Analysav 6versviimningi Hdgandskommun
- analvs av hdid havsnivi och <ikadnederbdrd

Analysisof floodingin H<igands
community
- analysisof increasingsealevelsandincreasingprecipitation

Examensarbetet ut{iirt av / Master ofScience's Thesis by
Linda Adler, CivilingenjdrsutbildningenLantmateri,Lunds TekniskaHtigskola
Handledare / Supervisors
Lars Harrie, GlS-centrum,Lunds Universitet
Michael Persson,GlS-avdelningen,TekniskaFdrvaltningen,Hdganaskommun
ClaesRosberg,GlS-avdelningen,TekniskaFiirvaltningen,Hdganilskommun
Examinator / Examiner
Klas Emald Borges,Avdelning iiir Fastighetsvetenskap,
Lunds Tekniska Hdgskola
Opponent / Opponent
Maria Fredriksson,CivilingenjdrsutbildningenV?igo Vatten, Lunds TekniskaH6gskola

Siikord: GIS, risk- och sirbarhetsanalys, dversvZimning,klimatfttriin&ing
Keywords: GIS, analysisofrisks and vulnerabilities,flooding, climate change

ISRN LUTVDG/TVLM

O7l5I58 SE

SSmmanfattning
Klimatet vaixlargenom tidema. Den iikande temperatuen pijorden medffir att livsbetingelsema fiirendras, men medfiir Aven att havsvattennivan stiger, vilket beror pa
havets expansion och isavsmaltning. Uppviirmningen av jorden, och diirmed Aven
havetsexpansion,kommer att drabbajorden olika mycket pi olika platser.Dagens
samh?illeir beroende av stabila ffjrhillanden liir bland annat teknologi och kommunikation. Forskare Ar numera eniga om att fiiriindringama i klimatet inte kaa stoppas, men daremot kan miinskliga aktiviteter fiiriindras si att de inte nddv:indigtvis
p6skl,ndar ftrloppet. Manniskan kan ocksi liirebygga skador och {iir?indringar, som
till fiiljd av ett iindrat klimat kan komma att hota viktiga samhallsfunktioner.
Sveriges kommuner ska pi uppdrag frin regeringen identifiera, analysera och upprata handlingsplanerftir potentiella risker i samh?illet.I Hdganiis kommun har en
krisgrupp under tnen 2006-2001 arbetat med uppdraget. Bland de identifierade 94
riskema tas dock inte risker till fiiljd av aivenvamningar upp, trots att kommunen
under senare6r haft problem med iiversvamningar inom tatbebyggda omreden.
Genom litteraturctudier, intervjuer och konferensdeltagandehar kunskap och teorier
om klimat, klimalfijr:indringar, riskarbete,geologiska fttrutsafiningaroch statistik
inh?imtats.Kunskapen ligger till grund ftir en visualisering av hur Htiganas kommun
dskerar att drabbas av oversvemningar, samt en sammanstalhing av kommunens
riskarbete relaterat till de dversviimningar som hittills ftir€kommit. Examensarbet€t
inriktar sig pe 0venv,imningar till ftiljd av en stigande havsnivi, dkande nederbdrdsmangdsamt pilandsvind, och utreder till viss del fiirutseftningamaftir ras,
sked och erosion.Visualiseringargdrs i tvA modeller: en 2D-modell visar markanviindning, v?igar, byggnader samt omraden fiir skydd av natur och kultur, medan en
3D-modell visar effekternaav en stigandehavsnivi. 2D-modellen Ar uppbyggd av
data levererad av Lantmatedet, Liinsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersdkning
och Hiiganas kommun. 3D-modellen iir uppbyggd utifrin hdjddata i punktlorm i ett
rutnet med sidan 50 m levererad av Lantmateriet, samt av ett lager som illustuerar
havsvattennivan med variabel hdjd pi vattemiven.
Omkring 2 km2 av Hdganiiskommunstotala areal pL 144 kmz dversvammasvid en
hav-svattennivihiijningav 1.0 m, om havsniv6n stiger med 2,0 m dversvaimmas3
kmr. DA havsltan stiger hela 5,0 m iiversv?immasomkring 35 km'z.Vid de lage
havsnivihiijningama p6verkasmestadelseker och betesmark,bostiidermed tillh6rande komplementbyggnader och de mindre v?igama.DA havsnivin stiger ltterligare
drabbas akar, tatorter och stdrre vegar i stiirre utsh5ckning. Information om vattendrag, avrinningsomriden och kommunens VA-system Zt mitjliga komplettedngar
infiir en fortsatt utveckling av modellemas fortsatta anvandning i kommunens riskarbeteoch $rsiskaplanering.
Kommunen arbetar idag med nya ldsningar fiir dagvattensystem och punktinsatser
giirs ftir att ftirhindra erosion.Daremot finns idag inga tydliga riktliri€r li:ir kommunens fysiska planering, och fi kopplingar till lramtida klimat syns i kommunens
riskarbete.

