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Yttrande över översiktsplan 2040 för Kävlinge kommun
SMHI har tagit del av rubricerat samråd och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till
SMHIs kompetensområden hydrologi (enbart ytvatten), meteorologi och oceanografi.
Stormar
På sidan 133 under rubriken ”Kusterosion” finns nedanstående text i Översiktsplanen.
”Klimatförändringarna kommer att medföra en ökad kusterosion genom förhöjda havsnivåer,
fler stormar och kraftigare skyfall.”
På sidan 179 finns nedanstående text.
”Om 20 år beräknas medelhavsnivån ha stigit med 20 centimeter vilket kommer att öka risken
för översvämning och förvärra erosionsproblem. Det är dessutom troligt att stormfrekvensen
kommer att öka och att stormarna kommer bli allt kraftigare vilket ytterligare förvärrar
situationen.”
Vad har ni för referens på att stormfrekvensen kommer att öka och bli kraftigare?
I nästa stycke på samma sida, 179, finns följande text där ni refererar till SMHI att
stormfrekvensen inte kommer att förändras:
”SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län gjort en klimatanalys för Skåne Län. SMHI
har i sin analys tagit hänsyn till det beräknade värdet av den globala höjningen av havsnivån
och gjort bedömningen att stormfrekvensen inte kommer att förändras jämfört med det
historiska klimatet.”
Översvämning
En översyn behöver göras i texten av hur begreppen ”100-årsregn” och ”100-årsflöde” används
i planen. I skyfallskarteringen är det översvämning orsakat av extrem nederbörd (100-årsregn)
som har karterats. I översämningskarteringen för Kävlingeån är det översvämning orsakat av
extrema vattenflöden (bl.a. 100-årsflöde) som har karterats.
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Översvämningsproblematik kan drabba Skåne i samband med skyfall eller av höga flöden efter
långvariga perioder med mycket nederbörd.
Framtida klimatet
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis förväntas
lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra vattendrag förändras med
ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. Stormar förväntas inte bli värre eller
vanligare än vad de historiskt har varit. Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till
viss del den stigande nivån, mer i norra Sverige än i södra, se
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/oversikt-stigande-havsnivaer-1.166469
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/bakgrund-till-planering-for-stigandehavsnivaer-1.165534
Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen:
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser
För historiska och framtida skyfall hänvisas till denna länk:
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/statistik-for-extrem-korttidsnederbord1.159736
Ytterligare information om framtida klimat finns på SMHIs hemsida:
https://www.smhi.se/klimat.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar och tillgängliggör
kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. Centrumet
finns vid SMHI och bedrivs i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.
Centrumet fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning och driver bland annat
Klimatanpassningsportalen, www.klimatanpassning.se

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av
Maud Goltsis Nilsson (hydrologi), Lennart Wern (meteorologi) och Jörgen Öberg (oceanografi).
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