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Sammanfattning
Kustlandskapet
Kristianstads kommuns kustlinje är ca 30 km lång och innehåller ett antal olika typer av
kustlinjer:
•
•
•
•

Långa sammanhängande sandstränder framför låg vegetation i ett lantligt
landskap
Sandstränder framför sanddyner
Skyddade kustlinjer med smala sandstränder
Kustlinje med skärgård

De långa sammanhängande sandstränderna återfinns huvudsakligen i den södra delen av
kommunen (söder om Äspet). Bakom dessa stränder finns olika typer av landskap såsom
sanddyner, gamla sanddynsystem med påväxt och sparsamt beväxta sandiga landskap.
Mängden bostäder och annan infrastruktur varierar och utvecklingen förefaller att vara mest
uppenbar i området nära Åhus. Detta innebär också att avståndet från kustlinjen (övre delen av
stranden) till infrastruktur såsom bostäder och vägar är relativt kort i dessa områden, vilket kan
leda till tillfälliga erosionsproblem.

Figur 1.1

Kristianstads kustlinje.

Kustlinjen norr om Åhus är mer skyddad. Detta beror delvis på att kustens profil är mycket flack
och delvis på grund av skärgården öster om Landön, vilken skyddar kustlinjen från de största
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vågorna. Typerna av kust som återfinns norr om Åhus är smala sandstränder sammansatta av
fin sand och klippiga kustlinjer med korta sträckor sand emellan.

Vågklimat
Det kustnära vågklimatet har i rapporten fastställts med hjälp av numerisk modellering av
våggenerering och propagering från en regional modell för en 10-års period (2006–2015).
De kustnära vågorna kommer generellt från östliga till sydliga riktningar. De största vågorna
ankommer kusten till övervägande del från sydost. Under en typisk storm kan dessa kustnära
vågor bli ungefär 2 m höga. Den lokala återkomstperioden för en våghöjd av 2 m är 1 år.
Vattenståndet är till viss del korrelerat till de inkommande vågorna. Det framkommer att
vattenstånd upp till +1 m relativt medelvattenståndet sker under stormhändelser. Det förhöjda
vattenståndet gör att vågorna kan nå längre upp på stranden där de kan påverka sanddynerna
och klipporna.

Sandtransportsförhållanden
Sand transporteras genom den kombinerade påverkan från vågor och strömmar. Vågorna
verkar genom att föra upp sediment i vattenkolumnen där det sedan transporteras iväg med
strömmen. Den viktigaste strömmen i kustområdet är genererad av vågorna. Denna ström går
längs med kusten på grund av krafterna från vågorna då de närmar sig kustlinjen i en sned
vinkel. En annan viktig ström är en underström (från eng. ”Undertow”) som går längs med botten
från land ut mot öppet hav. Den längsgående strömmen och underströmmen resulterar i
signifikanta transportbidrag både längs med och vinkelrät mot kustlinjen. Således är
sandtransportberäkningarna traditionellt uppdelade i en längsgående och en tvärsgående
transportkomponent.
Sandtransport längs med kustlinjen
Den längsgående sandtransporten är viktig för omfördelningen av sand längs kustlinjen. Denna
längsgående transport har på en geologisk tidsskala format kustlinjen till det utseende den har
idag.
Kustlinjen utmed Kristianstad karaktäriseras av att vara nära jämvikt i den mening att den inte
genomgår betydande förändringar som leder till en kontinuerlig ackumulation eller erosion i ett
område. Istället tycks kustlinjerna anpassa sig till trender i säsongsvariationen för vågklimatet
och för särskilda händelser. Detta är exemplifierat med sandtransportberäkningarna från den
nuvarande studien. I denna har det framkommit att sandtransport i medeltal är noll längs kusten,
samt att kustlinjens orientering typiskt varierar med mindre än 2-4 grader från dess nuvarande
orientering.
Figur 1.2 visar den beräknade sedimentbudgeten för hela Kristianstads kustlinje.
Sedimentbudgeten är baserad på sandtransportberäkningar och på jämförelser med kustlinjens
utveckling från bilder tillgängliga i Google Earth.
Figuren indikerar riktningen för den medelvärdesbildade sandtransporten med pilarna och
storleken på transporten indikeras med de övre värdena (Q net). Det totala utbytet av sand som
rör sig fram och tillbaka längs kustlinjen (Qgross) är kvantifierat och visas inom parantes. I figuren
visas att sandtransporten är nordgående längs med några sträckor av kustlinjen och sydgående
längs några andra. Mest betydande är det faktum att nettotransporterna är små jämfört med
bruttotransporterna (vilket betyder att kustlinjen är nära jämvikt). Den längsgående transporten
är delvis eller helt blockerad av styrvallarna (”river training walls”) vid Helge ås mynning
(Gropahålet), vid Åhus hamn och vid naturliga uddar och stenrev längs kustlinjen.
Områden som är potentiellt erosionsbenägna på grund av skillnader i den längsgående
transporten är områdena där pilarna divergerar eller där transporten ökar i riktning nedströms,
till exempel vid Evenemangsstranden, i delar av Äspet och vid styrvallen norr om mynningen till
Helge å. Det faktum att transporthastigheterna är små betyder att den pågående erosionen kan
vara svår att observera för att strandlinjens reträtt är liten och säsongsvariationerna i transporten
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kan leda till cykliska variationer i strandens bredd vilka är större än långtidstrenden för bredden
över ett år. Områdena kan bli mera känsliga för stormhändelser över många år för att stranden
sakta drar sig tillbaka.

Figur 1.2

Övergripande sedimentbudget längs med Kristianstads kustlinje. Pilarna anger riktningen för
nettotransporten. Siffrorna anger storleken av nettotransporten och siffror inom parentes
anger bruttotransporten.

Tvärsgående sandtransport från stranden vid stormförhållanden
Erosion av stranden (och potentiellt av sanddynssystemet) sker vid stormar då vattenståndet är
högt och vågorna är stora vilket leder till starka utåtgående bottenströmmar (”undertow”).
Erosion vid stormhändelser är också känt som akut erosion för att denna typ av erosion sker
mycket snabbt under enskilda stormar. Under den följande lugna/normala perioden med lugnt
väder kan den tvärsgående transporten däremot flytta sand tillbaka till stranden (och vind kan
blåsa upp sanden på dynerna). Den mot stranden tvärsgående transporten leder sålunda till ett
cykliskt beteende hos kustsystemet där stranden och sanddynerna degenererar och regenererar
under årstiderna. Detta kräver en viss mängd buffert i bredden hos de naturliga sanddynerna för
att klara av det dynamiska landskapet.
Numerisk modellering av den tvärsgående transporten har gjorts för två olika stormar. Den ena
är en storm där storleken på de kustnära vågorna motsvarar en händelse med en
återkomstperiod på 1 år och den andra stormen är en händelse med högt vattenstånd. Den
numeriska modelleringen indikerar att den potentiella erosionen under stormar vid Kristianstad
är omkring 10 m3/m/händelse och att erosionen sker mellan 0m-strandkonturen upp till ungefär
1.5m-konturen (i verkligheten kan erosionen inträffa längre upp på grund av de inkommande
vågorna som når längre upp vid högre vattenstånd). Den eroderade sanden deponeras mellan
0m och -5m-djupkonturen i havet.
Från modelleringsresultaten, av den från stranden tvärsgående transporten, kommer följande
rekommendationer:
•
•

Stranden skall minst nå upp till en nivå +2m över medelvattenståndet
Stranden skall innehålla tillräckligt med volym för att kunna ge ifrån sig 10 m3/m
under en storm

Kustlandskapen bakom stränder som inte uppfyller dessa kriterier kan förväntas utsättas för
erosion under typiska stormar.

3

Frågan om att skydda en kustlinje mot erosion är inte bara en fråga om hur den skall skyddas.
Det är också en fråga om den skall skyddas eller om den naturliga utvecklingen skall prioriteras
istället. Olika typer av strategier för kustskydd diskuteras kortfattat i rapporten.

4
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Introduktion
Kristianstads Kommun har gett ett uppdrag till DHI att genomföra en studie av
erosionsproblemen längs kommunens kust. Kommunens syfte är att rapporten ska ge kunskap
om hur kusten fungerar idag. Rapporten ska utgöra underlag vid ett fortsatt arbete med
utveckling och skydd av kusten.
Studien omfattar en beskrivning av de kusttyper som kommunen har, samt en värdering av vilka
kuster som är påverkade av erosion och vilken typ av erosion det handlar om. Det kommer
skiljas mellan erosion som beror på att kustlinjen inte är helt rak (erosion på grund av
längsgående sandtransport) eller erosion under stormhändelser (så kallad akut erosion där sand
tas bort från stranden och läggs längre ut i kustprofilen). Som avslutning diskuteras olika
lösningsmöjligheter som kan motverka erosionen.
Bedömningen av erosionsbenägna områden tar inte hänsyn till effekten av framtida
havsnivåhöjning till följd av klimatförändringar. Framtida havsnivåhöjning kommer att leda till en
tilbakagång av strandlinjen vilken bör beaktas när man planerar ny exploatering längs kusten.
Vidare kan förändringar i stormighet också ändra kustens naturliga variabilitet, vilket ökar det
minsta rekommenderade avståndet från den typiska strandlinjen till infrastruktur. Noggrann
modellering av förändringar i stormmönster som är en följd av klimatförändringen är dock
mycket osäker.
Erosionsutredningen baseras på en kombination av datainsamling, modellberäkningar och
expertbedömningar. Datainsamlingen omfattar uppmätning av strandnivåer med drönare (utfört
av Kristianstads kommun), uppmätning av 10 kustprofiler ut till -6 m djup (RH2000) och
kustbesiktningar där kusttyperna är beskrivna.
Modellberäkningarna omfattar en vågtransformation där det kustnära vågklimatet tas fram, en
beräkning av den längsgående sandtransporten i de 10 kustprofilerna samt en beräkning av den
på tvärs gående sandtransporten under utvalda stormar.
Vid vågmodelleringen tas ett 10 års kustnära vågklimat fram och används i 10 punkter längs
kommunens kust. Vågmodelleringen omfattar perioden mellan år 2006 – 2015.
Sandtransportberäkningarna understöds med observationer av kustlinjens rörelser från
tillgängliga flygfoton. Beräkningarna kvantifierar storleken på sandtransporten längs med kusten
och används till att ta fram den övergripande sedimentbudgeten som visuellt beskriver hur sand
transporteras runt mellan Kristianstads kustområden.
Beräkningar av den tvärsgående sandtransporten av kustprofilen under stormar används till att
bedöma storleksordningen av sandförlusten under en storm samt till att bedöma i vilka
djupnivåer erosionen förekommer.
Erosionsproblemens omfång diskuteras längs olika delsträckor av kommunens kust och typen
av erosion beskrivs. Slutligen beskrivs också möjligheter att avhjälpa erosionsproblemen, även
inkluderat en beskrivning av fördelar och nackdelar för var och en av möjligheterna.
Beskrivningen av lösningsmöjligheterna har hållits på skissnivå och är tänkt som utgångspunkt
för mera detaljerade studier av nya åtgärder för kustskydd (i händelse att detta skulle vara
nödvändigt).
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Kustinspektion
Kustinspektionen blev utförd 18 maj 2017 av två representanter från DHI och tre representanter
från Kristianstads kommun. Från DHI deltog kustingenjör Sten Esbjørn Kristensen (DHI’s
kustavdelning i Danmark) och Christin Eriksson verksamhetsområdesansvarig på Kust och Hav
(DHI Sverige). Från Kristianstads kommun deltog Ann-Mari Lindberg, Ulrika Hedlund samt Anna
Grönlund.

3.1

Besiktigade stränder
Under kustbesiktningen blev fyra olika stränder besökta. Stränderna valdes ut av Kristianstads
kommun för att illustrera de olika typerna av stränder som återfinns längs Kristianstads kustlinje.
Landön: skyddad kust. Evenemangsstranden: artificiell strand. Äspet: strand framför sandklippa.
Furuboda: strand framför ett dynlandskap. Figur 3.1 visar ett satellitfoto av kuststräckan längs
Kristianstads kommun. Figuren visar dessutom placeringen av de fyra besiktigade stränderna.

Figur 3.1

De fyra stränderna som blev besökta vid kustbesiktningen.
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3.2

Landön – Lågt liggande kustlandskap med svag vågpåverkan
Stranden vid Landön ligger i den nordligaste delen av Kristianstads kommun. Stranden ligger
omedelbart söder om en skärgårdsliknande kust. Placeringen av stranden visas i Figur 3.1 och
Figur 3.2 visar två bilder från stranden som är tagna under kustbesiktningen.
Kusten är ett gammalt moränlandskap och kustprofilen är väldigt platt vilket också kan ses
genom att stora stenar sticker upp ovanför vattenytan långt ut från kusten. Den platta
kustprofilen gör att vågorna bryter en bit ut från kusten när det stormar. Stranden och inlandet är
därför inte särskilt känsligt för kusterosion. Området ligger dock mycket lågt och landskapet är
därför känsligt vid stigande vattenstånd.

Figur 3.2
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Stranden vid Landön. Satellitbilden kommer från Google Earth (12 juni 2016).
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3.3

Äspet – Strand med låga sanddyner
Denna strand blev besiktigad från utsprånget i kusten vid Snickarhaken (position A i Figur 3.3)
till nästa utsprång i söder vid Revhaken (position C i Figur 3.3).
Stranden längs Äspet är en bra badstrand med hög sandkvalitet och klart vatten. Kustlinjen
upprätthålls mellan de två utsprången i kusten, Snickarhaken och Revhaken, vilka består av
stora stenar som fungerar som ett slags naturliga vågbrytare (se Figur 3.7).
Stranden varierar från att vara 10-20 m bred i den nordliga delen (position A, Figur 3.4) till att
vare ca. 10 m bred i biten mellan position A och B (exempel från position B visas i Figur 3.5).
Längs den sydliga halvdelen (söder om position B, för exempel se position C i Figur 3.6) är
stranden 20-30 m bred.
Höjden av sanddynerna bakom stranden varierar mellan ca. 1 m i den norra änden (position A),
stigande till 2-3 m längs den norra halvdelen (mellan position A och B) och ca. 2 m längs den
södra halvdelen av stranden (position C).

Figur 3.3

Översiktsfoto av Äspet. De röda bokstäverna anger placering och riktning av foton tagna
under kustinspektionen. Bakgrundsbilden är från Google Earth (2010).

Figur 3.8 och Figur 3.9 visar exempel på uppbyggnad respektive erosion av
sanddynslandskapet. I det första fallet (Figur 3.8, nära position A) ses uppbyggnaden i form av
avsatt havssand. Denna sand är ren utan rester av gamla växtrötter, vilket antyder att sanden är
avsatt som följd av vinddriven sandtransport. Dessutom har det också börjat växa strandväxter
som bidrar till att hålla kvar sanden.
I exemplet på sanddynserosion (Figur 3.9, precis syd om position B) har kustprofilen en relativt
brant lutning och gammal rotbildning från strandväxter är exponerade. Dessutom ses
sänkningen av sandbottnen (till följd av erosion) tydligt på trappans pålverk eftersom den
ursprungligen har varit målad ned till den tidigare strandnivån.

9

Det bedöms att stranden vid Äspet är stabil mot erosion av sanddyner längs den nordligaste
delen där stenrev skyddar stranden mot stormvågor och längs den sydligaste delen där den
relativt breda sandstranden effektivt beskyddar landskapet av sanddyner mot stormvågor.
Stranden bedöms dock vara exponerad för erosion av sanddyner längs den mittersta delen
eftersom stranden i detta område är relativt smal. Längs denna del av stranden finns även
exempel på släntskydd, se Figur 3.10 och Figur 3.11.

Figur 3.4
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Stranden vid Äspet, den nordligaste delen. Position A jfr. Figur 3.3.
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Figur 3.5

Stranden vid Äspet, mittersta delen. Position B jfr. Figur 3.3.

Figur 3.6

Stranden vid Äspet, södra delen. Position C jfr. Figur 3.3.
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Figur 3.7

Naturligt utsprång vid kusten vid Äspet (position A i Figur 3.3). Stenrevet Snickarhaken ger lä
från vågor, vilket över lång tid har lett till bildandet av detta utsprång.

Figur 3.8

Tecken på uppbyggnad av sanddynslandskapet. Bilden är från den nordligaste änden av
stranden vid Äspet, nära position A, Snickarhaken.
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Figur 3.9

Tecken på erosion av sanddynerna. Slänten är brant med växternas rötter exponerade.
Dessutom ses sänkningen av sandnivån tydligt på de målade pelarna. Bilden är från den
mittersta delen av stranden vid Äspet, nära position B.

Figur 3.10

Exempel på skydd vid sanddynens fot. En rad med stenar har lagts ut vid foten av
sanddynen. Bilden är från den mittersta delen av stranden vid Äspet.
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Figur 3.11

3.4

Exempel på ett begravt släntskydd – ett så kallat ”sleeping defence”. Slänten är skyddad av
en vall med sten som är begravd under sanden. Ett ”sleeping defence” är estetiskt att
föredra före andra typer av hårda släntskydd.

Evenemangsstranden – En konstgjord strand
Alldeles norr om Åhus anlades 2007 en konstgjord strand, den s.k. Evenemangsstranden.
Största delen av stranden skyddas av en stenvall som går från Åhus hamn och snett in längs
kusten norr om hamnen. Det trekantiga området bakom vågbrytaren är fyllt med sand från en
grusgrop (icke marin sand) upp till en nivå på 1 – 2 m över det vanliga vattenståndet. Stranden
används alltmer till kultur- och sportarrangemang. Evenemangsstranden återfylls med sand
årligen utifrån en dom i mark- och miljödomstolen.

14
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Figur 3.12

Översiktsbild av stranden i norra Århus. Den konstgjorda stranden vid hamnen är känd som
Evenemangsstranden. De röda pilarna visar placering och riktning på bilderna från
kustinspektionen. Bakgrundsbilden kommer från Google Earth (2016).

Påfyllning av sand är nödvändig, för att sand försvinner från den nordliga änden av
påfyllningsområdet på grund av den nordgående sandtransporten. Figur 3.13 visar en illustration
av där kusten dragit sig tillbaka till följd av förlust av sand mot norr (de röda kurvorna). Kustlinjen
kommer att röra sig mot en orientering som svarar till den naturliga orienteringen av kusten (blå
kurva). Denna naturliga orientering som är inritad i figuren är baserad på en bild från 2007
(Google Earth) och dess absoluta position har således en viss osäkerhet.
Under kustbesiktningen framgick det att påfyllningen av ny sand i området genomförs varje år
någon gång på våren. Volymerna av sand som fylls på är dock inte direkt kända.
Figur 3.14 och Figur 3.15 visar strandens tillstånd mot sydost respektive mot norr vid den
nordliga änden av vågbrytaren (se Figur 3.12 för positionen av bilderna). Fotona är tagna vid
kustbesiktningen.
Sandpåfyllning av stranden för år 2017 var utförd kort före kustbesiktningen. Bilderna visar hur
strandprofilen står med en brant lutning till följd av påfyllningsarbetet. Under påverkan av vågor
och ström kommer kustprofilen att bli utjämnad till en plattare form eftersom sanden fördelas
både på tvärs och längs med kusten. I Figur 3.14 ses exempelvis tecken på att den tillförda
sanden förvinner från påfyllningen i form av ett erosionsskär.
DHI bedömer att det är möjligt att minimera eller helt undvika de årliga påfyllningarna av
Evenemangsstranden genom att ändra på den nuvarande layouten. En optimering av den
nuvarande layouten kan innebära en förlängning av den nuvarande sneda vågbrytaren eller
byggnad av en ny hövd (vågbrytare vinkelrät mot kusten) lite längre mot norr. Valet av lösning
kommer att bero på vågklimatet och av kommunens önskemål för strandens bredd samt hur
stranden skall användas.
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Figur 3.13

Illustration av stranderosion i den norra änden av Evenemangsstranden. Röda linjer:
Strandlinjen har dragit sig tillbaka på grund av nordgående transport. Blå linje: Naturlig
strandlinje. Bakgrundsbilden kommer från Google Earth (2007).

Figur 3.14

Evenemangsstranden. Foto mot sydost.
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Figur 3.15

3.5

Evenemangsstranden. Foto mot norr.

Revhaken till Furuboda – Strand med landskap av sanddyner
Denna strandsektion, som ligger i den norra halvdelen av Hanöbukten, med start från
kustutsprånget Revhaken vid den södra delen av Äspet (position A i Figur 3.16) och ned till
Furuboda (position C i Figur 3.16). Strandsektionen blev besiktigad vid de tre positioner som
visas i översiktbilden i Figur 3.16.
Längs den norra änden av strandsektionen (position A) har markägarna börjat bygga
erosionsskydd vilket visas i Figur 3.17. Erosionsskyddet täcker i dag de närmsta 3 tomterna.
Enligt ett flygfoto tillgängligt från Google Earth (2010-2016) finns inga tecken på att stranden
drar sig tillbaka i detta område. Det bedöms att erosionsskyddet är byggt för att stranden
generellt är smal, vilket kan ha medfört att markägarna varit oroade för erosion vid stormar.
Längs den resterande strandsektionen är kusten karaktäristisk på det sätt att stranden är relativt
brant och bakom stranden ligger ett sanddynslandskap. Sanddynernas höjd varierar både längs
med och på tvärs av kusten. Figur 3.18 visar kusten vid Helge å’s utlopp (position B i Figur 3.16)
medan Figur 3.19 visar kusten lite längre söderut (position C i Figur 3.16). Det framgår av
figurerna att stranden är relativt lika i de två områdena.
Stranden visar inget tecken på pågående erosion, varken till följd av längsgående sandtransport
eller av akut erosion vid stormar.
DHI bedömer därför att stranden längs med denna del av Hanöbukten är relativt nära
jämviktsorienteringen, där den årlige längsgående transporten av sand är låg. Bedömningen att
den längsgående transporten är låg stöds dessutom av att det vid tidpunkten för besiktningen
observerades stora tydliga fluktuationer i kustlinjen, s.k. våguddar (”Beach cusps”). Våguddar
kan vara ett tillfälligt stadium för stranden, typiskt till följd av en period med vågor som kommer
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in nästan vinkelrätt mot stranden vilket medför en mycket låg längsgående sandtransport. Efter
en period med hög längsgående sandtransport (då huvuddelen av vågorna ankommer snett in
mot kusten) brukar våguddarna vanligtvis jämnas ut. Flygfoto av den norra halvdelen av
Hanöbukten visar att våguddar inte är något ovanligt fenomen.

Figur 3.16

Översiktsfoto av stranden från Äspet till utloppet vid Helge å vid Furuboda. Kusten blev
besiktigad vid position A och B. Notera att den nordliga riktningen är orienterad som angivet i
figuren. Fotot är från juli 2015.

Stranden bedöms vara resistent mot akut erosion (erosion vid stormar) eftersom relativt mycket
sand finns tillgängligt i kustprofilen, vilket medför att stranden är tillräckligt hög för att skydda
den bakomvarande marken under perioder med högt vattenstånd och höga vågor.

18
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Figur 3.17

Foto mot söder från kustutsprånget vid position A i Figur 3.16. Markägarna har börjat bygga
erosionsskydd i form av stensamlingar som går ända ned till vattenbrynet.
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Figur 3.18

20

Stranden vid Helge ås utlopp (position B i Figur 3.16). Överst: Foto mot norr. Botten: Foto
mot söder.
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Figur 3.19

Stranden vid Furuboda (position C i Figur 3.16). Överst: Foto mot norr. Botten: Foto mot
söder.
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Vågklimat vid Kristianstad

4.1

Metod
Det kustnära vågklimatet längs Kristianstads kommuns kust etableras med numerisk
modellering där vågor transformeras in från Östersjön till -5m (RH2000) djupkonturen.
Utsjövågorna är extraherade från DHI’s regionala vågmodell för Östersjön vilket ger ett bra
underlag för vågor över stora vattendjup. För att beskriva lokala effekter från
bottenförhållandena på vågorna är det dock nödvändigt att sätta upp en lokal vågmodell och låta
den simulera dessa förhållanden. I den lokala vågmodellen används vågorna på djupt vatten
längs ränderna på den lokala modellen och effekten av tidsvarierande vind och vattenstånd
läggs på över hela området.
Vågtransformationen är gjord med DHI’s vågmodell MIKE 21 SW FM, som är en tredje
generationens spektrala vågmodell och som innehåller alla relevanta effekter for att kunna
beskriva våggenerering, vågtillväxt och avklingning samt vågbrytning.
Uppsättningen av vågmodellen bygger på DHI’s tidigare erfarenheter av vågmodellering i
området. Den regionala vågmodellen, som levererar vågorna ute på djupt vatten, är kalibrerade
mot ett antal mätningar i Östersjön.
I denna studie har det transformerats in vågor för varje timme för perioden mellan år 2006 –
2015.

4.2

Beräkningsnät
Figur 4.1 visar exempel på djupkonturer i den lokala vågmodellen. Färgerna i figuren anger djup
i förhållande till RH2000 som ligger nära medelvattenståndet. Djupdata är baserade på
bottenkonturer från digitala sjökort samt högupplöst data närmast kusten från SGU.

Figur 4.1

Beräkningsnätet som är använt i den lokala vågmodellen. Färgen anger vattendjup i meter i
förhållande till RH2000.
Vänster: Detaljer i västra Hanöbukten. Höger: Hela beräkningsområdet.
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4.3

Vågförhållanden på djupt vatten
Figur 4.2 visar en 10 års tidsserie av vågförhållandena i en punkt på djupt vatten långt utanför
Kristianstad kust. Den signifikanta våghöjden (Hm0) har en tydlig säsongsvariation. De största
vågorna återfinns på vintern och når till omkring 4 – 5 m höjd. Vågperioden ligger typiskt mellan
4 – 8 s. Vågens medelriktning ses inte så tydligt i figuren, men vågorna förekommer
företrädesvis från sydväst och nordost som också motsvarar de längsta fria stryklängderna för
uppbyggandet av vågorna.

Figur 4.2

Tidsserie av signifikant våghöjd (Hm0), vågperiod (Tp) samt medelvågriktning (MWD)
extraherade från den lokala vågmodellen.

Figur 4.3 visar en 10 års tidsserie av vindförhållandena över djupt vatten. Man kan se att
vindhastigheten regelbundet överstiger 10 m/s.

Figur 4.3

Tidsserie av vindhastighet på 10 m höjd (U10) och vindriktning (Udir) extraherad från de
regionala vindmodellerna (ETA/WRF).

Figur 4.4 visar en 10 års tidsserie av vattenstånd i Östersjön. Tidvattenvariationerna är
obetydliga i Östersjön och de stora vattenståndsvariationerna som ses i figuren är orsakade av
storskaliga meteorologiske fenomen.
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Figur 4.4

Tidsserie av vattenstånd från DHI’s regionala strömningsmodell för Östersjön.

Figur 4.5 visar riktningsfördelningen av vågorna uppdelat på olika våghöjdintervall, en s.k.
vågros. Figuren visar att vågorna kommer frekvent från sydväst och från ostliga riktningar.
Dessa riktningar har också den längsta stryklängden som möjliggör en tillväxt av större vågor.

Figur 4.5

Riktningsfördelning av våghöjder för en punkt ute på djupt vatten.

Figur 4.6 visar vindens riktningsfördelning, s.k. vindros. Vinden kommer främst från väst till
västsydväst.

Figur 4.6 Riktningsfördelning av vindhastigheten (WSPD) för en punkt ute på djupt vatten
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4.4

Kustnära vågklimat

4.4.1

Typiska förhållanden
De kustnära vågorna kommer vanligen från sydostliga riktningar och våghöjden är normalt
under 2 m. Vågriktningarna följer stranden ganska tydligt, vilket beror på att kusten över många
år har anpassat sig till vågklimatet.
Figur 4.7 - Figur 4.10 visar det kustnära vågklimatet i form av vågrosor. I figurerna visas
vågrosorna nära de punkter som resultaten är extraherade från och bakgrundsfärgerna anger
medelvattendjupet som använts i vågmodellen.

Figur 4.7
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Det kustnära vågklimatet längs med kusten från Landön till Åhus hamn. Diagrammen anger
vågornas riktningsfördelning.
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Figur 4.8

Det kustnära vågklimatet vid Äspet. Diagrammen anger vågornas riktningsfördelning.
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Figur 4.9

28

Det kustnära vågklimatet norr om Furuboda. Diagrammen anger vågornas
riktningsfördelning.
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Figur 4.10

Det kustnära vågklimatet söder om Furuboda. Diagrammen anger vågornas
riktningsfördelning.
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4.4.2

Förhållanden under stormar
Förhållandena under situationer med hårt väder har analyserats med en extremvärdesanalys av
de tre utvalda punkterna nära kusten. Punkterna är utvalda för att täcka ett representativt avsnitt
av kusterna längs Kristianstads kommuns kust. Extremvärdesanalyserna är baserade på 10 års
modellresultat och våghöjder med återkomstperioder på upp till 10 år är därför framtagna i
analysen. Resultaten är presenterade i Tabell 4.1.
Tabell 4.1

Extremvärden för våghöjder (m) beräknat för tre punkter längs Kristianstads kustlinje.
Vågorna är extraherade på -5 m (RH2000) djupkurvan och är därför djupbegränsade.

Returperiod
(år)

P3: Åhus Nord
(m)

P6: Äspet
(m)

P9: Gropahålet
Nord
(m)

1

1.41

1.85

2.19

5

1.56

1.99

2.44

10

1.63

2.16

2.56

Sambandet mellan våghöjd och vattenstånd har analyserats genom att identifiera enskilda
stormar och ta ut största våghöjd och högsta vattenstånd under varje händelse. I detta
sammanhang är en händelse definierad som en sammanhängande period där våghöjden har
varit över 1 m. I Figur 4.11 - Figur 4.13 jämförs våghöjder, inklusive de våghöjder som möter det
kriteriet, med vattenståndet. Dessutom anges längden av varje händelse med hjälp av färger.
Figurerna visar att det finns en positiv korrelation mellan våghöjder och vattenstånd, vilket
normalt förväntas. Vattenståndet blir typiskt inte högre än +1 m över medelvattenståndet.

Figur 4.11
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Sambandet mellan maximal signifikant våghöjd och högsta vattenstånd för 95 händelser
med våghöjder över 1 m från 2006-2015. Färgerna anger längden av varje storm. Resultaten
gäller för den kustnära punkten: P3, som ligger strax norr om Åhus.
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Figur 4.12

Sambandet mellan maximal våghöjd och högsta vattenstånd för 212 händelser med
våghöjder över 1 m från 2006-2015. Färgerna anger längden av varje storm. Resultaten är
för den kustnära punkten: P6, som ligger utanför Äspet.

Figur 4.13

Sambandet mellan maximal våghöjd och högsta vattenstånd för 215 händelser med
våghöjder över 1 m från 2006-2015. Färgerna anger längden av varje storm. Resultaten är
för den kustnära punkten: P9, som ligger utanför Gropahålet.
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Sedimenttransport
Erosion och avsättning vid kusten över en längre tid (flera år) beror främst på variationen i
transporten av sand längs kusten. Den längsgående transporten, även känd som
littoraltransporten, drivs av vågor som bryter vid kusten. Om vågorna kommer in mot kusten i en
vinkel, kommer vågbrytningen att skapa en kraft längs kusten, som driver ett längsgående flöde
i brytningszonen. Strömmen och vågorna kommer tillsammans att virvla upp och transportera
sanden, som därför förflyttar sig längs kusten koncentrerad kring brytningszonen. Den faktiska
sandtransporten kommer därför att bero på vågornas infallsringsriktning i förhållande till kustens
orientering, våghöjden, kustprofilen, vattennivån och sandens kornstorlek. Havsströmmar i
djupare vatten utanför brytningszonen är inte viktiga för transporten. Sandtransportens storlek
och riktning varierar med de för tillfället rådande vågförhållandena, men på lång sikt (över en
flerårig tidsskala) blir det den genomsnittliga transporten som bestämmer sandens migration och
utvecklingen av kusten.
Den längsgående sandtransporten kan variera längs en kust för att det finns gradienter i
vågförhållandena och i kustens orientering eller för att transporten blockeras helt eller delvis av
kustkonstruktioner (till exempel hamnar, hövder eller vågbrytare) eller av naturliga hårda
kustutsprång. Sådana variationer orsakar erosion eller avsättning vid kusten och är ansvarig för
den så kallade kroniska erosionen, som pågår år efter år.
I motsättning till detta kommer transport på tvärs av kusten, som under stormar kan avlägsna
sand från den översta delen av stranden och orsaka erosion. Den eroderade sanden avlägsnas
dock inte från kuststräckan men avsätts på djupare vatten utanför stranden. Under efterföljande
längre perioder med lugnare vågförhållanden kommer vågorna föra sand tillbaka mot stranden
och återupprätta strandprofilen. Denna erosion kallas därför akut erosion eftersom den inte
medför en permanent förlust. Dock kommer förlust av material från slänter som ett resultat av
akut erosion vara permanent för att slänterna inte återupprättas.

5.1

Metod
Sedimenttransporten längs Kristianstads kommuns kust utvärderas genom numerisk
modellering i en så kallad 1D (en-dimensionell) kustmodell för den längsgående
sandtransporten (LITDRIFT) vilken är en av DHI’s mjukvara i modulen Littoral Processes FM.
De kustnära vågorna räknas ut som beskrivits i avsnitt 4 och transformeras in över en profil som
går vinkelrätt in mot kustlinjen. Vågmönstret ger upphov till en längsgående ström och
längsgående sandtransport. De viktigaste delarna i LITDRIFT modellen illustreras i Figur 5.1.
Beräkningarna görs för hela perioden 2006-2015 för varje timme. Från beräkningarna av den
längsgående sandtransporten beaktas följande:
•
•
•
•

Netto- och bruttotransporten för nuvarande förhållanden
Säsongsvariationer i den längsgående sandtransporten
Transportfördelningen i profilen
Jämviktsriktning samt transportens känslighet för ändringar i kustlinjens
orientering
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Figur 5.1

De viktigaste delarna i LITDRIFT: variation över kustprofilen av: våghöjden, den
längsgående strömmen och sandtransporten.

Beräkningen av netto- och bruttotransporter för nuvarande kustlinjeorienteringar används för att
beskriva det övergripande utbytet av sand mellan Kristianstads kommuns kustdelar. Dessa
sandtransportberäkningar stöds av observationer för kustens historiska utveckling.
Det är viktigt att vara uppmärksam på säsongsvariationer i vågklimat och sandtransport för att
avgöra om vissa typer av kusterosion faktiskt är en säsongsrelaterad utveckling på grund av
förändrade vågriktningar snarare än erosion som uppstår under stormar vid högt vattenstånd.
Transportfördelningen i kustprofilen bestämmer direkt ut till vilket djup det kan förekomma
sandtransport, detta är det s.k. ”closure depth”. En bestämning av closure depth är avgörande
för att kunna räkna ut den övergripande sedimentbudgeten samt för bedömning av nödvändiga
längder på konstruktioner för att blockera den längsgående sandtransporten.
Kustens jämviktsorientering definieras som den riktning där nettotransporten är noll. Kustlinjen
kommer att ställa in sig i denna riktning om längdtransporten är blockerad och
jämviktsorientering är därför avgörande i samband med diskussionen om lösningsförslag till
kustskydd.
Känsligheten hos den längsgående sandstransporten för förändringar i kustlinjens orientering
används för att bedöma hållbarheten vid en strandfodring (se kapitel 7).

5.2

Kustprofiler
DHI har mätt upp 10 kustprofiler den 18 oktober 2017. Mätningen är utförd med ekolod och GPS
positionering från en motorbåt över djup från 0.8 m till omkring 6 m. Placeringen av profilerna är
presenterade i Figur 5.2. Profilernas numrering, P1-10, motsvarar punkterna där tidsserier för
kustnära vågförhållanden är extraherade. Profilernas numrering är presenterad i Figur 5.3.
De uppmätta profilerna visas i Figur 5.4 till Figur 5.6. För de tre profilerna norr om
Evenemangsstranden visar den nordligaste (P1) en kustnära rev/sandbank 25-50 m från
strandlinjen. Dessutom har alla profiler en jämn sluttning på ungefär 1:25 ned till 2-4 meters
djup.
Profilerna P4-6 är mera oregelbundna. De sluttar med en lutning på 1:25 ned till cirka 2 meters
djup. De två nordligaste profilerna P4 och P5 fortsätter med relativt låga vattendjup medans P6
fortsatt sluttar ner till 6-7 meters vattendjup.
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Profilerna P7-10 har en mindre lutning nära vattenlinjen. De tre sydligaste har en bank på 1m till
2.5m vattendjup och fortsätter med en jämn sluttning ner till 6m vattendjup eller mer.
Data för stranden och området närmast vattenytan kommer från mätningar med drönare för fem
av profilerna. För de tre nordligaste är strandens lutning omkring 1:20, medans den för de övriga
är omkring 1:10.

Figur 5.2

DHI genomförde 18 oktober 2017 en mätning av bottendjupet längs med 10 kustprofiler.
Kustprofilerna är uppmätta med ekolod från en motorbåt på djup mellan 0.8 m och 6 m.
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Figur 5.3

Profilernas numrering

Figur 5.4

De uppmätta profilerna P1-P3
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5.3

Figur 5.5

De uppmätta profilerna P4-P6

Figur 5.6

De uppmätta profilerna P7-P10

Sedimenttransportberäkningarna
De extraherade tidsserierna från vågsimuleringarna och vattenståndsdata för perioden 2006 till
2015 används för beräkning i de uppmätta profilerna med antagandet att sedimenten består av
finkornig sand. Sandtransportens fördelning över kustprofilen visas i Figur 5.7 till Figur 5.10 för
profilerna P2, P5, P6 och P8. Negativ transport sker i nordlig riktning och positiv transport i
sydlig riktning. Varje figur visar den resulterande nettotransporten som en blå kurva, den
nordgående transporten som en grön kurva och summan av dessa två, det vill säga
bruttotransporten, som en svart kurva. Transporten anges som en intensitet med enheten
m3/år/m, det vill säga transport per meter bredd i kustprofilen. Den samlade nettotransporten av
sand kan räknas ut genom att integrera den blå kurvan över hela kustprofilen.
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Figur 5.7

Transportfördelningen i profil P2

Figur 5.8

Transportfördelningen i profil P5
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Figur 5.9

Transportfördelningen i profil P6

Figur 5.10

Transportfördelningen i profil P8

Från figurerna ovan går det att utläsa att i P2, P5 och P6 är transporten störst närmast kusten
och att transporten minskar till nästan noll för vattendjup över cirka 2 m, medan transporten i P8
är störst vid revet/sandbanken, vilket avspeglar att vågbrytningen här är mera intensiv än precis
vid kusten. I P8 minskar transporten till nästan noll på vattendjup omkring 2.5 till 3.0 m.
Profilerna P2 och P8 har negativ (nordgående) nettotransport, P6 har sydgående transport och i
P5 är den resulterande transporten nära noll.
För varje profil är beräkningarna upprepade för olika orienteringar av kusten. Detta visar
transportens känslighet och gör det möjligt att hitta jämviktsorienteringen för vilken transporten
på en given plats kommer att vara noll. Dessa så kallade Q-α kurvor (Q står för transport och α
för kustorientering) visas i Figur 5.11 till Figur 5.15. Kustorienteringen, α, är definierad som
kompassriktningen man tittar mot, när man står vid kusten och ser rakt ut mot havet. Den
beräknade nuvarande kustorienteringen visas med en lodrät streckad linje. Nettotransporten
visas med en blå kurva, den kommer normalt att ändra tecken i figuren och ha värdet noll för
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jämviktsorienteringen. Den röda kurvan anger bruttotransporten och är alltid positiv. För profilen
P4 är den nuvarande kustorienteringen svår att definiera och betecknas som ett grått band. Det
framgår att nettotransporterna generellt är små i den meningen att den uppskattade
kustorienteringen bara skiljer sig några få grader från jämviktsorienteringen.
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Figur 5.11

Q-α kurva för P1 och P2

Figur 5.12

Q-α kurva för P3 och P4

Figur 5.13

Q-α kurva för P5 och P6
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Figur 5.14

Q-α kurva för P7 och P8

Figur 5.15

Q-α kurva för P9 och P10

Beräkningarna är summerade i Tabell 5.1 som för varje profil anger den beräknade
kustorienteringen och den beräknande netto- och bruttotransporten. Det bör noteras att
beräkningarna är känsliga även för små variationer i kustorientering. För P5 till P10 kan en
ändring på enbart 1 grad innebära en ändring i transporten av flera tusen kubikmeter per år.
Det framgår att transportintensiteten är signifikant lägre i P1 till P3 än i de sydligare profilerna:
bruttotransporterna är 4-5 gånger lägre.
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Tabell 5.1

Summering av transportberäkningarna. Positiv nettotransport går söderut.

Profil

𝞪 (deg. N)

Nettotransport
(m3/år)

Bruttotransport
(m3/år)

P1

130

~ -3000

4000

P2

117

~ -1000

3000

P3

92

~ -1000

4400

~0

15000

P4
P5

135

~ -1000

19000

P6

141

~1000

22800

P7

145

+5000

21000

P8

121

0

19000

P9

113

-5000

30300

P10

107

-3500

22500

Variationen från det ena året till det andra kan variera betydligt. Detta framgår i Figur 5.16, som
visar det beräknade netto- (blå staplar) och bruttotransporterna (gula staplar) för varje år i P7.
Det syns att inte bara storleken på nettotransporter varierar kraftigt från år till år, men också
riktningen. Detta återspeglar att kustorienteringen ligger nära jämviktsriktningen.
Inte överraskande finns det också en tydlig variation under året, som framgår i Figur 5.17, vilket
återspeglar de starkare vindarna på hösten och vintern. Detta ses tydligt i bruttotransporten
medan nettotransporten varierar mera oregelbundet eftersom kusten ligger nära noll-riktningen,
vilket gör att små säsongsvariationer i vågriktningen ger stora utslag på nettotransporten.
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5.4

Figur 5.16

Den beräknade transporten för varje år i P7

Figur 5.17

Transporten i P7: variationen månadsvis över året

Övergripande sedimentbudget
Baserat på observationer från kustinspektionen, sedimenttransportberäkningarna och analys av
flyg- och satellitbilder från Google Earth har det tagits fram en sedimentbudget för
kuststräckorna.
Figur 5.18 visar kusten vid Evenemangsstranden. De två kustlinjerna från 2010 och 2016 visar
en framflyttning av kusten. Vid kustinspektionen upptäcktes dock tecken på erosion på grund av
en nordgående transport i riktning bort från erosionsskyddet, som är uppfört som en mur av
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stenar, en stenskoning. Den fylls på genom sandfodring varje år, vilket förklarar varför kusten
har flyttats fram trots att den utsätts för ett erosionstryck.
I Figur 5.19 ses kusten längre mot norr om Evenemangsstranden. Profilen är mycket platt
bredvid stranden med en tendens till att bilda våguddar. Denna del av kusten har flyttats fram
mellan år 2010 och 2016, vilket beror på att den norrgående sandtransporten från
Evenemangsstranden avsätts här.

Figur 5.18
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Kusten vid Evenemangsstranden. Grön linje: kusten år 2010. Röd linje: kusten år 2016.
Bakgrund: Google Earth. Framflyttningen av kusten tillskrivs de årliga sandfodringarna.
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Figur 5.19

Kusten norr om Evenemangsstranden. Grön linje: kusten år 2010. Röd linje: kusten år 2016.
Bakgrund: Google Earth.

Figur 5.20

Kusten söder om Åhus hamn och den nordliga delen av Äspet. Grön linje: kusten år 2010.
Röd linje: kusten år 2016. Bakgrund: Google Earth.

Kusten söder om Åhus hamn och den norra delen av Äspet ses i Figur 5.20. Här ses
framflyttning av den lilla hövd som har anlagts för att förhindra att sanden hamnar i
inseglingsrännan till hamnen. Detta indikerar en norrgående sandtransport. Den åt öst vända
kustutsprånget ligger i lä av klippskär, men består huvudsakligen av sand och varierar i
utformning efter hur de senaste kraftiga vågsituationerna (stormarna) varit.
På den södra delen av Äspet, Figur 5.21, syns en tendens till erosion mot norr och en
framflyttning mot syd, vilket indikerar en svagt sydgående transport.
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Figur 5.21

Kusten vid Äspet mot Revhaken. Grön linje: kusten år 2010. Röd linje: kusten år 2016.
Bakgrund: Google Earth.

Söder om Revhaken, Figur 5.22, har kusten dragit sig tillbaka mellan år 2010 och 2016. Detta är
en tydlig indikation på att det har varit en sydgående transport i denna period.
Längre mot söder runt utloppet från Helge å ses en tydlig effekt av styrvallarna på var sida av
utloppet, Figur 5.23. Styrvallarna blockerar en stor del av den längsgående sandtransporten
som här är norrgående. Detta medför en framflyttning av kusten söder om ån och erosion på
norrsidan. Kustens förändringar motsvarar en transporthastighet på några tusen kubikmeter per
år.
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Figur 5.22

Kusten i Äspet söder om Revhaken. Grön linje: kusten år 2010. Röd linje: kusten år 2016.
Bakgrund: Google Earth.

Figur 5.23

Kusten runt utloppet vid Helge å. Grön linje: kusten år 2010. Röd linje: kusten år 2016.
Bakgrund: Google Earth.
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Baserat på den övergripande bedömningen av transportförhållanden och observerade rörelser
av kusten har en övergripande sedimentbudget upprättats, som visas i Figur 5.24. Figuren visar
transportriktningar, nettotransporter och bruttotransporter för varje delsträcka. Det noteras att
nettotransporten på dessa delsträckor generellt är små i förhållande till bruttotransporten. Detta
innebär att även om storleksordningen på nettotransporten är väl känd är den relativa
osäkerheten i nettotransporten förhållandevis hög, då det kan ses i beräkningarna att
transporten kan variera avsevärt från ett år till ett annat.

Figur 5.24

5.5

Övergripande sedimentbudget längs med Kristianstads kustlinje. Pilarna anger riktningen för
nettotransporten. Siffrorna anger storleken av nettotransporten och siffror inom parentes
anger bruttotransporten.

Bedömning av kusterosion under stormar
Under stormar eroderas den övre delen av kustprofilen som ett resultat av utåtgående
sandtransport. Den utåtgående sandtransporten är orsakad av en utåtgående ström nära
bottnen. Sanden som eroderas från stranden avsätts längre ut i kustprofilen. Under de följande
perioderna av lugnt väder kommer kustprofilen gradvis att byggas upp igen av en inåtgående
sandtransport.
Erosionen av kustprofilen under stormar kallas akut erosion eftersom erosion uppträder plötsligt
men är tillfällig. Storleken på akut erosion är avgörande för en bedömning av den nödvändiga
bufferten i sandvolymen för den övre delen av stranden. Denna uppskattning är viktig för att
kunna undvika erosion i den övre delen av stranden, till exempel i foten av sanddynen (se
exempel på sanddynserosion i Figur 3.9).
Den akuta erosionen är beräknad för kustprofilen vid Äspet (P6) med hjälp av numerisk
modellering. Modellberäkningarna är genomförda för två olika händelser för typiska situationer
vid hårt väder. Tabell 5.2 summerar detaljerna för de två händelserna och Figur 5.25 och Figur
5.26 visar tidsserier av våghöjd och vattenstånd under dessa två händelser.
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Tabell 5.2

Beskrivning av händelser där den tvärsgående sandtransporten är beräknad. η är
vattenståndet i förhållande till medelvattenståndet.

#

Hm0, max
(m)

ηmax
(m)

Duration
(days)

1

1.85

0.26

2

1.45

0.86

Figur 5.25

Tstart

Tend

Remark

2.8

2014-11-14
20:00

2014-11-17
15:00

Typisk årshändelse

1.1

2009-10-14
15:00

2009-10-15
16:00

Händelse med
det högsta
vattenståndet

Tidsserier av våghöjd (överst) och vattenstånd (botten) under händelsen den 14 november
2014 då våghöjden motsvarade en 1 års-händelse.
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Figur 5.26

Tidsserier av våghöjd (överst) och vattenstånd (botten) under händelsen den 14 oktober
2009 med det högsta vattenståndet.

Figur 5.27 visar fördelningen av den tvärsgående sandtransporten under var och en av de två
situationer (i blått respektive rött). De kustprofiler som använts vid beräkningarna visas också i
gult.
Negativ tvärsgående sandtransport är lika med en utåtgående sandtransport. Figuren visar att
sandtransporten är utåtgående över den största delen av kustprofilen för de två situationerna.
Transporten går från att vara noll nära +1.5 m bottenkonturen (i övre delen av stranden).
Härifrån ökar den utåtgående komponenten till omkring 0 m bottenkonturen, varefter den
utåtgående komponenten minskar. Övre delen av stranden (mellan 0 m och +1.5 m) eroderas
för att den utåtgående transporten ökar, medan sanden avsätts längre ut i profilen (mellan -5 m
och 0 m) eftersom den utåtgående transporten minskar på detta avstånd från kusten.
Baserat på beräkningarna bedöms den akuta erosionen att avlägsna ca. 10 m3 sand per
löpmeter längs med stranden under en situation med hårt väder. Erosionen kommer då att äga
rum mellan 0 m och +1.5 m över medelvattenståndet och den eroderade sanden förväntas att
avsättas i kustprofilen mellan 0 m konturen och -4- -5 m konturen.
Beräkningarna för den tvärsgående sandtransporten är mycket osäkra och den akuta erosionen
bedöms vara av storleksordningen 10m3/händelse/m. Den bakre stranden bör nå upp till ca. +2
m över medelvattenståndet och stranden bör vara bred nog till att kunna avge en mängd sand
som motsvarar minst 10 m3/m.
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Figur 5.27

Tvärsgående sandtransport under två händelser med vågor över 1m.
Transportfördelningarna visas i blå och röd kurva. Negativ transport motsvarar transport bort
från land. Kustprofilen visas som en gul kurva.

51

Diskussion kring erosionsproblemens omfång

6

Diskussion kring erosionsproblemens omfång

6.1

Kusten norr om Åhus: Östra Sand, Täppet och
Evenemangsstranden
Kusten längs Östra Sand och Täppet är relativt skyddad som följd av den platta och grunda
kustprofil som sträcker sig flera kilometer ut i vattnet.
Det ligger bebyggelse nära kusten längs den södra delen av Östra Sand, medan den norra
delen är ett militärt övningsområde, som därför är förhållandevis oexploaterad.
Bredden på stranden är typiskt omkring 10 m och bakom stranden ligger ett outnyttjat område
med låg växtlighet. Längs den södra änden är stranden bredare dels på grund av de
sandfodringar som genomförs varje år sedan 2007, men också för att den bakre delen av
stranden används av badgäster (varvid vegetationen begränsas).
Sandtransporten längs Östra Sand och Täppet är låg med en tendens till att i huvudsak gå mot
norr. Det samlade utbytet av sand längs kusten (bruttotransporten) är också låg jämfört med
kusterna längre söderut. Den relativt låga nettotransporten beror på att kusten som helhet ligger
nära att vara i jämvikt med det lokala vågklimatet. Kustens nuvarande orientering är därför nära
den så kallade jämviktsorienteringen. I Figur 6.1 visas jämviktsorientering för kusten för tre
profiler. Jämviktsorienteringarna är inritade på en bakgrundskarta från 2017 och det framgår att
kusten ligger nära jämvikt eftersom de tre jämviktsnormalerna nästan är vinkelräta mot kusten i
bakgrundsbilden.
Längs största delen av kusten finns inga problem med erosion, varken som en följd av
längsgående sandtransport eller vid stormhändelser. Vid södra änden av Täppet (vid
Evenemangsstranden) har det varit nödvändigt med årliga sandfodringar eftersom sanden
transporteras bort från den konstgjorda stranden. Sandtransportberäkningarna visar att
transportkapaciteten är omkring 1000 m3/år mot norr. En stor del av transporten sker dock ca.
100 m från stranden vid övergången från en platt profil till en brantare profil. Transporten nära
stranden kommer därför att vara mindre och bedöms i medeltal vara omkring några hundra
kubikmeter per år.
Sandförlusten från Evenemangsstranden beror på att stranden hålls fixerad 5-10 grader vriden
mot norr i förhållande till strandens naturliga jämvikt. Härmed ökas den norrgående
sandtransporten lokalt. Över åren sedan 2007 har sanden flyttat mot norr och stranden som
ligger inom 500 m från stenskyddet har flyttats längre ut i havet. Om sandfodringarna stoppas
kommer stranden att dra sig tillbaka till en punkt som går närmast parallellt med
vegetationslinjen (indikeras med den blå kurvan i Figur 3.13).
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Figur 6.1

Kusten längs Östra Sand och Täppet. De gula raka linjerna anger jämviktsriktningen för
kustnormalen (från modellberäkningar). Bakgrundsbilden kommer från Google Earth (2017).

Figur 6.2

Stranden norr om stenskyddet på Evenemangsstranden eroderas för att stranden här
fixerats i en onaturlig riktning (visas med den röda linjen). Innanför den röda linjen
transporteras sanden mot norr.
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6.2

Kusten längs med Äspet
Stranden längs Äspet är en bra badstrand med hög sandkvalitet och klart vatten. Kustlinjen hålls
fast vid kustutsprången som består av stora stenar som har fungerat som en form av naturliga
vågbrytare.
Bredden på stranden varierar från att vara 10-20 m i den norra änden till att vara ca. 10 m mitt
på stranden. Längs den södra änden är stranden 20-30 m bred.
Bakom stranden ligger ett gammalt sanddynslandskap med bebyggelse och växtlighet. Höjden
av sanddynerna bakom stranden varierar från ca. 1 m i den norra änden och stigande till 2-3 m
längs den norra halvdelen. Längs den södra halvdelen av stranden är höjden på sanddynerna
ca. 2 m.
Bebyggelsen vid Äspet ligger nära kusten och längs den norra halvdelen av kusten ligger
tomterna ända ut till kanten av de yttre dynerna. Längs den södra halvdelen finns ett område
med icke exploaterat sanddynslandskap.
Sandtransporten vid Äspet är i medeltal nära noll, dock med en svag tendens till en sydgående
transport. Det samlade utbytet av sand längs med kusten (bruttotransporten) är på 20.000 –
25.000 m3/år. Det naturliga kustutsprånget vid den södra änden av Äspet blockerar för
sandtransporten längs med kusten. Detta utsprång är därmed medverkande till den breda
stranden längs den södra änden av Äspet och den smala stranden längs den mittersta delen av
Äspet. Närvaron av det naturliga kustutsprånget i den södra änden av stranden kombinerat med
tidigare tiders naturliga utveckling av kusten medför att den nuvarande kustlinjen är nära
jämviktsriktningen för kusten. Jämviktsriktningen visas som gula kustnormaler i Figur 6.3.

Figur 6.3

Kusten vid Äspet. De gula linjerna anger jämviktsriktningen för kustnormalen (från
modellberäkningar). Bakgrundsbilden kommer från Google från år 2017. Den röda kurvan
anger området som är känsligt för akuterosion.

Det bedöms att stranden vid Äspet är stabil mot erosion av sanddynerna längs den norra änden
där stenrevet Snickarhaken skyddar stranden mot stormvågor och längs den södra delen mot
Revhaken där den relativt breda sandstranden effektivt skyddar sanddynslandskapet mot
stormvågor (områdena visas med de gröna kurvorna i Figur 6.3). Stranden bedöms vara
exponerad mot erosion av sanddynerna längs den centrala delen (visas med den röda kurvan)
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för att stranden här är relativt smal. Längs denna del av stranden finns det också exempel på
existerande skydd för slänternas fot.

6.3

Kusten mellan Revhaken och Gropahålet
Kusten mellan Revhaken och Nyehusen är en ca. 7 km lång sträcka utan konstruktioner på
stranden. I den norra änden ligger det naturliga kustutsprånget Revhaken och i den södra änden
ligger utloppet från Helge å (vid Gropahålet).
Kusten består av en strand som är 20-30 m bred (dock smalare vid den nordliga änden). Bakom
stranden är det ett landskap av sanddyner. Vid den norra änden är sanddynslandskapet
bebyggt och beväxt. Från ca. 1 km söder om kustutsprånget och längre söderut finns ett område
med orört sanddynslanskap. Detta landskap är typiskt 30-40 m brett. Stycket med orört
landskap finns också längs kusten framför Yngsjö.
Kusten är nära ett jämviktsläge med det lokala vågklimatet och nettotransporten är således
relativt låg. Sandtransporten är sydgående vid den norra änden av kusten (upp till 5000 m3/år i
medeltal) och nordgående vid den södra änden (upp till 3000 m3/år i medeltal).

Figur 6.4

Kusten söder om Äspet. De gula linjerna anger jämviktsriktningen för kustnormalen (från
modellberäkningar). Bakgrundsbilden kommer från Google, 2015/2016.

Den sydgående sandtransporten precis söder om Revhaken har gjort att kusten har dragit sig
tillbaka här för att tillförseln av sand runt det naturliga utsprånget inte är märkbar. Tomtägarna
längst mot norr har uppfört ett kustskydd i form av en stenmur (visas i Figur 3.17) som skyddar
mot erosion av foten på slänten närmast vattnet (placerad vid den norra röda kurvan i Figur 6.4).
Över tid har stranden dragit sig tillbaka och för närvarande är bara en mycket smal strand kvar.
Stenmuren reducerar mängden sand som kan friges från den norra änden av kuststräckan och
det medför att erosionen över tid kommer att spridas längre söderut och ge erosionsproblem
längs den del av kusten där bebyggelsen i dag ligger nära foten på sanddynen närmast vattnet
(visas vid den nordligaste gula kurvan i Figur 6.4). I takt med att stranden eroderas kommer
kusten bakom att bli mer känslig för akut erosion under stormhändelser och det kan bli
nödvändigt att skydda kusten på något sätt.
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Den nordgående sandtransporten vid utloppet från Helge å har över de senaste sex åren
medfört att kusten dragit sig tillbaka ca. 3-4 m/år (placeringen visas i den sydligaste röda kurvan
i Figur 6.4). Tillbakadragandet beror på att styrvallarna vid Helge å blockerar den nordgående
sandtransporten. Kusten norr om utloppet saknar därför tillförsel av sand på upp till 3000 m3/år.
Inlandet norr om utloppet av Helge å ligger som ett naturligt sanddynsområde med stora
avstånd mellan kusten och någon infrastruktur. Således kan kusten genomgå den naturliga
erosionen över de nästa 10 åren, eller mer, utan att det kommer att göra den känslig för akut
erosion. Det kan förväntas att erosionen kommer att sprida sig längre mot norr. Den södra av de
två gula kurvorna i Figur 6.4 anger området som kan förväntas bli känsligt för erosion i framtiden
om inte erosionen begränsas.
Det noteras också att säsongsvariationer och år-till-år variationer i den längsgående
sandtransporten resulterar i att kusten i den nordliga änden och den sydliga änden av sträckan
kommer röra sig fram och tillbaka. Denna typ av variabilitet nära ändarna av en lång kustlinje är
normal och kan ge problem om det byggs för nära kustlinjen (som det är gjort i den norra änden
av sträckan).

6.4

Kusten söder om Gropahålet
Kusten från Gropahålet till kommungränsen vid Juleboda består av en ca. 12 km lång strand
utan konstruktioner som blockerar sandtransporten. Stranden är 20-30 m bred och
kännetecknas av stora vågrörelser i stranden (liknande bulor) vilket antyder att stranden är nära
jämviktsriktningen. Figur 6.6 visar en närbild strax söder om Nyehusen från 2015 där
vågrörelserna är speciellt tydliga i sanden. Dessa ”bulor” är ca. 100 m långa och 10-15 m breda.
Bakom stranden finns där typiskt ett sanddynslandskap med låg växtlighet i ett bälte på bredare
än 20 m vilket ger kusten ett naturligt skydd mot akut erosion.

Figur 6.5

Kusten söder om Gropahålet. Den gula linjen anger jämviktsriktningen för kustnormalen (från
modellberäkningar). Bakgrundsbilden är från Google, 2015.

Precis söder om utloppet från Helge å finns tecken på en framflyttning av kusten. Denna
framryckning beror på att styrvallarna blockerar den norrgående sandtransporten och leder
därför till avsättning av sand söder om styrvallarna. Framryckningen motsvarar att det i medeltal
tillförs sand till området på upp till 3000 m3/år.
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I den södra änden av kuststräckan finns inga mätbara tecken på pågående erosion under de
senaste 15 åren.

Figur 6.6
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Exempel på långa undulationer/vågrörelser på stranden. Man kan ana att sandbankarna
under vattnet är böjda. Bägge fenomenen indikerar att kustens orientering är nära
jämviktsriktningen. Bilden är tagen ca. 1 km söder om Nyehusen, 2015.
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7.1

Allmänt om skydd mot stranderosion
Kustskydd kan implementeras genom att använda olika skyddande strukturer eller genom att
ersätta den förlorade sanden eller en kombination av dessa. Innan en särskild lösning väljs är
det rekommenderat att överväga följande (från Ref. /1/):
•
•
•
•
•
•

Kustområdet är ett dynamiskt landskap. Ingripanden i kustprocesserna och i
kustlandskapet bör endast utföras om samhällets intressen är viktigare än att
behålla den naturliga kustresursen
Utse speciella delar av kusten där endast naturlig utveckling skall ske
Demontera olämpliga gamla skyddssystem och återuppbygg det naturliga
kustlandskapet där det är möjligt
Minimera användningen av kustskyddssystem och bevara den naturliga
variationen i kustlandskapet
Begränsa ny utveckling/bostäder nära kusten där det är möjligt
Underhåll och förbättra allmänhetens tillgång till stranden

Erosionsskydd genom hårda strukturer kallas ofta en "hård lösning" medan erosionsskydd med
ersättning/påfyllning av sand kallas en "mjuk lösning". Hårda lösningar fungerar genom att
skydda kusten och inlandet från erosion, ofta på bekostnad av stranden och det dynamiska
kustlandskapet. De mjuka lösningarna kommer att fylla på sanden som förloras från
kustområdet, men kommer inte att hindra framtida sandförlust eller tillbakadragande av
kustlinjen. Således är de mjuka lösningarna typiskt tillfälliga lösningar eller lösningar som kräver
återkommande påfyllningsoperationer. I många erosionsskyddssystem används en blandning av
mjuka lösningar (påfyllning) och hårda lösningar (strukturer). I denna typ av kombinerade skydd
används strukturerna för att stödja de påfyllda områdena.

7.2

Skydd mot stranderosion genom att använda hårda strukturer
Detta kapitel beskriver kortfattat de olika typerna av hårda skydd mot erosion som finns. Kapitlet
är baserat på de mer detaljerade beskrivningarna som finns i Ref. /1/ (kapitel 17).

Strandskoning
En strandskoning är en struktur som sträcker sig längs kusten och skiljer mark- och
vattenområden. Den är utformad för att förhindra kusterosion och översvämning av området
bakom strukturen. Strandskoningar är normalt massiva strukturer eftersom de är utformade för
att motstå vågornas fulla kraft.
Strandskoningar skyddar området på landsidan av strukturerna men stoppar inte erosion i
kustprofilen (i vattnet eller på stranden). Stranden framför strandskoningen kommer därför att
försvinna om erosion pågår. Strandskoningen kommer att minska mängden sand som frisläpps
från kustprofilen. Strandskoningar kan därför också accelerera erosionen på en sida om en
struktur (sk. downdrift erosion).
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Figur 7.1

Exempel på strukturer av typen strandskoning.

Släntskydd “Revetment”
Släntskydd är en lutande struktur som består av en sten eller betongenhet som går längs
kustlinjen. Strukturen är gjord för att skydda mot erosion. Släntskydden är genomtränglig och
skyddar därför inte mot översvämning. Strukturen används typiskt för att skydda foten av en
sanddyna, klippa, dike eller strandskoning mot vågornas påverkan genom att sprida ut/avleda
dem.

Figur 7.2

Olika exempel på släntskydd ”revetment”.

Släntskydder kan begravas under ett lager av sand (så kallat sovande skydd) för att ge kusten
ett naturligare utseende. Sandlagret eroderas under svåra stormar och exponerar därmed den
underliggande strukturen. Efter att ha blivit exponerad behöver strukturen begravas igen för att
återfå det naturliga utseendet. Figur 3.11 visar ett exempel på ett begravet släntskydd vid Äspet
som exponerades 2018-01-03 under en storm.
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Figur 7.3

Den begravda släntskydden som visas i Figur 3.11 blev exponerad vid en storm. Detta fotot
är taget mot söder medan fotot i Figur 3.11 är taget mot norr. Detta foto är från 2018-01-04.

Hövd (Groyne)/Headland
Hövder (Groynes) är vanligtvis raka strukturer som sticker ut vinkelrätt från kusten. Ett headland
(i detta fall; en konstgjord udde) har en större utsträckning längs med stranden jämfört med en
hövd och är ofta utformad med vissa fritidsanläggningar, t ex picknick-områden, affärer,
toaletter/duschar. Strukturens funktion är att blockera den längsgående sandtransporten eller att
stödja en strand som behöver sandfodring. Headlands kan utformas att begränsa mängden
skräp och tång genom att detta fångas upp av strukturen.

Figur 7.4

Exempel på strandrestaurering bestående av sandfodring, en terminalhövd (vänstra delen av
bilden) och tre konstgjorda headlands. Foto från Marataizes, Brazilien.

Sand som blockeras av strukturen kommer att ackumuleras på uppströmssidan av strukturen
och därigenom bredda stranden. Erosion kommer emellertid att ske på nedströmssidan av
strukturen, vilket leder till lokalt ökat erosionstryck och reträtt av strandlinjen. Ackumulering av
sand kan inte garanteras på ena sidan av en hövd om kustlinjen är utsatt för varierande
vågriktningar.
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Hövder kan indirekt skydda kusten mot erosion under stormar om de används för att stödja en
bred strand. I detta fall kommer stranden, som fått sandersättning, att skingra vågenergin och
därmed minska erosionen av sanddynans fot.
Farliga strömmar kan genereras av vågor nära strukturerna, vilket är problematist för
badsäkerheten. Hövder behöver vanligtvis sträcka sig in mot land till sanddynans fot. Detta
kommer att dela upp stranden i delar och hindra fri tillgång längs stranden, vilket ur
allmänhetens perspektiv kan anses vara en negativ påvekan.

Fristående vågbrytare
Fristående vågbrytare är strukturer som är parallella med stranden och vilka sprider ut
vågenergin och skapar läområden med lugna förhållanden. Sand kommer att ackumuleras
bakom strukturerna vilket leder till att en lärevel (”salient”) eller en ansluten lärevel (”tombolo”)
skapas. Den resulterande plana (horisontella) formen beror huvudsakligen på längden av
strukturen i förhållande till avståndet till strukturen till den ursprungliga kustlinjen. Den
resulterande plana formen är svår att förutsäga exakt och i många fall kan typen av planform
förändras beroende på det senaste vågklimatet och vattenståndet.

Figur 7.5

Skiss av två fristående vågbrytare som leder till ackumulation av sand. Från Ref. /1/.

Fristående vågbrytare kan också konstrueras som nedsänkta strukturer för att förbättra det
visuella utseendet av skyddet. Strandens respons på nedsänkta vågbrytare är dock mycket
osäker och det finns fall där nedsänkta strukturer får lokal erosion bakom strukturen i stället för
ansamling.
Farliga strömmar kan genereras av vågorna nära strukturerna, vilket är problematiskt för
badsäkerheten.

7.3

Skydd mot stranderosion genom användning av mjuka lösningar
Sandfodring
Sandfodring är en metod där sand tillförs som en konstgjord utfyllnad i ett kustområde.
Begreppet strandfodring används också, men är något bredare och syftar även på arbetet med
undersökning, kontroll och tillståndsprövning i samband med åtgärden. Erosionen elimineras
inte av den tillförda sanden utan kommer att fortsätta. Dock eroderas den tillförda sanden
gradvis, vilket under tiden minskar erosionen på den skyddade sanddynen, stranden eller
klippan. Ytterligare sand måste normalt tillföras efter en tid för att upprätthålla skyddet.
Sandutläggningen kan utföras i fem olika delar av profilen. Sanden placeras då där utfyllnaden
behövs för att skydda kusten mot erosion, se Figur 7.6.
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•
•
•

•

•

Figur 7.6

Utfyllnad av sanddynan: Vanligtvis använd för att förbättra hållbarheten av
sanddyner och förbättra skyddet mot att rämna och översvämmas under
stormhändelser
Utfyllnad av bakre delen av stranden: Används för att förbättra skyddet mot
erosion av sanddynan eller runt klipporna vid stormhändelser
Utfyllnad av stranden: Ökar strandens bredd. Används för att öka strandens
rekreationsvärde, förändra stranden som en del av ett större projekt, förbättra
skyddet för sanddyner/klippor/inland under stormar. Vågor och strömmar kommer
att omfördela sanden längs med och vinkelrätt mot stranden.
Utfyllnad av strandens främre del “shoreface”: Levererar sand till kustområdet i
den yttre delen av profilen. Används typiskt om kustprofilen har blivit brant genom
erosion eller som ett billigare sätt att tillföra sand jämfört med utläggning på
stranden (sand lastas av från stora flytande pråmar)
Utfyllnad av profilen: Sand tillförs hela området. Typiskt som åtgärd för allmän
erosion.

Defenition av olika typer av utläggning beroende på placeringen av utfyllnaden i kustprofilen.

Lagerutläggning/Megautläggning
Lagerutläggning är en tillförsel av en stor mängd sand som ett lager till en kortare strandsektion.
Filosofin är att sanden därefter distribueras längs de intilliggande kustområdena genom
naturliga sandtransportprocesser.
De främsta fördelarna med lagerutläggningen är:
•
•
•
•
•

Huvuddelen av strandlinjen påverkas inte direkt av arbetet med utläggningen
Sanden kommer gradvis att distribueras till de intilliggande kustlinjerna av
naturliga processer
Den initialt stora lokala stora utläggningen skapar en hot spot för rekreation och
betraktning av kustprocesser
Möjlighet för att öka mångfalden i kustlandskapet och attrahera ytterligare djurliv
på kort till medellång sikt
Pris per enhet sand är lägre jämfört med att sanden fördelas över längre sträckor
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De huvudsakliga nackdelarna med lagerutläggning är:
•
•
•
•

Skyddet ger inte lika stor nivå av strandstabilisering längs sektionen med tillförd
sand och intilliggande sektioner
Erosion kan inträffa längs de intilliggande sträckorna på grund av förändringar i
det lokala vågklimatet
Branta sluttningar kan bildas längs vissa delar av utläggningsområdet
Farliga strömmar kan bildas vid utläggningens gränser

Det mest kända exemplet på lagerutläggning är utläggningen i Zandmotor i Nederländerna där
21.5M m3 sand tillfördes över en sträcka på 2 km längs kustlinjen i 2011. Figur 7.7 visar
exempel på utläggningen kort efter genomförandet och två år senare.
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Figur 7.7

Exempel på lagerutläggning i Nederländerna: Zandmotor. Den initiala utläggningen bestod
av 21.5M m3 sand. Överst: 2011-09-05, Botten: 2013-12-20. © Zandmotor.

Strandavvattning eller sanddränering
Ett strandavvattningssystem eller sanddränering minskar strandens sårbarhet mot erosion
genom att sänka grundvattennivån i stranden. Systemet är en strandparallell dränering som är
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installerad 1-2 m nedanför stranden nära högvattenlinjen. Dräneringen är kopplad till en pump
från vilken dräneringsvattnet pumpas tillbaka till havet. Systemet är patenterat i hela världen
GEO, Danmark.

Figur 7.8

Principen för en aktivt fungerande stranddränering.

Systemet är bäst lämpat för stränder med följande karaktärestik:
•
•
•
•
•
•

Sandstränder
Måttligt vågexponering
Exponerade för tidvatten
Stränder som är utsatta för hög grundvattennivå vid kusten och på stranden
Exponerad för årstidsfluktuationer av strandlinjen
Platser med en small strand där en bredare strand är önskvärd

Systemet är inte rekommenderat för stränder med följande karaktärestik:
•
•
•
•
•

Väldigt exponerade platser
Platser utsatta för akut erosion (stormerosion)
Skyddade kustlinjer
Platser utsatta för kraftig kronisk erosion
Erosion som orsakas av havsnivåhöjnng

Stabilisering av sanddyner
Sandyner är ett naturligt kännetecken för en kust för måttligt exponerarde till exponerade
kuststräckor. Dynerna är formade av sand som blåser mot inlandet från stranden och som
deponeras i området bakom kustlinjen. Förekomsten av sanddyner kräver därför en närvaro av
en bred strand och vindar som i huvudsak blåser från havet mot stranden. Under
stormhändelsen kan foten på sanddynan erodera, men dynorna kan fungera som en mycket
flexibel buffertzon, som skyddar inlandet från erosion och översvämning. Under stormar och
mera normala perioder kommer sand att transporters mot inlandet. Detta medför att sandynan
fungerar som ett naturligt flexibelt kustskydd och försvar mot havet.
Däremot kan den naturliga balansen ändras om vegetationen på sandynerna skadas av betning
eller om användare av stranden genererar för mycket trafik eller om vegetationen påverkas
negativt av utvinning av grundvatten etc. Sådana stressfaktorer kan orsaka att sanddynerna
degenererar och resulterar i en förlust av skyddet av kusten från de naturliga sanddynerna.
Samtidigt orsakar sanden som blåser mot inlandet olika sorters skada. Som konsevens av detta
brukar myndigheter skydda sanddynerna genom att skydda vegetationen, reglera betningen och
trafiken och genom att undvika andra stessfaktorer. Plantering av sandrör (Ammophila) och
utplacering av faskiner (små vindstaket) kan påskynda sandynernas återhämtning och har i
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vissa fall visat sig vara alltför effektiva vilket lett till en fixering av dynerna och därmed förlorat
dynornas naturliga flexibilitet.

Hanterad reträtt
Den naturliga och fria utvecklingen av en kustlinje, vilket är erosion eller ackumulation, skulle
idealt vara det övergripande målet för alla kustlinjer. I landsbygdsområden sker detta oftast utan
problem. Mer bebyggda områden som varit utsatta för erosion har i många fall varit skyddade av
olika sorters kustskydds-strukturer, vilket förhindrat de naturliga morfologiska processerna vid
kusten. Med tiden har detta kunnat resultera i en situation där kustlinjen förefaller ha en helt
konstruerad funktion, med en total förlust av de resurser som den naturliga kusten utgör. Denna
situation kommer att förvärras ytterligare när en höjning av havsnivån inträffar.
I sådana situationer bör det övervägas att släppa på kraven på fixeringen av kustlinjen i en viss
position och tillåta en hanterad reträtt. Hastigheten på den tillåtna reträtten skall typiskt vara
mindre än den naturliga retträtthastigheten som skulle ske utan något ingripande.
Den hanterade reträtten betyder normalt en kombination av rivning av gamla uttjänta
kustskyddsstrukturer och genomförandet av mjuka förvaltningsåtgärder för strandlinjen,
eventuellt kompletterat med några få miljöoptimerade strukturer.
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BI LAG A A – Bot t enpr ove r
Resultat av kornstorleksanalys

A-1

A

Resultat av kornstorleksanalys

A.1

Sammanfattning
ID

E
(m UTM-33)

N
(m UTM-33)

D50
(mm)

√

𝒅𝟖𝟒
𝒅𝟏𝟔

Location on
beach

(-)
1-1

0.577

1.287

Upper beach

0.912

1.351

Wave up-rush

1-3

0.880

1.405

Wave up-rush

2-1

0.284

1.283

Upper beach

0.316

1.580

Wave uprush

0.255

1.323

MSL

0.274

1.295

Wave uprush

0.296

1.465

Upper beach

0.525

1.776

Wave uprush

3-3

0.219

1.603

MSL

4-1

0.421

1.684

Upper beach

0.194

1.275

Wave uprush

0.171

1.288

MSL

1-2

2-2

452140

455735

6190040

6195870

2-3
2-4

456025

6196018

3-1
3-2

4-2
4-3
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456755

457547

6196545

6199310
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A.2

Kornstorleksfördelning
The bed samples are dried and sieved. The weight of sand retained by each sieve is measured.
The grain size distribution is a cumulated weight distribution used to calculate median grain size
and the spreading of the grain size distribution.
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