (2,2 m) 

200-års 

vattenstånd 

2100 (2,3 m) 

200-års 

vattenstånd 

2150 (2,8 m) 

Bostad  72 104 218 301 699 

Ekonomibyggnad 4 4 10 11 17 

Industri 33 49 65 70 102 

Komplementbyggnad 323 389 604 735 1341 

Samhällsfunktion 22 24 33 35 42 

Tillbyggnad 12 18 35 50 108 

Verksamhet 17 20 29 35 56 

Övrig byggnad 44 53 73 84 125 

Total 527 661 1067 1321 2490 
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En översikt över områden inom kommunen där majoriteten av de översvämmade byggnaderna är 

lokaliserade redovisas i Figur 19. Kartan visar hur många byggnader inom varje ruta som riskerar att 

översvämmas med minst 0,1 m vatten vid ett 100-års havsvattenstånd år 2100 samt hur många objekt 

med samhällsfunktion som har identifierats i varje ruta.  

 

Figur 19: Antal byggnader i Varbergs kommun som riskerar att översvämmas vid ett 100-års havsvattenstånd år 2100. Rutor 
med siffror visar antalet samhällsviktiga byggnader. Blåa områden är översvämmade områden vid ett 100-års havsvattenstånd 
år 2100. 
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5.1.2 Påverkan på samhällsfunktion vid höga havsnivåer 

I denna utredning har WSP identifierad samhällsfunktion utifrån Lantmäteriets fastighetskarta där 

samhällsfunktion beskriver en byggnad som till övervägande del innehåller verksamhet som nyttjas av 

medborgare i samhällslivet. Konsekvenser har beskrivits utifrån att byggnaden blir översvämmad. Att 

byggnaden blir översvämmad betyder dock inte nödvändigtvis att samhällsfunktionen slåss ut. 

Följdeffekter har inte heller utreds vidare. 

Tabell 8: Samhällsfunktion som ligger i riskzonen för översvämning vid ett 100/200-års havsvattenstånd år 2070, år 2100 och ett 
200-års havvattenstånd år 2150. 

100-års 

vattenstånd 

2070, 1,9 m 

200-års 

vattenstånd 2070 

2,0 m 

100-års 

vattenstånd 2100 

2,2 m 

200-års 

vattenstånd 

2100, 2,3 m 

200-års 

vattenstånd 

2150, 2,8 m 

Reningsverket Reningsverket Reningsverket Reningsverket Reningsverket 

Rodd, -

kanotklubb 

Rodd, - 

kanotklubb 

Rodd, - 

kanotklubb 

Rodd, - 

kanotklubb 

Rodd, - 

kanotklubb 

Högskolan Högskolan Högskolan Högskolan Högskolan 

Kallbadhuset Kallbadhuset Kallbadhuset Kallbadhuset Kallbadhuset 

Restauranger Restauranger Restauranger Restauranger Restauranger 

Servicehus 

Fiskehamn 

Träslövsläge 

Servicehus 

Fiskehamn 

Träslövsläge 

Servicehus 

Fiskehamn 

Träslövsläge 

Servicehus 

Fiskehamn 

Träslövsläge 

Flera servicehus 

Fiskehamn 

Träslövsläge, 

Getteröns 

naturreservat, 

Björkäng lekplats 

Distributions-

byggnad, 

Apelviken 

Distributions-

byggnad, 

Apelviken 

Distributions-

byggnad, 

Apelviken 

Distributions-

byggnad, 

Apelviken 

Distributions-

byggnad, 

Apelviken 

 Parkeringshus 

Briggen 

Parkeringshus 

Briggen 

Parkeringshus 

Briggen 

Parkeringshus 

Briggen 

 Servicehus 

Träslövsläge 

fiskehamn 

Servicehus 

Träslövsläge 

fiskehamn 

Servicehus 

Träslövsläge 

fiskehamn 

Servicehus 

Träslövsläge 

fiskehamn 

   Befintlig 

tågstation 

Befintlig 

tågstation 

  Transformator-

station Apelviken 

Transformator-

station Apelviken 

Transformator-

station Apelviken 

  Bua 

Småbåtshamn 

Bua 

Småbåtshamn 

Bua 

Småbåtshamn 

 

I Figur 20 visas samhällsfunktion som riskerar att översvämmas i Varbergs Centrum. 
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Figur 20: Byggnader inom kategorin samhällsfunktion i Varbergs Centrum som riskerar att drabbas av översvämning med ett 
vattendjup över 0,1 m vid 200-års vattenstånd år 2070 (beräknad nivå 2,0 m, röda byggnadspolygoner), 200-års 
havsvattenstånd år 2100 (beräknad nivå 2,3 m, gula byggnadspolygoner), 200-års havsvattenstånd år 2150 (beräknad nivå, 2,8 
m lila byggnadspolygoner).  

 

Byggnader med samhällsfunktion i Varberg som riskerar att översvämmas vid framtida högvatten är 

bland annat reningsverket, högskolan och roddklubben på Getterön. Längs kusten norr och söder om 

Varberg drabbas framför allt olika servicehus och några distributionsbyggnader längs kusten, framför 

allt i Apelviken och Träslövsläge.  

Översvämningar som orsakats genom ledningsnätet och utloppen till havet har inte kunnat kartläggas 

och analyseras i denna utredning, då ledningsnätet inte ingår i skyfallsmodellen. Dessutom är 

lokalisering av pumpstationer inte känd för WSP, eftersom den inte framgår av fastighetskartan. I lågt 

liggande kustområden är ledningsnätet sårbart för översvämningar. Vid höga vattennivåer i havet kan 

utloppsledningar för dagvatten dämmas och avledningen hindras, varvid vatten kan tryckas baklänges 

in i ledningssystemet. I de fall där den elektriska utrustningen i pumpstationer översvämmas kan 

pumpen slås ut. Inträngande saltvatten kan skada ledningar, och skräp och andra föremål kan 

transporteras med havsvattnet och sätta igen ledningar och utlopp. När havsnivån stiger så måste 

bräddnivån höjas. 

Varbergs mottagningsstationer för el ligger inte i riskzon för översvämning från havet. Däremot finns 

det distributionsbyggnader/transformatorstationer längs kusten som riskerar att översvämmas. Det har 

dock inte varit möjligt att identifiera alla utifrån fastighetskartan. Vid lokalisering av 

distributionsbyggnader i lågtliggande kustnära områden finns det risk för elavbrott vid översvämning 

som kan leda till driftstörningar och att samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för 

Samhällsfunktion som riskerar att översvämmas

Vattendjup > 0,1 m, 200-års högvatten 2070

Vattendjup > 0,1 m, 200-års högvatten 2100

Vattendjup > 0,1 m, 200-års högvatten 2150
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dricksvatten och avloppsvatten, industriell produktion eller trafiksystemet slås ut. I samband med 

extrema havsvattenstånd är konsekvenserna av ett elavbrott stora, eftersom sammanfallande 

händelser (översvämning och storm) kan leda till omfattande skador och påverkan. Elnätet är mycket 

känsligt för översvämning och en översvämning av installationer med 0,2- 0,5 m kan redan resultera i 

mycket stora och långvariga störningar. Känsliga installationer sitter vanligtvis på lämplig arbetshöjd 

ovanför marken, men det finns även viktiga installationer under markytan. Om en mindre länk bryts i 

beroendekedjan, t.ex. en mindre transformatorstation kan det leda till att samhällsviktiga funktioner 

slås ut. WSP rekommenderar att elleverantörer i Varbergs kommun analyserar 

översvämningskarteringen och placeringen av deras anläggningar med hänsyn till eventuellt behov av 

åtgärder.  

Samhällsviktig verksamhet som den offentliga förvaltningen och skolor drabbas inte av 

kustöversvämningar. 

5.1.3 Framkomlighet vid höga havsnivåer 

Framkomlighet vid högvatten begränsas framför allt på Getterövägen till Getterön (Figur 21), På 

Åsklostervägen över Viskan och på Videbergsvägen (Figur 22). 

Befintliga järnvägsspår riskerar att översvämmas i centrala Varberg och Åskloster.  

 

Figur 21: Befintliga vägsträckor med begränsad framkomlighet vid ett 100-års havsvattenstånd år 2100 (nivå 2,2 m) inom 
Varbergs tätort. Beräknade vattendjup är över 0,2 m och arean på vägavsnittet minst 500 m2. 

 



 

 
  | 33   

 

Figur 22: Befintliga vägsträckor med begränsad framkomlighet vid ett 100-års havsvattenstånd år 2100 (nivå 2,2 m) längs norra 
kuststräckan. Beräknade vattendjup är över 0,2 m och arean på vägavsnittet minst 500 m2. 

5.1.4 Riskområden höga havsnivåer 

Utifrån karteringen av ett 200-års havsvattenstånd år 2070, år 2100 och år 2150 har framtida 

riskområden för allvarliga framtida kustöversvämningar identifierats. I dessa områden behöver 

åtgärder vidtas för befintlig bebyggelse och infrastruktur. Nybyggnation i riskområden ska undantas 

eller anpassas till högre nivåer i havet.  

 

Centrala Varberg och Getterön 

Centrala Varberg är i befintligt läge utsatt för översvämningar vid höga havsnivåer. Stora delar av 

hamnområdet upp till järnvägen riskerar att översvämmas vid nivå 2,3 m, vilket motsvarar det 

beräknade 200-års havsvattenståndet år 2100 (se Figur 23). Industribyggnader och verksamheter i 

hamnen, högskolan och parkeringshuset Briggen riskerar att översvämmas. Reningsverket riskerar att 

översvämmas vid nivå 2,0 m, dvs. vid ett beräknat 200-års havsvattenstånd år 2070 och 

översvämningsrisken ökar fram till år 2100 och därefter. Vid ett extremhögvatten år 2150 skulle även 

områden på östra sidan järnvägen och Brukstorget drabbas.  

En stor del av det befintliga översvämmade området ingår i planprogrammet Västerport1 som omfattar 

projekten Varbergstunneln, Västerport och Farehamnen. Översvämningsrisken har analyserats i 

samband med exploatering och höjdsättningen och har därför inte utreds i denna utredning. För mer 

information se Sweco (2020). 

Getterövägen till Getterön samt lågtliggande områden på Getterön, t.ex. flygplatsen, och 

båtverksamhet (hamnverksamhet, Varbergs båtklubb, båtsvarvet) längs Änggårdsvägen riskerar att 

översvämmas vid nivå 2,0 m, vilket motsvarar det beräknade 200-års havsvattenståndet år 2070. 

Även campinganläggningen, vandrarhemmet och områden runt Femte vik är utsatta för 

översvämningsrisk.  

 
1 I samband med utvecklingen av planområdet Västerport planeras åtgärder för att anpassa området till stigande havsnivåer och skyfall. Se 

Sweco-rapport från 2020.  
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Figur 23: Beräknad 200-årsnivå år 2070 (2,0 m), år 2100 (2,3 m) och år 2150 (2,8 m), centrala Varberg och på Getterön. 

 

Viskans mynning 

Områden vid Viskans mynning riskerar att översvämmas vid ett 200-års havsvattenstånd år 2070, 

vilket motsvarar en beräknad havsnivå på 2,0 m (Figur 24). År 2100 drabbas även bebyggelse i 

Åskloster, vid ett 200-årshändelse år 2150 skulle hela Åskloster riskerar att översvämmas. 

Pumpstationen i mynningen är översvämmad vid högvatten redan idag. Översvämningsutbredningen 

kan bli större om högvatten sammanfaller med höga flöden i Viskan.  

 

Översvämmade byggnader

Bostad

Ekonomibyggnad

Verksamhet

Industri

Samhällsfunktion

Komplementbyggnad

Tillbyggnad

Övrig byggnad

Havsnivå 2,00 m
Havsnivå 2,30 m
Havsnivå 2,80 m
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Figur 24: Beräknad 200-årsnivå år 2070 (2,0 m), år 2100 (2,3 m) och år 2150 (2,8 m), Viskans mynning. 

 

Bua 

 

Figur 25: Beräknad 200-årsnivå år 2070 (2,0 m), år 2100 (2,3 m) och år 2150 (2,8 m), Bua. 
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Båtafjorden och angränsande bebyggelse riskerar att översvämmas vid högvatten. Kajerna i Buas 

gästhamn riskerar att översvämmas vid nivå 2,0 m. Vid nivåer över 2,3 m kommer även angränsande 

byggnader, industrier och verksamheter att översvämmas (Figur 25). Videbergsvägen över 

Båtafjorden översvämmas och kommer inte vara farbara vilket medför att kärnkraftverket i Ringhals 

nås endast via andra vägsträckor. 

 

Apelviken 

I Apelviken skyddar stranden och dyner bakomliggande bebyggelse mot översvämningar (Figur 26). 

Vid stigande havsnivåer finns det dock risken att stranden börjar erodera och att dynerna överspolas 

vid högvatten. Byggnader i dynområdet risker att översvämmas när nivån överstiger 2,3 m, dvs. vid ett 

200-års havsvattenstånd år 2100, vid beräknade extremnivåer efter 2100 drabbas även lågt liggande 

bostadsområden. Byggnader på Sanddynevägen, Strandrågsvägen och Klittervägen riskerar att 

översvämmas vid ett 200-års havsvattenstånd år 2100. Vid ett extremhögvatten år 2150 kommer stora 

delar av bostadsområdet att översvämmas.   

Risken för stranderosion vid Apelvikens strand ökar när medelvatten stiger och extrema högvatten 

översvämmar stranden allt oftare. När stranden eroderar förflyttas kustlinjen inåt om inte stranden 

stabiliseras eller fylls på. Omfattande stranderosion ökar risken för bakomliggande bebyggelse i 

Apelviken och har negativ påverkan på turism.  

 

 

Figur 26:  Beräknad 200-årsnivå år 2070 (2,0 m), år 2100 (2,3 m) och år 2150 (2,8 m), Apelviken. 
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Träslövsläge 

I Träslövsläge riskerar lågtliggande områden och området vid Nygårdsbäcken att översvämmas nivån 

2,0 m (Figur 27). Industribyggnader runt Storgatan samt byggnader på den strandnära delen av 

Nygårds tångväg och Strandbackavägen riskerar att översvämmas vid nivå 2,3 m vilket motsvarar ett 

200-års havsvattenstånd år 2100.  

Även i Träslövsläge ökar risken för stranderosion med översvämningsrisk för bebyggelse som följd.  

 

Figur 27: Beräknad 200-årsnivå år 2070 (2,0 m), år 2100 (2,3 m) och år 2150 (2,8 m), Träslövsläge. 

 

Galtabäck, Björkäng 

Björkängs Camping riskerar att översvämmas år 2070 och angränsande lågt liggande bebyggelse 

ligger i riskzon år 2100. I Galtabäck riskerar stora områden att översvämmas vid ett 200-års 

havsvattenstånd år 2070, inkl. Galtabäcks hamn och lågt liggande byggnader (Figur 28).  
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Figur 28: Beräknad 200-årsnivå år 2070 (2,0 m), år 2100 (2,3 m) och år 2150 (2,8 m), Galtabäck, Björkäng. 

5.2 KONSEKVENSER AV SKYFALL 

I Varbergs kommun finns flera områden som är utsatta för översvämningar på grund av skyfall.  

5.2.1 Identifikation av översvämmade byggnader vid skyfall 

Tabell 9 avser alla byggnader inom Varbergs kommun som enligt skyfallsmodellen och 

översvämningsanalysen i Scalgo riskerar att få vatten stående mot byggnaden vid skyfall. 

Överlagringsanalysen tar endast hänsyn till beräknade vattendjup. Med det följer att i de områden där 

det finns en skyfallsmodell så är vattendjup i flödesvägar inkluderade om vattendjupet är högre än 0,1 

m. För de delar av kommunen där endast en Scalgo-analys är utförd och därmed endast vattendjupet i 

lågpunkterna är karterade så kommer inte de objekt som riskerar att drabbas av översvämning till följd 

av vattendjup i flödesvägarna med i analysen.  

Tabell 9: Antal byggnader som ligger i riskzonen för översvämning vid ett 100-årsregn vid beräknade vattendjup över 0,1, 0,2, 
0,3 respektive 0,5 m 

 Vattendjup          

> 0,1 m 

Vattendjup          

> 0,2 m 

Vattendjup           

> 0,3 m 

Vattendjup           

> 0,5 m 

Bostad  5351 2621 1383 479 

Ekonomibyggnad 768 374 207 82 

Industri 387 220 121 53 

Komplementbyggnad 6954 3301 1614 478 

Samfund 15 12 6 3 

Samhällsfunktion 241 154 94 48 
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Tillbyggnad 871 415 228 70 

Verksamhet 242 160 108 55 

Övrig byggnad 407 180 95 28 

Total 15236 7437 3856 1296 

 

5.2.2 Påverkan på samhällsfunktion vid skyfall  

Inom Varbergs kommun är det många byggnader i kategorin samhällsviktig funktion som enligt 

skyfallskarteringarna riskerar att få vatten mot byggnaden vid skyfall. Totalt är det 241 byggnader inom 

kategorin samhällsviktig funktion som riskerar att drabbas av ett vattendjup på över 0,1 m och 48 

byggnader som riskerar att drabbas av ett vattendjup på över 0,5 m. I Tabell 10 redovisas exempel på 

byggnader inom kommunen som enligt analysen riskerar att drabbas av en översvämning vid skyfall 

med ett vattendjup på över 0,5 m.  

Tabell 10: Exempel på byggnader som ligger i riskzonen för översvämning vid ett 100-årsregn med ett beräknat vattendjup > 0,5 
m. 

100-årsregn, vattendjup > 50 cm 

Kommunalteknisk försörjning 

och infrastruktur 

Skolor och idrott Äldreomsorg 

Reningsverket Furubergsskolan Äldreboende Veddige 

Återvinningscentral Bosgårdsskolan Äldreboende Limagården 

Tågstation Brunnsbergs förskola Äldreboende Lindgården 

Polisstation Förskola Travaren Äldreboende Östergården 

Sjukhus Förskola Trädlyckan Carema 

Breared distributionsbyggnad Håstensskolan Äldreboende Träslövsvägen 

Arbetsförmedling Varbergs Idrottshall Äldreboende Norlandia 

Sannagård 

Brandstation Sporthall Sparbanken Wictory C   

Kommunhus Sparbankshallen  

Kulturbyggnad Veddige IP  

 Veddige ishall  

 Sporthall Padelzone Varberg  

 Ishall  

 Bois FC  

 Friskus stugan  

 

Varbergs tätort 

Majoriteten av de identifierade byggnaderna, inom kategorin samhällsfunktion, som riskerar att 

översvämmas vid ett skyfall ligger inom Varbergs tätort, för läge se Figur 29. Det är bland annat 

reningsverket, flera äldreboende, flera skolor och förskolor, bussterminalen, kommunhuset, 
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brandstationen, återvinningscentralen och sjukhuset. Nedan följer en mer detaljerad analys för några 

av de objekt inom kategorin samhällsfunktion inom Varbergs tätort som riskerar att drabbas av 

översvämning vid skyfall.   

 

Figur 29: Byggnader inom kategorin samhällsfunktion inom Varbergs tätort som riskerar att drabbas av översvämning vid skyfall 
med ett vattendjup över 0,1 m. 

Varbergs sjukhus 

Enligt skyfallsmodellen för Varbergs tätort ansamlas det vatten vid Varbergs sjukhus (Figur 30). Det 

ansamlas vatten längs fasaden för flera av byggnaderna inom sjukhusområdet. Skyfallsberäkningarna 

visar att det kan ansamlas vatten vid entrén till akutmottagningen och ambulansinfarten. Vattendjupet 

vid entrén till akutmottagningen är ca. 0,2 m, vilket medför en risk att infarten behöver stängas eller att 

vatten tränger in. Följaktligen skulle verksamheten på Varbergs sjukhus påverkas vid översvämning till 

följd av skyfall. Vid maskincentralen och godsmottagning ansamlas vatten med ett vattendjup upp till 

0,7 m.  
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Figur 30: Översvämning vid ett 100-årsregn vid Varbergs sjukhus, max vattendjup (vänster) och maximalt flöde (höger). 

 

Reningsverk, Getteröverket 

På reningsverkets anläggning ansamlas vatten med ett vattendjup på 0,3-0,6 m på vissa ställen (Figur 

31). Potentiella konsekvenser av en översvämning av reningsverket har inte analyserats i denna 

utredning. Med ökad nederbörd förväntas det att det kommer mycket mer vatten till reningsverket, så 

att det finns risk för överbelastning. Då finns det behov för ytterligare pumpstationer i framtiden. Högre 

havsnivåer kan leda till att det blir svårare att brädda. Då inkommande vatten till reningsverket inte kan 

pumpas eller avledas vidare ökar risken för att staden översvämmas av avloppsvatten. 

 

Figur 31: Översvämning vid ett 100-årsregn vid Getteröverket, max vattendjup (vänster) och maximalt flöde (höger). 
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Räddningsstationen i Varberg 

Räddningsstationen i Varberg riskerar enligt skyfallsberäkningarna att översvämmas till följd av skyfall 

(Figur 32). Dels är det ett flödesstråk som rinner förbi brandstationen dels översvämmas infarten till 

brandstationen med ett vattendjup på 0,1-0,2 m. Risken för påverkan på brandstationen beror på hur 

entréerna samt in/utfarter för brandbilarna ligger i förhållande till lågpunkten samt identifierade 

flödesstråk.  

 

 

Figur 32: Översvämning vid ett 100-årsregn vid Räddningsstationen i Varberg, max vattendjup (vänster) och maximalt flöde 
(höger). 

 

Skolor 

Inom Varbergs kommun är det flera skolor och förskolor som riskerar att drabbas av översvämning vid 

skyfall. Det är t.ex. Påskbergsskolan, Håstensskolans, förskolan Stenåsa, förskola Mentorsvägen 

samt Bosgårdsskolan, Furubergsskolan och Peder Skrivares skola, för översvämningsutbredning för 

de sistnämnda, se Figur 33. Konsekvenser på skolorna har inte utretts. Möjliga konsekvenser för 

påverkan på skolor och förskolor är att de behöver stängas, och därmed att barnens undervisning blir 

lidande. 

 

Figur 33: Exempel på några skolor (röda polygoner) inom Varbergs kommun som riskerar att drabbas av översvämning vid 
skyfall. 

 

Tvååker 

Inom Tvååker är det 14 byggnader i kategorin samhällsfunktion som riskerar att drabbas av 

översvämning till följd av skyfall med ett vattendjup över 0,1 m, se Figur 34. Det är bland annat 

Bosgårdsskolan Furubergsskolan Peder Skrivares skola
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äldreboendet Norlandia, Bosgårdsskola och vårdcentralen i Tvååker. Konsekvenserna vid ett skyfall 

har inte utretts. 

 

Figur 34: Byggnader inom kategorin samhällsfunktion inom Tvååker som riskerar att drabbas av översvämning vid skyfall med 
ett vattendjup över 0,1 m, översvämningsdjup är från Scalgoanalys. 

 

Veddige 

Inom Veddige är det åtta byggnader i kategorin samhällsfunktion som riskerar att drabbas av 

översvämning till följd av skyfall med ett vattendjup över 0,1 m, se Figur 35. Det är bland annat 

Vidhögskolan (två byggnader), Äldreboende Veddige, Veddige vårdcentral, Veddige ishall, idrottsplats, 

räddningstjänsten och en byggnad på återvinningsanläggningen. Konsekvenserna vid ett skyfall har 

inte utretts. 



 
 

 
44 |  

 

Figur 35: Byggnader inom kategorin samhällsfunktion inom Veddige som riskerar att drabbas av översvämning vid skyfall med 
ett vattendjup över 0,1 m, översvämningsdjup är från Scalgoanalys. 

 

Bua och Väröbacka 

I Bua och Väröbacka är det fyra byggnader i kategorin samhällsfunktion som riskerar att drabbas av 

översvämning till följd av skyfall med ett vattendjup över 0,1 m, se Figur 36. Det är äldreboendet 

Limagården, förskolan Fyren, Väröbackaskolan och Buaskolan.  
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Figur 36: Byggnader inom kategorin samhällsfunktion i Bua och Limabacka som riskerar att drabbas av översvämning vid skyfall 
med ett vattendjup över 0,1 m (rosa byggnadspolygoner), översvämningsdjup är från Scalgo-analys. 

 

5.2.3 Framkomlighet vid skyfall 

 

Vägar  

E6-an som går genom kommunen är enligt beräkningarna farbar längs den största delen genom 

kommunen vid skyfall. Det ansamlas dock vatten i flera underfarter under E6:an bland annat vid 

Kärragärde, Trönningeby, Varberg Nord och Brynestenen. Det finns också risk att det rinner vatten i 

tunneln i E6:an söder om Syllingevägen. Vid Varberg Nord kan det finnas risk för att det ansamlas 

vatten på uppfart och nerfart från E6:an samt vid E6:ans avfart/påfart vid Värnamovägen.  

Inom Varbergs tätort är det många vägsträckor, Värnamovägen, Västkustvägen och Österleden, där 

det finns risk för begränsad framkomlighet vid skyfall, se Figur 37. Det kan också vara risk för 

begränsad framkomlighet på vägar med stora skyfallsflöden vilket ex gäller längs Värnamovägen där 

skyfallsmodellen visar på stora skyfallsflöden längs vägen men där vattendjupet är under 0,2 m. Det 

finns också risk att det ansamlas vatten i flera underfarter inom tätorten bland annat i underfarterna 

Västkustvägen/ Träslövsvägen, Västkustvägen/Engelbrektsgatan, Västkustvägen/Magasingatan. 
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Figur 37: Vägsträckor inom Varbergs tätort med begränsad framkomlighet vid skyfall. Beräknade vattendjup är över 0,2 m och 
arean på översvämningsutbredningen är över 500 m2. 

 

I Tvååker är huvudgatorna in till Tvååker farbara enligt analysen i Scalgo. Det ansamlas inte vatten i 

några större lågpunkten och avfarten från E6:an mot Tvååker bedöms vara farbar. Väg 760 korsas 

dock av ett antal flödesstråk som kan påverka farbarheten vid skyfall. Det ansamlas också vatten på 

några mindre lokalgator inom Tvååker. 

I Veddige är huvudlederna in mot tätorten väg 39 och väg 850. Längs väg 850 finns flera lågpunkter 

som kan begränsa framkomligheten vid skyfall. Det finns också en större lågpunkt på väg 41 i den 

sydvästra delen Veddige där det kan bli begränsad framkomlighet vid skyfall. Det ansamlas också 

vatten på några mindre lokalgator inom Veddige (Figur 38). 

Huvudleden till Bua är Buavägen. Den bedöms vara farbar vid skyfall, det finns dock ett antal större 

avrinningsstråk som korsar Buavägen vilka kan påverka framkomligheten.  
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Figur 38: Vägsträckor inom Veddige med begränsad framkomlighet vid skyfall. Beräknade vattendjup är över 0,2 m och arean 
på översvämningsutbredningen är över 500 m2. 

 

Järnvägar 

I den södra delen av kommunen går järnvägen parallellt med E6:an och bedöms vara farbar längs den 

största delen av sträckan. I höjd med Tvååker där järnvägen går under Björängsvägen och 

Fastarpvägen går järnvägen igenom två lågpunkter med risk för begränsad framkomlighet. Norr om 

Spannarp viker järnvägen av västerut mot Varbergs tätort. På den sträckan ansamlas det vatten mot 

järnvägsbanken på flera platser. Vid Varbergs tätort kommer järnvägen dras om och i tunnel under 

Varbergs tätort. Konsekvenser av detta har inte studerats i denna utredning utan detta hanteras i 

Varbergstunneln projektet. Vidare visar skyfallsberäkningarna att den befintliga tågstationen riskerar 

att översvämmas vid skyfall. Dels är det ett avrinningsstråk som rinner över järnvägen i närheten av 

stationsområdet dels ansamlas det vatten i en lågpunkt invid stationsbyggnaden. Norr om Varbergs 

tätort finns ett lågt område där det finns risk för begränsad framkomlighet på järnvägen samt vid 

Himleåns mynning i havet. Vidare är det en lågpunkt norr om Varberg där järnvägen går under E6:an 

där det kan vara begränsad framkomlighet. Inom Veddige kan det också vara begränsad 

framkomlighet då Viskadalsbanan korsas av flera avrinningsstråk och går över en större lågpunkt. Det 

finns också flera platser längs järnvägen som korsas av avrinningsstråk vid skyfall vilka kan medföra 

att det blir begränsad framkomlighet.  
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5.3 KONSEKVENSER AV HÖGA FLÖDEN 

De stora åar Viskan och Himleån är inte karterade och en modellering av ett 100-års eller 200-årsflöde 

i Viskan eller Himleån ingick inte i utredning. WSP har inte heller haft tillgång till befintliga 

översvämningsskikt för Viskan. Följaktligen har det inte varit möjligt att kartera utsatt bebyggelse. 

De mindre vattendragen har generellt sett en flack topografi, vilket innebär att höga flöden här 

sannolikt kan leda till översvämmande tvärsnitt på flera ställen.  

De medelsmå vattendragen rinner upp i högre liggande skogsområden där också flertalet sjöar finns. 

De högre liggande områdena får generellt sett mer nederbörd än de lägre liggande områdena. Sjöar 

verkar generellt dämpande på högflöden i och med att större volymer vatten kan magasineras i en sjö 

än i vattendragsfårorna, vilket innebär att hög tillrinning i dessa östra delar inte nödvändigtvis leder till 

en plötslig översvämningssituation i nedströms liggande områden. 

De stora vattendragens avrinningsområden har olika karaktär. Inga påtagliga risker för översvämning 

har identifierats i tillrinningsområdena till Ätran, där flödena är låga och rinner ut ur kommunen. 

Förutsättningarna är de motsatta i de nedströms liggande delarna av Viskan där åns dalgång riskeras 

att översvämmas i större eller mindre omfattning beroende av tillrinnande flöden från 

uppströmsområdena, såväl som nedströms styrande faktorer såsom havsnivå och eventuellt 

dämmande sektioner. 

De största problemen rörande översvämning kan generellt förväntas i de flackare områdena. Data 

över dikning/markavvattning i jordbruksområdena kan vara av ledning för förståelse för var 

översvämningsutbredning skett historiskt. En stor andel av kommunen, framför allt i de västra, flackare 

partierna består av jordbruksmark, som sannolikt till stor del dikats ur. Avlägsnandet av 

våtmarksområden som tidigare funnits i området gör att landskapets dämpande/buffrande förmåga av 

flödestoppar har minskats vilket ökat risken för översvämningssituationer i nedströmsområdet.  

Risker för översvämning längs vattendragen ökar när/om det finns dämmande förutsättningar 

nedströms, t.ex. höga havsnivåer. Frekvensen och magnituden av översvämningar kring de 

nedströms liggande delarna av vattendragen kan således förvärras framöver i takt med de förväntade 

havsnivåhöjningarna. För platsspecifik bedömning kring känsliga vattendrag kan detta modelleras med 

en hydraulisk (strömningsmekanisk) modell, där vattenstånd vid olika kombinationer av flöden och 

nedströmsrandvillkor (havsnivåer) kan beräknas. Risk för höga flöden och översvämningar kan även 

öka på grund av långvarig nederbörd och vid skyfall. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland m. fl. (2012) beskriver i sin rapport att transportinfrastruktur riskerar 

mycket allvarliga konsekvenser vid höga flöden i området mellan Viskans mynningen och Veddige. 

Även kulturmiljö och infrastruktur samt vatten- och avloppsförsörjning bedöms riskera allvarliga 

konsekvenser. För detaljer se rapport Klimatanpassning Viskan - konsekvenser av höga och låga 

flöden i Viskans avrinningsområde samt möjliga åtgärder (Länsstyrelsen i Västra Götaland m. fl., 

2012) 

5.4 KONSEKVENSER AV RAS, SKRED OCH EROSION 

Skredrisken i Varbergs kommun bedöms vara liten. En kombination av olika faktorer i ett område, t.ex. 

förutsättningar för skred, förhöjda havsnivåer, extrema nederbördshändelser eller mänsklig aktivitet 

ökar dock risken för instabilitet och erosion. Skred och erosion kan då få allvarliga konsekvenser i form 

av markförlust, skador på byggnader eller underminering. Detta bör beaktas vid exploatering.  

Skredrisken i Varbergs kommun förväntas öka i samband med en ökning av nederbördsmängden och 

intensitet. Konsekvenser kan därför uppstå i områden där det finns förutsättningar för ras- och skred 

och som samtidigt ligger i en riskzon för stora flöden vid skyfall och höga havsnivåer. Största 

konsekvenser för natur och bebyggelse förväntas i områden med risk för erosion längs strand och 
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vattendrag. Erosionsrisken bör även beaktas längs stora avrinningsstråk. Förutom konsekvenser för 

bebyggelse kan strandängar förstöras om dem inte har möjlighet till att förflytta sig inåt land när 

begränsande bebyggelse finns.  

Vid stormar och extremhögvatten kan stora delar av sandstränderna eroderar vilket skulle leda till 

negativa konsekvenser för näringslivet, t.ex. turism och återställningskoster.  

6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Analysen visade att klimatförändringarna leder till en ökad översvämningsrisk i Varbergs kommun. I 

samband med ökad nederbörd och översvämningar kan även risk för skred och erosion öka. Varbergs 

kommun behöver en långsiktig strategi för att hantera översvämningsriskerna i den fysiska 

planeringen.  

6.1 GENERELLA ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

På kort sikt är den ökade nederbörden och skyfall av störst betydelse. Skyfallsmodelleringen visar att 

det finns stora områden i Varbergs tätort som riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn. För att 

minska risken för störningar i samhällsfunktion, källaröversvämningar, trafikstörningar och andra 

skador behöver åtgärder vidtas.  

På medellång och lång sikt måste kommunen även anpassa sig till stigande havsnivåer. På grund av 

livslängden av den byggda miljön i sin helhet ska nybyggnation i framtida riskområden undantas eller 

anpassas. Det är av stor vikt att inte bygga i områden där det kommer att behövas åtgärder på lång 

sikt. I centrala Varberg och även i tätorterna längs kusten finns det befintlig bebyggelse som riskerar 

att översvämmas vid framtida högvatten. Det är därför viktigt med en utredning av behovet av lokalt 

kustskydd och med en informationsinsats till privata fastighetsägare. 

Exempel på åtgärder: 

Stigande havsnivåer och höga flöden 

• Ingen nybyggnation i riskområden för översvämning vid stigande havsnivåer och höga flöden, 

dvs. områden som översvämmas vid 200-års havsvattenstånd/ 200-årsflöde eller högsta 

beräknade nivå för samhällsviktig verksamhet.  

• Reglering av grundläggningsnivå, nivån för färdigt golv, användning av källare eller ny 

bebyggelse på tomt. 

• Reservera kustområden med värdefull naturmiljö, t.ex. skapa rum för strandängarnas reträtt. 

• Översvämningsytor eller våtmarker längs vattendrag för att ge plats till vatten. 

• Vattenmagasinering uppströms. 

• Reservera ytor för skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga i framtiden.  

• Detaljerade konsekvensanalyser eller riskanalyser inkl. kostnads-nyttoanalyser för 

kommunens fastigheter och anläggningar inför val och prioritering av eventuella tekniska 

åtgärder. 

• Vegetation mot erosion längs kust och vattendrag. 

• Storskalig skydd, permanent eller temporär invallning av områden längs kusten. 

• Skoning eller spont längs vattendrag. 

• Stabilitetshöjande åtgärder. 

• Objektskydd som måste anpassas till byggnadstyp, t.ex., temporära eller permanenta 

översvämningsväggar, skyddsmurar, tätning av öppningar såsom källarfönster eller ingångar, 

mobila skyddsåtgärder. 
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• Beredskapsåtgärder och temporära skyddsåtgärder såsom evakueringsplaner, trafikåtgärder, 

tillhandahållande av sandsäckar, temporära vallar, kapacitet till pumpning, säkerställande av 

vattenförsörjning samt informationsverksamhet. 

• Information till privata fastighetsägare och verksamhetsutövare. 

 

Skyfall 

• Ta fram en strukturplan för vatten med skyfallsleder och skyfallsytor till fördröjning.  

• Ingen nybyggnation i utpekade lågpunkter som riskerar att översvämmas vid minst ett 100-

årsregn. 

• Ytliga avrinningsstråk ska inte bebyggas och ska hållas öppna. 

• Om byggnation ändå planeras bör vattennivåer, flöden och rinnvägar analyseras och åtgärder 

såsom höjdsättning eller etablering av skyfallsytor vidtas för att undvika översvämning av 

byggnader. I avrinningsstråk där stora flöden förväntas bör erosionsrisken beaktas. 

Exploatering leder oftast till en högre andel hårdgjorda ytor vilka i sin tur ökar avrinning och 

flöden. Detta kan förvärra översvämningsrisken för omliggande områden. 

• Kapacitetshöjning av dagvattennätet.  

• Mångfunktionella ytor. 

• Blå-gröna lösning till infiltration, våtmarker, svackdiken, gröna tak. 

• Genomsläppliga ytor på hårdgjorda ytor, t.ex. parkeringsplatser. 

• Utnyttja GC tunnlar och viadukter för kortvarig översvämning. 

• Beredskap och evakueringsplanering som säkerställer framkomlighet främst för 

räddningstjänst, t.ex. via alternativa vägar, möjlighet till snabb pumpning av översvämmade 

vägar och byggnader. 

• Temporära skyddsåtgärder, som t.ex. mobila barriärer. 

• Information till privata fastighetsägare och verksamhetsutövare 

Mångfunktionella ytor definieras enligt Boverket (2010) som ytor strategiskt lokaliserade i staden och 

integrerade i bebyggelsen som genom träd, grönområden, vattendrag och dammar kan fungera som 

luftförbättrare, temperatursänkare och dessutom hantera ökande vattenmängder. Det finns en mängd 

olika typer av mångfunktionella ytor för hantering av dagvatten och skyfallsvatten, till exempel 

dagvattendammar som avlastar dagvattenledningar genom att mellanlagra och rena regnvattnet i 

dammen (Figur 39), parker, lekplatser eller idrottsanläggningar, gångstråk (Figur 40) eller 

parkeringsplatser. 
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Figur 39: Exempel på en park med våtmark för hantering av dagvatten och skyfall (Källa: Göteborg stad och Ramböll (2021): 
Göteborg när det regnar. En exempel- och inspirationsbok för dagvattenhantering). 

 

Figur 40: Exempel på en multifunktionell yta, en fotbollsplan som vid skyfall används för att magasinera vatten, foto WSP. 
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Ras, skred och erosion 

• Identifiera områden med behov av markundersökning och stabilitetsutredning. 

• Bevaka områden med förutsättningar för skred och erosion som är utsatta för stora flöden vid 

skyfall eller återkommande kustöversvämningar. 

• Utredning av geotekniska förutsättningar vid nybyggnation i områden som har förutsättningar 

för ras, skred och erosion. 

• Naturbaserade lösningar eller jordspikning. 

• Förstärkning av nuvarande strandlinje och erosionsskydd genom mjuka, kombinerade och 

hårda åtgärder. T.ex. vågbrytare, strandskoning, strandfodring, säkring av områden med 

vågangrepp, plantering av vegetation. 

6.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG I TÄTORTER 

I följande kapitel ges åtgärdsförslag för hantering av översvämningsrisker som baseras på det 

kartunderlaget som har tagits fram i utredningen. Åtgärdsförslag ges för tätorter inom Varbergs 

kommun. Inom Varbergs tätort där WSP har tagit fram en skyfallsmodell har ytliga avrinningsstråk 

tagits fram och använts vid analysen. För övriga delar av kommunen, där översvämningsskikt vid 

skyfall har tagits fram i Scalgo, redovisas endast vattendjup i lågpunkterna och inte i 

avrinningsstråken. WSP har analyserat flödesvägar över några av tätorterna i kommunen i Scalgo. Vid 

tolkning av resultaten och identifiering av åtgärder från analysen i Scalgo är det viktigt att notera att 

översvämningsutbredningen i de ytliga avrinningsstråken inte kommer med, varmed risken för 

översvämning kan vara underskattad.  

6.2.1 Varbergs tätort 

Varbergs tätort riskerar att drabbas av översvämning på grund av stigande havsnivåer, skyfall och 

höga flöden i Himleån och de mindre vattendrag som går igenom tätorten.  

Det mest utsatta området för höga havsnivåer är Varbergs centrala del runt hamnen. I befintligt 

hamnområde behövs åtgärder för att skydda verksamheten från översvämning. Hela hamnområdet 

ingår i planprogrammet Västerport och en omvandling av området kommer att ske. I samband med 

utvecklingen av planområdet Västerport planeras åtgärder för att anpassa området till stigande 

havsnivåer och skyfall. Sweco har tagit fram en strategi för klimatanpassning med avseende på 

stigande havsnivåer och påverkan av skyfall (Sweco, 2020). Översvämningssäkringen föreslås fram 

till 2070 och därefter till 2100. Klimatanpassningsstrategin utgörs av såväl skyddsnivåer på medellång 

till lång sikt som planeringsnivåer. Det är viktig att ha plats till senare påbyggnad. Principiella åtgärder 

föreslås som omfattar höjdsättning, objektskydd, semi-permanenta skydd i gator och permanent 

översvämningsskydd längs med kajen (Sweco, 2020). Marken kommer att höjas med en meter och 

kajpromenaden kommer att utformas i nivåer. I södra delarna planeras ett permanent skydd och i 

stadsdelens gator planeras så kallade semi-permanenta skydd (www.varberg.se). Vid höjdsättning av 

Västerport är det viktigt att säkerställa avrinning till havet vid skyfall. Klimatanpassningsstrategin ska 

minska risken för översvämningar som förväntas vid befintlig markanvändning (se Figur 23). 

På Getterön riskerar vägen till Getterön samt lågtliggande områden att översvämmas, t.ex. 

flygplatsen, båtverksamhet, och campinganläggningar. För att säkra framkomlighet på Getterövägen 

måste det utredas hur vägen kan skyddas, t.ex. genom förstärkning, höjdsättning eller annan skydd.  

I Apelviken och Träslövsläge ökar risken för stranderosion vid mer frekventa och högre högvatten. 

Bostadsområden bakom stranden och hamnen i Träslövsläge riskerar att översvämmas på längre sikt. 

Eftersom stranden är en naturlig barriär som skyddar lågtliggande bostadsområden bakom stranden 

är det viktigt att bevara stranden. Om stranderosion börja öka i framtiden bör olika alternativ för att 
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skydda stranden utredas, t.ex. strandfodring eller planering av vegetation. Hårda konstruktioner anses 

inte vara lämpliga på grund av den sandiga jorden. Skyddsbehov av hamnen i Träslövsläge t.ex. med 

en förstärkning av kajen behöver utredas för att skydda angränsande industri och verksamhet. 

Utöver tekniska åtgärder behövs informationsspridning för att göra fastighetsägarna i området 

medvetna om att det finns en risk så att de enskilda fastighetsägarna kan vidta konskevensreducerade 

åtgärder. 

För att ta fram väl fungerade åtgärder för skyfallshantering är det viktigt att se till hela 

avrinningsområdet och förstå hur avrinningen vid skyfall sker och vilka områden som påverkas av 

vilka. Ett första steg mot att säkra Varbergs tätort mot översvämning till följd av skyfall är att ta fram en 

strukturplan för vatten. I denna bör skyfallsleder identifieras där vatten kan ledas till områden där de 

gör mindre skada. Dessutom bör multifunktionella ytor i staden identifieras dit vatten kan ledas och 

tillåtas bli stående tillfälligt. Generellt gäller att för områden högt upp i avrinningsområdet bör åtgärder 

för att magasinera och fördröja vattnet prioriteras medan i områden nära recipienten bör åtgärder för 

att leda undan vattnet mot recipienten prioriteras.  

Det är av stor betydelse att öka andelen vegetation och grönytor i staden för att öka 

infiltration/retention av regnvatten och för att har möjlighet till att fördröja vatten på olika ställen i 

staden. På grund av ett möjligen överbelastade ledningsnät är det viktigt att skapa öppna 

dagvattenlösningar som har även en viss möjlighet till hantering av ett extremregn.  

Inom Varbergs tätort kan flera större avrinningsstråk identifieras. I Figur 41 redovisas en karta över 

Varbergs tätort med huvudstråken identifierade tillsammans med avrinningsområdet till dessa 

huvudstråk. Vid åtgärdsplanering för skyfall är det viktigt att huvudstråken för avrinning vid skyfall hålls 

öppna och att identifiera var recipienten ligger vilket antingen kan vara havet eller ett vattendrag. Inom 

Varbergs tätort har WSP översiktligt analyserat och föreslagit åtgärder för ett antal riskområden inom 

fem utvalda avrinningsområden inom tätorten. 
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Figur 41: Avrinningsområden inom Varbergs tätort, samt ströre avrinningsstråk vid skyfall. 1 - Centrala Varberg, 2 - 
Avrinningsområdet för Vrångabäcken, 3 - Avrinningsområdet till ett dike som leder till Himleån, 4 - Avrinningsområdet till nedre 
Himleån, 5 – Mindre avrinningsområden i centrala Varberg och 6 – Avrinningsområde till mindre vattendrag som mynnar i 
Träslövsläge.  

 

 

Område 1 

Inom område 1, norra delarna av centrala Varberg, utgörs översvämningsproblematiken av skyfall 

samt höga havsvattennivåer. Genom området går två huvudstråk för avrinning vid skyfall. Dessa bör 

hållas öppna. Avrinningsstråken går ut inom det nya planområdet Västerport1. De östra delarna av 

avrinningsområdet ligger lågt och möjligheten till avledning är liten, här behöver ytor för att 

magasinera/fördröja vatten identifieras. Inom avrinningsområdet har 3 områden med avseende på risk 

för översvämning vid skyfall analyserats översiktligt, Figur 42.  

Område 1a – Varbergs station 

- Vid skyfall kommer avrinningsstråk österifrån varmed det ansamlas vatten i en lågpunkt i 

området öster om spårområdet. Beräknade vattendjup uppkommer som en kombination av 

höga flöden och att området ligger i en lågpunkt.  

- Stationsområdet byggs om i samband med Varbergstunneln.  

- För att minska risker för översvämning i området behöver höjdsättning av det nya 

spårområdet/stationen utföras så att avrinningsstråken vid skyfall hålls öppna.  
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Område 1b - Trädlyckan  

- Området ligger i en stor lågpunkt där avrinning från området sker söder om Engelbrektsvägen. 

- Området ligger relativt långt ifrån recipienten så avledning är svårt. Majoriteten av tillrinningen 

till lågpunkten kommer från områden som redan är exploaterade så det bedöms endast finnas 

begränsade möjligheter till att minska tillrinningen till lågpunkten.  

- I första skedet behövs informationsspridning för att göra fastighetsägarna i området medvetna 

om att det finns en risk så att de enskilda fastighetsägarna kan genomföra 

konskevensreducerade åtgärder.  

Område 1c – Järnvägsområdet norr om Varbergs station  

- Det kommer ett stort avrinningstråk vid skyfall från bland annat Värnamovägen.  

- För att minska belastningen vid skyfall bör det undersökas om avrinningsstråket från 

Värnamovägen kan ledas norr om Getterövägen och till havet istället för söderut mot 

identifierat problemområde.  

- Höjdsättning av ny järnvägssträckning behöver utföras för att minska risken för negativa 

konsekvenser vid skyfall.  

- Eventuell påverkan från området på reningsverket behöver utredas och eventuella åtgärder 

behöver tas fram.  

 

Figur 42: Till vänster beräknade vattendjup inom avrinningsområde 1 i centrala Varberg, till höger avrinningsstråk vid skyfall. 
Inom röda cirklar 3 identifierade problemområden vid skyfall, till höger avrinningsstråk vid skyfall, blåa pilar markerar 
huvudflödesstråk och svart cirkel markerar läge där ett avrinningsstråk leds ut i havet. 

 

Område 2 

Inom Vrångabäckens avrinningsområde (se Figur 43) utgörs översvämningsproblematiken både av 

höga flöden i Vrångabäcken, översvämning till följd av skyfall och i de västligaste delarna även höga 

vattennivåer i havet. För att få dimensionerande vattennivåer i Vrångabäcken behöver en hydraulisk 

modellering utföras. Eftersom avrinningsområdet är litet med stor andel urban yta och med ett tillflöde 

av dagvattenflöden så bedöms att det kan finnas risk för höga flöden i Vrångabäcken vid skyfall, det 

behöver utredas vidare. I avrinningsområde 2 vilket motsvarar avrinningsområdet till Vrångabäcken 

har 2 riskområden vid skyfall analyserats översiktligt, se Figur 43.  

1a.

1b.

1c.
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Område 2a - Varbergs sjukhus 

- Översvämningsproblematiken beror av att sjukhuset ligger i en lågpunkt där omgivande mark 

ligger högre.  

- För att minska risken för översvämning bör den lokala höjdsättningen kring sjukhuset ses över 

så att det inte blir vatten stående mot ex entréer.  

- Söder om sjukhuset finns en grönyta som möjligen skulle kunna användas för att leda vatten 

till.  

Område 2b - Breared vårdcentral, Klapperstenens förskola och Kalkstensgatans äldreboende.  

- Området ligger i en lågpunkt och avrinning sker från de mer höglänta områdena omkring.  

- Österifrån kommer ett dike och det ser ut som att detta dike fortsätter i en kulvert under 

område 2. Denna kulvert är inte inkluderad i skyfallsmodellen. Med det följer att 

översvämningsutbredningen i området kan vara överskattad. Här rekommenderas mer 

detaljerade analyser kring kulvertens effekt vid skyfall.  

- För att minska risken för översvämning till följd av skyfall bör tillrinningen till lågpunkten 

reduceras. Det finns en damm öster om Kalkstensvägen dit vattnet vid skyfall som inte kan 

magasineras bör ledas. 

 

Figur 43: Till vänster beräknade vattendjup inom avrinningsområde 2 till Vrångabäcken, till höger avrinningsstråk vid skyfall. 
Inom röda cirklar 2 identifierade problemområden vid skyfall, till höger avrinningstråk vid skyfall blåa pilar markerar 
huvudflödesstråk och svarta pilar markerar Vrångabäckens läge. 

 

 

 

2b.

2a.
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Område 3 

Inom område 3 (se Figur 41), avrinningsområdet till ett dike som leder till Himleån, utgörs 

översvämningsproblematiken av höga vattendjup och stora avrinningstråk vid skyfall samt höga 

vattennivåer i diket som leder till Himleån. I den översiktliga skyfallsmodell som WSP har tagit fram 

över Varbergs tätort ingår inte beskrivning av biflödet till Himleån. För korrekta vattennivåer i biflödet 

och för att ta fram åtgärdsförslag behövs mer detaljerade studier. Eftersom avrinningsområdet till diket 

har en stor andel urbana ytor bedöms att det finns risk för höga vattennivåer i diket vid skyfall. Två 

riskområden vid skyfall har analyserats översiktligt, se Figur 44. 

Område 3a - Bockstensskolan, gruppboendet Håstengården, sporthall, Sparbanken Wictory Center 

och förskolan Håstensgården. 

- Översvämningsproblematiken beror på en kombination av att området ligger i en lågpunkt och 

att det är ett stort avrinningsstråk som rinner igenom området vid skyfall.  

- För att minska tillrinningen till området bör ytor i uppströmsområdet identifieras exempelvis 

finns mindre grönytor på norra och södra delen av Trädlyckevägen. 

- Skyfallsstråk bör säkerställas längs GC-vägen mellan Smålandsgatan och Västgötagatan 

vidare genom koloniområdet och förbi SWC till biflödet till Himleån.  

Område 3b - Varbergs återvinningscentral 

Översvämningsutbredningen kring återvinningsstationen är beroende av vattennivåerna i biflödet till 

Himleån vilka i skyfallsmodelleringen kan vara överskattade till följd av att alla kulvertar i biflödet inte 

är inkluderade.  

Mer detaljerade analyser behövs både vad gäller höga vattennivåer i biflödet och avrinning vid skyfall 

till återvinningscentralen från omgivningen.  

För att skydda återvinningsstationen mot översvämning behöver eventuella åtgärder ta hänsyn både 

till höga vattennivåer i biflödet och avrinningsstråk mot biflödet så att inte eventuella barriärer mot 

översvämning från biflödet stänger inne vatten från avrinningsstråken.  

 

 

Figur 44: Till vänster beräknade vattendjup inom avrinningsområde 3 där avrinningen sker till ett biflöde till Himleån, till höger 
avrinningsstråk vid skyfall. Inom röda cirklar 2 identifierade problemområden vid skyfall, till höger avrinningstråk vid skyfall blåa 
pilar markerar huvudflödesstråk och svarta pilar markerar biflödet till Himleåns läge. 

 

Område 4 

Den nedre delen av Himleåns avrinningsområde (nr 4 i Figur 41) utgörs översvämningsproblematiken 

av en kombination av höga havsvattennivåer, höga flöden i Himleån och skyfall. För att analyserar 

3a.

3b.

Biflöde till Himleån
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risken för översvämning längs Himleån behöver en detaljerad hydraulisk modell tas fram i vilken 

påverkan på vattennivåerna i Himleån behöver analyseras vad gäller framtida havsvattennivåer i 

havet. Tre riskområden för översvämning har analyserats översiktligt, se Figur 45.  

Område 4a - Ridskola  

- Vid skyfall visar beräkningarna att det är stora avrinningsstråk som rinner genom området vid 

skyfall.  

- Åtgärder för att minska risker för översvämning behöver utföras i kombination med åtgärder 

för att skydda området mot höga vattennivåer i Himleån.  

 

Område 4b – Bostadsområde 

- Översvämningsproblematiken beror på att området ligger i en lågpunkt där tillrinning sker från 

omgivningen. 

- Området ligger också nära Himleån varmed åtgärder för att minska risken för översvämning 

behöver utföras i kombination med åtgärder för att skydda området från höga vattennivåer i 

Himleån.  

Område 4c – Havet 

För att analyserar vattennivåer och utbredning av översvämning i mynningsområdet behöver en 

detaljerad hydraulisk modell tas fram i vilken vattennivåerna i Himleån behöver analyseras i samband 

med framtida havsvattennivåer i havet. 

 

Figur 45: Till vänster beräknade vattendjup inom avrinningsområde 4, nedre delen av Himleån, till höger avrinningsstråk vid 
skyfall. Inom röda cirklar 3 identifierade problemområden vid skyfall, till höger avrinningstråk vid skyfall blåa pilar markerar 
huvudflödesstråk och svarta pilar markerar Himleåns läge.  

 

Område 5 

Området (se Figur 41) utgörs av flera mindre områden i den södra delen av Varbergs centrum med 

liknande översvämningsproblematik. Översvämningsproblematiken utgörs av risk för höga 

vattennivåer i havet och översvämning till följd av skyfall. Sex riskområden vid skyfall har analyserats 

översiktligt, se Figur 46.  

Område 5a – Bostadsområde 

- Området ligger i en lågpunkt, beräknade vattendjup blir enligt skyfallsmodellen högre än 

lågpunktens utbredning vilket beror på att tillrinningen är stor.  

- Avrinning till området sker från ett skogsområde uppströms.  

- Mellan skogsområdet och det berörda problemområdet finns några öppna ytor som potentiellt 

skulle kunna användas för att magasinera vatten vid skyfall.  

Himleån
4b.

4a.

4c.
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- I första skedet behövs informationsspridning för att göra fastighetsägarna i området medvetna 

om att det finns en risk så att de enskilda fastighetsägarna kan genomföra 

konskevensreducerade åtgärder.  

Område 5b – Havet och Västerport 

- Området omfattar planområdet Västerport etapp 1 där höjdsättning och skyddsåtgärder 

planeras för att skydda området mot stigande havsnivåer. Det finns en strategi för 

klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall (Sweco, 

2020). Vid höjdsättning av det nya planområdet är det viktigt att, vid skyfall, säkerställa 

avrinning till havet. Det görs bland annat genom permanent skydd samt planerade 

skyfallsleder.  

Område 5c – 5f Lågpunkter längs- och avrinningsstråk som korsar längs järnvägen 

- Enligt skyfallsberäkningarna ansamlas det vatten uppströms befintlig järnväg. I och med att 

järnvägen kommer gå i tunnel i en annan sträckning framöver bör höjdsättning av det 

befintliga spåret utföras så att den inte stoppar upp avrinningsstråk vid skyfall.  

- Det är dock viktigt att järnvägen inte bara tas bort så att byggnader som i nuläget inte ligger i 

riskzonen att drabbas av översvämning, får till följd av skyfall en ökad översvämningsrisk.  

- En ny höjdsättning av järnvägssträckningen behöver tas fram för att minska de negativa 

konsekvenserna vid skyfall. Exempelvis leds skyfallsvattnet idag till lågpunkten inom 

riskområde 5e. Om järnvägsbanken tas bort finns det risk att Apelvikens camping får ökad risk 

för översvämning i och med att avrinningsstråken leds om.  

Vidare har flera större avrinningsstråk vid skyfall som går ut i havet identifierats, se Figur 46. För 

eventuella åtgärder för att skydda områden från höga havsvattennivåer så är det i dessa områden 

viktigt att åtgärder föreslås. Både för att hantera det skyfallsvatten som kan uppkomma från dessa 

områden och att inte stänga in vattnet. 

 

Figur 46: Till vänster visas beräknade vattendjup inom avrinningsområde 5 i de södra delarna av centrala Varberg och till höger 
avrinningsstråk vid skyfall. Röda cirklar identifierar 6 problemområden vid skyfall. Blåa pilar markerar huvudflödesstråk och 
svarta cirklar markerar läge där ett avrinningsstråk leds ut i havet. 

 

5b.

5a.

5c.

5d.

5e.

5f.
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Område 6 

Området (se Figur 41) utgörs av ett avrinningsområde till det mindre vattendrag som mynnar i 

Träslövsläge. Översvämningsproblematiken utgörs av höga havsvattennivåer, höga flöden i 

vattendraget och skyfall, se Figur 47. Generellt gäller att det rinner mot vattendraget men närmast 

havet sker avrinningen mot havet. Vattendraget är inte beskrivet som ett vattendrag i skyfallsmodellen 

varmed nivåerna längs vattendraget inte är korrekta. För att få en korrekt beskrivning av 

vattennivåerna i vattendraget behövs en detaljerad hydraulisk modell. För området kring vattendraget 

bör fria avrinningsstråk mot vattendraget identifieras så att skyfallsvattnet kan ledas dit.  

 

Figur 47: Till vänster visas beräknade vattendjup inom den västra delen av avrinningsområde 4, till höger avrinningsstråk vid 
skyfall. Riskområde för översvämning markerat med röd cirkel. Svarta cirklar markerar läge där ett avrinningsstråk leds ut i 
vattendraget eller havet. 

6.2.2 Tvååker 

Översvämningsproblematiken i Tvååker utgörs av risk för höga flöden i Tvååkers kanal och 

Sandabäcken samt risk för översvämning till följd av skyfall. För att få en korrekt beskrivning av 

vattennivåerna i Tvååkers kanal och Sandabäcken behövs en detaljerad hydraulisk modell. Risken för 

höga flöden i Tvååkers kanal och Sandabäcken vid skyfall behöver också utredas.   

Mindre vattendrag

1.
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Figur 48: Översvämningsutbredning vid skyfall inom Tvååker och avrinningsvägar vid skyfall (blå linjer, hämtade från Scalgo). 
Avrinningen vid skyfall sker i stort mot Tvååkers kanal och Sandabäcken. (Bakgrundskarta Lantmäteriet). 

 

Enligt analysen i Scalgo så ansamlas det vatten lågpunkter framför allt i de mitten av Tvååker. 

Avrinningen inom Tvååker sker mot Tvååkers kanal och Sandabäcken, se Figur 48. För att minska 

konsekvenserna vid skyfall bör vattnet ledas till Tvååkers kanal och Sandabäcken. Till exempel kan de 

vägar som går mot Tvååkers kanal och Sandabäcken användas som skyfallsstråk. I de fall det inte är 

möjligt att leda skyfallsvattnet till vattendragen bör ytor inom grönområden identifieras för att 

magasinera/fördröja vatten vid skyfall.  

6.2.3 Veddige 

Översvämningsproblematiken i Veddige utgörs av risk för höga flöden i Viskan samt översvämning till 

följd av skyfall. För att få en korrekt beskrivning av vattennivåerna i Viskan behövs en detaljerad 

hydraulisk modell. 

Enligt skyfallsanalysen i Scalgo rinner vattnet vid skyfall ner mot Viskan som går i den södra delen av 

samhället (se Figur 49). Flödesstråken går förbi och järnvägsstationen och väg 41 som delvis hindrar 

skyfallsvattnet att rinna till Viskan. Konsekvenserna för ex järnvägsstationen kan vara underskattade 

då analysen i Scalgo inte tar med vattendjup som uppkommer i flödesvägar. För att få en bättre 

beskrivning av översvämningsproblematiken i Veddige till följd av skyfall rekommenderas hydraulisk 

modellering.  

Åtgärder för att hantera skyfall inom Veddige behöver ta hänsyn till höga flöden i Viskan. Till exempel 

så skulle en åtgärd på väg 41 för att öka avrinningen till Viskan vid skyfall kunna medföra att risken för 

översvämning i Veddige till följd av höga flöden i Viskan ökar. Det finns en översiktlig kartering för 
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Viskan som WSP inte har fått tillgång till men för att få en mer noggrann beskrivning av 

översvämningsrisken från Viskan behövs en detaljerad översvämningskartering. 

 

Figur 49: Översvämningsutbredning vid skyfall inom Veddige och avrinningsvägar vid skyfall (blå linjer, hämtade från Scalgo). 
Avrinningen vid skyfall sker i stort mot Viskan. (Bakgrundskarta Lantmäteriet) 

6.2.4 Bua 

I Bua riskerar Hamnvägen, verksamheter mellan Hamnvägen och Skepparevägen samt kajen i 

småbåtshamnen att översvämmas. I framtiden behöver dessa områden skyddas mot ett 100-års 

havsvattenstånd. Även parkeringen i hamnen och en stor dela av grönytan mellan hamnen och 

Arakullevägen riskerar att översvämmas. På lång sikt eller vid nybyggnation måste det utredas hur 

området kan skyddas och anpassas till stigande havsnivåer.    

Videbergsvägen över Båtafjorden ligger lågt och kommer att översvämmas vid högvatten. 

Framkomlighet till Ringhals behöver då säkerställas via Backavägen. 

Enligt skyfallsanalysen i Scalgo går avrinningsstråken vid skyfall mot havet eller mot Stora Även, 

vattendraget som rinner ut i de norra delarna av Bua. Buavägen och Kvarndammsvägen ligger som en 

barriär för avrinning vid skyfall. För att få korrekt beskrivning av vattendjupen i flödesvägarna krävs 

hydraulisk modellering. Några mindre lågpunkten med risk för översvämning har identifierats inom 

Bua, se Figur 50.   

Viskan
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Åtgärder för att skydda Bua från höga havsvattennivåer behöver också hantera det skyfallsvatten som 

kan uppkomma. 

 

Figur 50: Översvämningsutbredning vid skyfall inom Bua och avrinningsvägar vid skyfall (blå linjer, hämtade från Scalgo). 
Avrinningen vid skyfall sker i stort mot havet och Stora Även. (Bakgrundskarta Lantmäteriet). 

6.2.5 Viskans mynning 

I Viskan mynningsområdet är stora områden utsatta för översvämning vid höga havsnivåer (Figur 24), 

höga flöden i Viskan eller en kombination av både. Området har problem med översvämning redan 

idag och bör inte bebyggas. För att analysera den framtida översvämningssituationen behövs en 

hydraulisk modell där olika framtida havsnivåer och deras betydelse för vattennivåer uppströms 

analyseras. Naturbaserade lösningar och vegetation kan hjälpa att dämpa flöden och utbredningen av 

översvämningen längs Viskan och i mynningen. Järnvägsspåret och Åsklostervägen behöver 

anpassas till stigande havsnivåer för att säkerställa framkomlighet. På lång sikt, dvs. vid 

extremvattensituationer 2100 och därefter behöver man planera för att skydda bebyggelse i Åskloster. 

 

 

 

Stora Även



 
 

 
64 |  

7 SLUTSATSER OCH HANDLINGSPLAN 

I Varbergs kommun är vattennära bebyggelse, verksamheter, samhällsfunktion och infrastruktur 

utsatta för översvämningsrisk från högvatten i havet, höga flöden i vattendrag och skyfall. Scenarier 

för framtida havsnivåer som har tagits fram för Varberg och karteringar som har gjorts i denna 

utredning visar att översvämningsrisken kommer att öka i framtiden när havet stiger och nederbörden 

ökar. Det finns ett behov av att ta fram en strategi för hantering av översvämningsrisker i sin helhet för 

att kunna hantera översvämningar i den fysiska planeringen.  

I Varbergs tätort är strandnära bebyggelse och infrastruktur utsatt för översvämningar vid tillfälliga 

högvatten. Staden är även utsatt för skyfall, där stora områden och många byggnader och vägar 

riskerar att översvämmas vid ett framtida 100-årsregn. Höga flöden i Himleån och små vattendrag 

förväntas öka i framtiden, speciellt vid extremnederbörd. Även små tätorter längs kusten och inom 

kommunen är utsatta för kustöversvämningar, höga flöden i vattendrag och skyfall.  

På kort sikt är den ökade nederbörden och skyfall av störst betydelse. För att minska risken för 

störningar i samhällsfunktion, källaröversvämningar, trafikstörningar och andra skador behöver 

åtgärder vidtas. På medellång och lång sikt måste kommunen även anpassa sig till stigande 

havsnivåer. På grund av livslängden av den byggda miljön i sin helhet ska byggnation i framtida 

riskområden undvikas eller anpassas. Det är av stor vikt att inte bygga i områden där det kommer att 

behövas åtgärder på lång sikt.  

Handlingsplan 

För att hantera översvämningsrisker i Varberg krävs en strukturerad process, bred samverkan inom 

kommunen och en helhetssyn. Följande aktiviteter anser WSP är viktiga att genomföra för att fram en 

långsiktig strategi för hantering av översvämningsrisker i kommunen.  

1. Kunskapshöjning och samordning inom alla förvaltningar och berörda aktörer kring 

klimatrisker, översvämningsrisker och klimatanpassning. 

2. Kunskapshöjande åtgärder och informationsinsats riktad mot fastighetsägare och 

verksamhetsutövare. Kommunen har ett begränsat ansvar för konsekvenser som kan uppstå 

vid översvämningar av privata fastigheter. Det är fastighetsägarnas ansvar att skydda sin 

fastighet mot till exempel källaröversvämningar. Kännedom om ansvarsfördelning och 

rådgivning kring möjliga åtgärder som en enskild fastighetsägare kan vidta minskar 

sårbarheten och underlättar hanteringen av akuta översvämningssituationer. 

3. För hantering av skyfall rekommenderar WSP att följa processen föreslaget i MSB:s 

vägledning för skyfallshantering, se Figur 51. Processbilden visualiserar vägen från planering 

till uppföljning. Underlag till skyfallsarbetet är en skyfallskartering över kommunen och en 

översiktlig konsekvensbedömning. WSP anser att det är viktigt att kommunen i nästa steg tar 

fram en strukturplan för vatten. En strukturplan för vatten är ett bra underlag till planering av 

åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse och vägar och för att identifiera lågpunkter och 

flödesstråk som måste hanteras vid utveckling. I en strukturplan blir även samspelet mellan 

regn, havsnivåer och flöden i vattendrag tydligt, vilket är av stor betydelse i Varberg. Utifrån 

strukturplanen kan en beredskapsplan och en åtgärdsplan upprättas. I samband med 

framtagande av en åtgärdsplan görs oftast en mer detaljerade riskanalys och 

samhällsekonomisk analys för att kunna prioritera områden och åtgärder.  
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Figur 51: Processbild för skyfallshantering (MSB, 2017) 

 

 

4. För att kunna utreda konsekvenser av höga flöden i stora och små vattendrag 

rekommenderas en modellering av de större vattendragen, dvs. modellering av befintliga och 

framtida flöden med hänsyn till olika framtidas beräknade havsnivåer. Även mindre vattendrag 

i tätorter behöver utredas, eftersom de har en stor betydelse för översvämningsrisken bland 

annat vid skyfall. Multipla översvämningsrisker och kombinerade sannolikheter måste 

beaktas. 

5. Identifiera områden längs kusten där det krävs akuta åtgärder, åtgärder på mellanlång sikt 

(2070) och på lång sikt (2100 och därefter). Åtgärder för att skydda mot stigande havsnivåer 

kan vara omfattande och kostsamma. Det finns bara begränsade resurser och det är viktigt att 

vidta åtgärder på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Åtgärder ska inte vidtas för tidigt utan ska 

anpassas i takt med att havet stiger och med hänsyn till livslängden för anläggningarna. Det är 

dock viktigt att planera långsiktiga åtgärder redan idag för att säkerställa att dagens åtgärder 

kan påbyggas och anpassas till nya dimensionerande nivåer och att det finns plats och ytor till 

att vidta framtida åtgärder, när de behövs.  

6. Utreda möjlighet till att behålla eller anlägga grönområden i bebyggda områden. I centrala 

Varberg finns bara få grönområden och ytor som kan användas för hantering av 

skyfallsvatten. Många gröna ytor är dessutom upphöjda och inte nedsänkta. I översikts- och 

detaljplanering behöver kommunen avsätta och ge plats för vatten.   

7. Skredrisken i kommunen bedöms vara liten idag och stränderna är stabila. WSP 

rekommenderar dock att bevaka förändringar som sker när havet stiger och nederbörden 

ökar. Vid nybyggnation rekommenderas stabilitetsutredningar i områden som har 

förutsättningar för skred och erosion. Erosionsrisken ska även beaktas i områden med stora 

flöden vid skyfall. 

8. Till följd av riskområden som identifierats i den här utredningen kan områden klassade som 

utbyggnadsområden i nuvarande kommunala handlingsplaner, t.ex. översiktsplaner och 

fördjupade översiktsplaner, komma att bli olämpliga för nybyggnation. Detta bör ses över i 

nästkommande aktualitetsprövning av sådana planer och i arbetet med att ta fram nya planer 

inom kommunen.  
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BILAGA 1 - WORKSHOP 

 

Workshop 

Klimatanpassning risker och åtgärder – Varbergs kommun 

15 mars 2022, Stadshus, Varberg 

 

Deltagare 

Katrin Sahlqvist Samhällsplanerare 

Marie Månsson VA-planerare 

Gunilla Kaiser WSP 

Jenny Nyblom WSP 

Rasmus Kaspersson Kommunekolog 

Lena Johansson Planarkitekt 

Daniel Holdenmark Bygglovschef 

Inger Mellberg Trafikplanerare 

Jeanette Larsson Chef avd. Samhällsplanering 

Tanja Barrett Kommunekolog 

Sigrid Skarsgård Exploateringsingenjör 

Annika Håkansson VIVAB 

Mikael Bergenheim VIVAB 

Daniel Svensson Varberg energi 

Annika Sellstedt Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Anna Modigh Planarkitekt 

Michael Hederstöm Räddningstjänst 

 

 

Syfte med workshoppen 

• Kunskapshöjande och ökat medvetande kring översvämningsrisker och 

klimatanpassningsfrågor 

• Identifiera riskområden och konsekvenser 

• Inspiration till åtgärdsarbete 
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Följande riskområden har identifierats i gruppdiskussionen 
 
Reningsverket 

• Reningsverket kommer att få mycket dagvatten i framtiden eftersom allt vatten från staden 

rinner till reningsverket och därifrån till hamnbassängen 

• Det finns pågående planer för att förbättra kapaciteten, bland annat ser man behov av tre 

pumpstationer 

• Det finns behov av att ta hand om vatten innan det kommer till reningsverket, t.ex. blå-gröna 

lösningar i staden 

 

Viskans mynning 

• Området översvämmas vid höga flöden och höga havsnivåer i havet. Pumpstation vid Viskans 

mynning har problem med översvämning redan idag 

• Området ligger lågt och ska inte bebyggas 

 

Sjukhuset 

• Skyfallsmodellen visar en risk för översvämning vid ett 100-årsregn. Vatten ansamlas utanför 

ambulansinfarten och akutmottagning. Inga kända händelser hittills.  

• Sjukhuset har två oberoende elförsörjningar  

 

Peder Skrivares skola 

• All mat lagras vid Peder Skrivares skolas matsal, där finns även ett matintag. Matsal och 

matintag ligger inte i riskzon vid skyfall. 

 

Återvinningscentral 

• Återvinningscentralen översvämmas helt i skyfallsmodellen. Borde inte vara så översvämmad 

som den är, eftersom man har fyllt på vid byggnation – påfyllningen är förmodligen inte med i 

höjdmodellen som använts för skyfallsmodelleringen. 

 

Elförsörjning 

• Det är inte offentlig information var alla distributionsbyggnader ligger. Det föreslås att 

elleverantörerna kan få översvämningsskikten för att identifiera byggnader som behöver flyttas 

eller säkras.  

• Belysning kan påverkas av översvämning. 

• Brunnar kan påverkas (t.ex. fiberkommunikation).  

• Fjärrvärme är inte så känslig för översvämning. 

• Det finns tre mottagningsstationer i Varberg - ingen av dem är översvämmade i 

skyfallsmodellen (Strömgatan, Kardanvägen, Västkustvägen, Varbergs Energi). 

 

VA 

• Det finns en risk att brunnar som ligger i lågpunkter leder till problem i hela ledningssystem 

när man öppnar de vid extremregn.  
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Befintlig bebyggelse södra Apelviken 

Natura 2000 området på Getterön 

• Vart ska det förflytta sig till när havet stiger och det byggs.  

  

Åtgärdsförslag 

• Krävs mer samarbete och tydliga mandat. Vem har mandat att föreslå åtgärder i ett större 

perspektiv som kommer att krävas? Vem ska betala? Planer kommer att ta längre tid. 

Kartlagrena möjliggör ett bra samtal om förutsättningar när olika intressen ska ställas mot 

varandra. 

• Samordning kring klimatanpassning. Viktigt att visa hur man genom att jobba tillsammans kan 

nå flera mål. Tex träd mellan gång-/cykelbana och väg bidrar till att hantera dagvatten 

samtidigt som det ger skugga och svalka. Skulle vara bra att kunna visa ekonomiska vinster 

med just växtlighet för en bättre stadsmiljö i ett varmare klimat. 

• ÖP viktigt redskap för att hantera översvämningar i den bebyggda miljön. Förändringar i 

befintlighet kommer att vara svårt att ge tillstånd till (tex bygglov för uterum eller dyl). Det 

kommer innebära begränsningar för bebyggelseplanering. Var går det att exploatera? 

Planansvar under många år om det faktiskt inte gick att göra som planen sa. Det kommer att 

krävas helhetsgrepp, små detaljplaner kommer vara omöjliga att genomföra. 

• Behov av en strukturplan för vatten - översvämningsproblematiken kan inte lösas inom 

detaljplan, ibland ligger problemen uppströms, måste planeras tidigt. 

• Identifikation av skyfallsgator. 

• Identifikation av gröna stråk, skapa/bevara och använda dem som tillfälliga skyfallsytor 

• Rondeller borde vara nedsänkta, inte upphöjda. Många grönområden ligger högre än 

omgivande vägar. 

• Bygga inte där det är blått, men problem är hur man hanterar översvämning i befintlig miljö 

• Diskussion – finns det möjlighet till att ställa krav på att alla nya fastigheter tvingas fördröja en 

viss mängd på sin fastighet (ex stenkista). 

• Parker i stan som skulle kunna omvandlas till multifunktionella ytor finns inte, alla parker är 

upphöjda, träden brinner på sommaren för att det är så varmt. Inom detaljplan Västerport 

planeras två parker runt stationen för att fördröja vatten, skyfallsled Magasingatan. 

• Skyfallsyta Hagaskolan. 

• Information och kunskapsförmedling till privata fastighetsägare. Befintlig bebyggelse i södra 

Apelviken är ett problem i samband med havshöjningen. Delar är fortfarande kommunalt med 

arrende men (trots vissa protester) har flertalet tomter styckats av och sålts. Där finns inget 

kommunalt ansvar. 
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BILAGA 2 - GIS LEVERANS 

GIS leverans: 

• Maximalt vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn för Varbergs tätort (Mike 21).  

• Maximalt flöde vid ett klimatanpassat 100-årsregn för Varbergs tätort (Mike 21). 

• Vattendjup efter simuleringens slut vid ett klimatanpassat 100-årsregn för Varbergs tätort 

(Mike 21). 

• Vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn för Varbergs kommun (Scalgo). 

• GIS skikt översvämmade byggnader 
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