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Sammanfattning  
 

Halmstad kommun planerar att bygga en ny väg och infart, Södra infarten, för att utveckla och 

förbättra infrastrukturen i Halmstad tätort. Syftet med Södra infarten är att minska den tunga 

trafiken som i dagsläget transporteras på Laholmsvägen. Detta kommer i sin tur bidra till 

mindre buller och förbättrade boendemiljöer längs Laholmsvägen. Vid anläggning av Södra 

infarten kommer flera kilometer hårdlagda ytor att läggas. Hårdlagda ytor i städer är ett stort 

problem då de bidrar till höjda temperaturer och översvämningar i städer. Närliggande 

områden till detaljplaneområdet för Södra infarten är i största del redan exploaterad mark med 

få gröna och blå ytor. Delar av detaljplaneområdet har Fylleån som avrinningsområde. 

Fylleån är ett Natura-2000 område vilket sätter stor press på en fungerande 

dagvattenhantering, då utsläpp från trafiken till ån kan påverkan den biologiska mångfalden 

negativt.  

 

Baserat på den senaste klimatforskningen har det tagits fram klimatsimuleringar över det 

planlagda området för Södra infartens huvudsträcka. Simuleringarna visar hur området 

kommer att översvämmas vid extremväder till år 2100. Översvämningen är ett resultat av de 

antaganden som finns om de framtida höjda havsnivåerna samt framtida extremväder, till 

följd av den globala uppvärmningen. För att Södra infarten ska kunna motstå klimatpåverkan 

måste förutsättningarna för vägen förbättras, då det finns en stor risk för naturolyckor i 

samband med översvämningar och värmeböljor i framtiden. Klimatförändringarna kommer 

därmed att ha en stor påverkan på människans hälsa och säkerhet. 

 

I den befintliga MKBn för Södra infarten, saknas idag utformningsalternativ som är en viktig 

del i en MKB. I denna litteraturstudie redovisas ett utformningsalternativ till den befintliga 

MKBn, som är mer anpassat till det kommande klimatet med tanke på klimatförändringarna. 

För att skapa ett hållbart samhälle krävs klimatanpassning vid fysisk planering, särskilt för 

Halmstad och andra kustnära städer som är särskilt utsatta för klimatförändringar. Den gröna 

och blå infrastrukturen är en förutsättning för att anpassa städer till det kommande klimatet. 

Nyckeln ligger i att utnyttja naturens egna ekosystemtjänster för att motarbeta risken för 

naturolyckor och främja en god miljö och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  
 

Halmstad community is planning to build a new road and entrance, South entrance, to develop 

and improve infrastructure in the population centre of Halmstad. As a consequence of this 

construction, several kilometers of hard surfaces will be laid out. Hard surfaces in cities are a 

major problem because they contribute to a rise in temperatures and problems with flooding 

of cities. Based on the latest reported climate scenarios, a climate simulation of the South 

entrance has been created. The simulations show how the area will be flooded during extreme 

weather conditions in year 2100. To withstand climate change, the South entrance needs to 

improve the conditions of the road which might again cause a high risk of natural disasters 

associated with floods and heat waves in the future. Climate change will thus have a major 

impact on human health and safety. In this study, an alternative design is proposed to the 

existing environmental impact asessment (EIA) which is more adapted to the future climate 

and provides a better alternative compared to the previously mentioned problems. The key 

lies in harnessing the nature's ecosystem service to combat the risk of natural disasters while 

at the same time promoting a healthy environment and safer society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nyckelord 

 

Södra infarten, miljökonsekvensbeskrivning, utformningsalternativ, klimatanpassning,  

grön och blå infrastruktur 

 

Förord 

 

Denna rapport utgör för vårt examensarbete på kandidatnivå på Miljö- och 

Hälsoskyddsprogrammet samt för Miljöstrategprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, ca 10 veckors helstudier.  

 

Vi vill tacka vår handledare Kristian Eno som har hjälpt oss med bra synpunkter och 

kommentarer under projektets gång. Vi vill även tacka Ingrid Svetoft som introducerade 

projekt Södra infarten för oss.  

 

Slutligen vill vi tacka: 

Karin Stenholm, Planarkitekt som jobbar med klimatfrågor angående detaljplaner på 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Ellinor Waldermanson, kommunekolog i Halmstad kommun 

Aron Wetterlund, Planarkitekt i Halmstad kommun 

Karin Löfqvist Eriksson Projekt administratör hållbart resande i Halmstad kommun 

Torsten Rosenqvist, projektsamordnare för Södra infarten i Halmstad kommun 

Niklas Kåwe, GIS- samordnare, Länsstyrelsen i Hallands län 

 

Vi tackar er för att ni tog er tid att hjälpa oss i arbetet, med bra kunskap och information om 

projekt Södra infarten.  
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Emelie Bertling                                                                   Moa Marklund 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund Södra infarten 

 

Halmstad kommun har planerat att bygga en ny väg och infart, Södra infarten, sedan 1990-

talet för att utveckla och förbättra infrastrukturen i Halmstad tätort (Halmstad kommun 

2015d), se Figur 1 på nästkommande sida. Den nya infarten är planlagd från E6:an söder om 

befintlig infart vid Eurostop på Laholmsvägen, trafikplats E6/E20/Laholmsvägen mot väg 43, 

som löper parallellt längs med Fylleån. Samt en ny infart med en vägbro över Fylleån, 

trafikplats E6/Södra infartens huvudsträcka. Enligt Halmstad kommun kommer infarterna 

löpa samman vid järnvägen Västkustbanan, därefter går sträckningen längst Västkustbanan 

vid Östra stranden in mot hamnen. Södra infarten slutar vid korsningen till Larsfridsvägen, 

som kommer bli en huvudgata från Laholmsvägen ner till hamnen och Södra infarten 

(Halmstad kommun 2015d). Vägen kommer bli 9m bred och ca 3,8km var av 3 km kommer 

vara ny asfalterad väg
1
 (Halmstad kommun 2015a). 

 

Södra infarten kommer således förbättra anslutningen mellan E6:an, hamnen och 

industriområdena Kistinge, Larsfrid, Vilhelmsfält samt Vilmanstrand, se Figur 1. Genom att 

bygga denna nya infart och väg, styr Halmstad kommun om den tunga trafiken och 

transporterna med farligt gods som i dagsläget går på Laholmsvägen, till den nya infarten. 

Detta kommer leda till att transporterna på Laholmsvägen kommer att minskas. Det kommer i 

sin tur bidra till mindre buller och förbättrade boendemiljöer längs Laholmsvägen. Halmstad 

kommun är väldigt positiva till projektet då de även anser att en ny infart och väg kommer 

bidra till att förbindelsen mellan de olika stadsdelarna förbättras. De tror även att planområdet 

för Södra infarten kommer skapa möjligheter för en positiv stadsutveckling (Halmstad 

kommun 2015d). Då förbindelserna till havet förväntas förbättras då nya gång- och 

cykelförbindelser kommer skapas. De nya gång- och cykelförbindelserna förväntas även bidra 

till en minskad barriäreffekt i detaljplaneområdet (Halmstad kommun 2015a).  

 

Södra infarten innefattar två byggetapper, Etapp 1 och Etapp 2, med sammanlagt 14 delmål, 

se Tabell 1 och Figur 2. En MKB ska tas fram för varje etapp. I skrivande stund har det bara 

tagits fram en MKB för Etapp 1. Etapp 2 kommer skrivas i ett senare skede och beskrivs 

endast övergripande i den befintliga MKB (Halmstad kommun 2015d). Södra infarten 

planläggs genom detaljplaner framtagna av kommunen samt en vägplan som upprättas av 

Trafikverket. Trafikverkets vägplan avser de åtgärder som berör väg E6/E20 eftersom det är 

en statligt ägd väg. Detaljplanen för Södra infarten, etapp 1 och vägplanen innefattar vissa 

gemensamma områden och åtgärder (Trafikverket 2016). 

 

                                                           
1
 Muntligt möte med Torsten Rosenqvist, Projektsamordnare Halmstad kommun, 2016-04-22 
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Figur 1. Illustrationskarta över Södra infarten (Halmstad kommun 2015c)  

 
Tabell 1. De olika etapperna för Södra infarten 

Etapp 1 (årsskiftet 2016/2017- våren 2018) Etapp 2  (hösten 2017 – sommaren 2019) 

1. Ombyggnad av trafikplats E6/Laholmsvägen  (byggs av 

Trafikverket) 
7.Huvudsträckan Montörsgatan till 

Stålverksgatan utmed Västkustbanan 

2. Ombyggnad av trafikplats E6/Laholmsvägen (byggs av 

Trafikverket) 
8. Anslutning till Larsfrids- och Villhelmsfälts 

industriområde 

3.Anslutning till väg 15 inklusive passage över Fylleån via 

Villmansstrandssvägen, Vilhelmsfälts industriområde vid 

Montörsgatan, samt huvudsträckan mellan Montörsgatan och 

Villmanstrandsvägen 

9. Passage av Västkustbanan (byggs av 

Trafikverket) 

4. Ändrad anslutning vid korsningen 

Laholmsvägen/Ryttarevägen 
10.. Gång- och cykelpassage i anslutning till 

järnvägspassagen (byggs av Trafikverket)  

5. Planskild gång och cykelväg under Laholmsvägen 11.Ombyggnad av Larsfridsvägen 

6. Planskild gång- och cykelförbindelse under Västkustbanan 

mot Östra stranden vid Fylleån 
12.. Ev nybyggnad av cirkulationsplats vid 

Wrangelsleden/Larsfridsvägen/Laholmsvägen 

 

13.Ev nybyggnad av planskild gång och 

cykelväg i anslutning till ovanstående 

cirkulationsplats 

 14. Förlängning av utdragsspår för godståg till 

hamnen 

 

(Halmstad kommun, 2016d) 
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 Figur 2. Kartbild över etapp 1 och etapp 2. Planområdet för Södra infarten med etappindelning och kopplingar 

 redovisade (Halmstad kommun 2015e). 

 

Andra planlagda områden utöver de 14 delmålen som finns i detaljplanen, är planlagda 

grönområden som ska hantera dagvattnet genom att anlägga dagvattendammar och 

bullerskydd i form av vallar och skärmar.  I Etapp 1 planeras bullervallar och -skärmar, i 

Etapp 2 planeras bullerskydd längs Västkustbanan för att skydda bebyggelserna söder om 

Västkustbanan (Halmstad kommun 2015d).  

 

Den mark som kommer tas i anspråk vid byggnation av Södra infarten är till största del redan 

exploaterad mark, där närliggande områden består av hårdlagda ytor. I öster kommer dock en 

nyanläggning av väg ske på bitvis värdefull naturmark i anslutning till Fylleån. Marken kring 

Fylleån omfattas av strandskydd, friluftsliv och riksintresse för naturvård (Trafikverket 2016). 

Fylleån är även ett Natura- 2000 område på grund av förekomsten av en genetiskt unik 

laxstam i ån (Länsstyrelsen i Hallands län 2005). Att genomföra detaljplanen och vägplanen 

för Södra infarten har bedömts att orsaka “betydande miljöpåverkan” enligt länsstyrelsen. Där 

bedömningen grundas särskilt på följande motivering “miljöns känslighet vad avser Fylleån 

som Natura 2000-område” och därför krävs en MKB (Länsstyrelsen i Hallands län 2002). 

 

Att genomföra detaljplanen och vägplanen kommer innebära en förändrad trafikstruktur för 

centrala Halmstad samt förändra buller och luftmiljösituationen. På Laholmsvägen kommer 

bullervärdena och luftkvaliteten att bli förbättrad då den tunga trafiken omleds till den nya 

infarten. Vad gäller den nya infarten kommer fortfarande järnvägen vara den dominerande 

bullerkällan men däremot kommer luftföroreningarna öka jämfört med nollalternativet 
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(Trafikverket 2016, Ramböll 2015a). Med nollalternativet menas den situation som uppstår 

om projekt Södra infarten inte genomförs (Hedlund et. al. 2007). Planförslaget innebär att 

luftföroreningen inte blir koncentrerad till Laholmsvägen, utan den sprids ut längs den nya 

vägen och får en jämnare fördelning. I de undersökningar som har gjorts kommer 

förändringarna ha en viss påverkan på människors hälsa samt rekreationen (Trafikverket 

2016). 

 

I transportplanen för Halmstad kommun och dess tillhörande MKB beskrivs olika alternativ 

till Transportplanen, ett alternativ är att Södra infarten inte byggs. Halmstad kommun anser 

därför att det inte är relevant att utreda ytterligare några alternativ till genomförandet av Södra 

infarten annat än att jämföra med nollalternativet. I den befintliga MKB för Södra infarten 

Etapp 1 som Halmstad kommun har tagit fram finns det heller inga alternativa utformningar 

(Halmstad kommun 2015d). 

 

1.1.1 Trafikprognoser Södra infarten 

I transportplanen redovisas trafikprognoserna för år 2012 samt det förväntade trafikflödet för 

år 2030 både med och utan byggnationen av Södra infarten. De trafiksiffror som presenteras i 

transportplanens MKB har används som grund till framtagandet av vägplanen samt till 

detaljplanen för Södra infarten (Trafikverket 2016). Trafikmängden på Södra infarten 

beräknas bli ca 3600 fordon/medelvardagsdygn. Södra infarten planeras att byggas som en 

tvåfilig väg som troligtvis kommer vara skyltad 70/50 km/h och märkt som farligt gods led 

(Halmstad kommun 2011). Trafikprognosen visar en liten ökning på 5 % av antalet bilresor 

trots att antalet invånare visar en större ökning på ca 20 %. Redovisningarna i transportplanen 

visar att trafikdämpningen kommer ske i Halmstad centrala delar (Trafikverket 2016).  

Se Bilaga 1 för figurer på trafikflödet. Anledningen till att trafikprognosen endast visar en 

liten ökning är eftersom syftet med transportplanen är att ändra beteendemönstret i Halmstad 

kommun och främja gång- och cykelväg samt kollektivtrafiken (Halmstad kommun 2011).  

 

1.2 Vårt framtida klimat 

1.2.1 Klimatscenarion  

Ett klimatscenario baseras på antaganden om hur samhällsutveckling, befolkningstillväxt, 

politik och begränsningar av utsläpp kommer att se ut i framtiden. Eftersom dessa 

förhållanden ser olika ut i världen finns det därför inte bara ett scenario om hur framtiden 

kommer att se ut, utan flera olika (SMHI 2014, Regeringens skrivelse 2015/16:87). Enligt en 

rapport från Centre för Science and Policy vid Cambridge universitet, bör vi fokusera på det 

scenariot som är det värsta som kan hända och förstå hur troligt det är att det uppstår. Risker 

för klimatförändringar, nationella säkerheten, folkets hälsa och den ekonomiska balansen bör 

prioriteras och bedömas på samma sätt (University of Cambridge 2016). Det värsta tänkbara 

klimatscenariot Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tagit fram till år 2100 är 

det klimatscenariot som är mest likt takten på våra utsläpp idag (Regeringens skrivelse 

2015/16:87). IPCC har stor auktoritet globalt och deras klimatscenarion är väl citerade. SMHI 

klimatscenarion baseras på IPCC klimatscenarion (SMHI 2015a). 
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1.2.2 Klimatförändringar 

Förbränning av fossilt bränsle och förändrad markanvändning har störst påverkan på klimatet, 

där människans påverkan är tydlig (SOU 2007, Regeringens skrivelse 2015/16:87, Pachauri & 

Meyer 2014). Under de senaste 800 000 åren har koncentrationerna av koldioxid, metan och 

lustgas aldrig varit så höga som de är idag (Pachauri & Meyer 2014). Den största och mest 

svårbedömda klimatfrågan är hur mycket avsmältning vi kommer hinna få från landisarna 

Grönland, Antarktis och havsisen Arktis, innan vi hinner stoppa temperaturhöjningen som 

sker på jorden (Bergström 2012). 

 

Många låglänta kuster och samhällen kommer vara helt översvämmade år 2100 (Klijn et. al. 

2012, Regeringens skrivelse 2015/16:87). Detaljplaneområdet för Södra infarten ligger på en 

utsatt plats vid kusten med ett avstånd från havet på ca 0,5-1 kilometer (SGU 2016). Lågt 

belägna vägar löper stor risk för översvämning vilket kan leda till bortspolning av vägar och 

vägbankar (Westlin et. al. 2012, Halmstad kommun 2007). Enligt Halmstad kommuns 

kartbilaga för Översiktplan Framtidsplan 2030, så höjs vattennivån i Laholmsbukten med 

2,5m redan idag vid extremväder och år 2100 förväntas den höjas med 3,5 meter vid 

extremväder (Halmstad kommun 2014b). Där extremväder definieras av väder som ger 

extrema påfrestningar på samhället (Mossberg Sonnek et. al. 2011). 

 

Figur 3, visar hur de höjda havsnivåerna kommer att se ut år 2100 över Halmstad tätorts östra 

sida. Västkustbanan markeras med grå/mörkgrå randig linje i Figur 3 och Södra infarten 

kommer gå på insidan intill Västkustbanan. Kartan visar att delar av Södra infarten kommer 

att översvämmas till år 2100 vid extremt väder. 
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Figur 3. Höjda havsnivåer vid extremväder över Östra stranden och Fylleån © Lantmäteriet I12014/00966 ©  

(Länsstyrelsen i Hallands län 2016). 

 

Globalt sett så kommer nederbörden öka mest där det redan regnar mycket och bli torrare där 

det redan är torrt, följdeffekterna till det blir översvämningar och torka (Regeringens skrivelse 

2015/16:87). I Sverige förväntas en ökad nederbörd med intensivare regn. Mest kommer det 

regna i norra och västra Sverige. Halland är den mest folktäta delen som det regnar mest i, i 

hela Sverige (SMHI 2014, Naturvårdsverket 2016c). Enligt IPCCs klimatscenario, 

representativa koncentrationsutvecklingsbanor (RCP) 8,5 så kommer årsnederbörden i 

Hallands län att öka med 20-25% till år 2100, se Figur 4 (SMHI 2015b). Städer och samhällen 

som ligger längs kusten och nära rinnande vattendrag, kommer att översvämmas både av ökad 

nederbörd och från höjda havsnivåer (Regeringens skrivelse 2015/16:87).  

I Sverige förväntas även en temperaturförändring på 3-4 grader Celsius till år 2100, se Figur 5 

(SMHI 2015c). Vilket kan ge upphov till intensivare värmeböljor i Halland i framtiden.  

Kusten har alltid fler varma dagar än inlandet och nästan varje år är det värmeböljor som 

varar upp till en månad i Halland (Länsstyrelsen i Hallands län 2013). Värmeböljor definieras 

som perioder med mycket varm väderlek (NE 2016b). För perioden år 2021-2050 kan antalet 

varma dagar vara 20 fler dagar än idag. För perioden 2069-2098 kan det vara 40 fler varma 

dagar i genomsnitt per år för samhällen vid kusten (Länsstyrelsen i Hallands län 2013).  
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Städer med mycket hårdgjorda ytor är särskilt utsatta för temperaturökning och har oftast en 

lägre luftfuktighet i jämförelse med dess närliggande landsbyggd (Boverket 2010b). Vid 

anläggning av Södra infarten kommer nya hårdlagda ytor att anläggas. Hårdgjorda ytor i 

städer bidrar också till högre temperaturer i städer på grund av att de har en dålig kyleffekt 

(Boverket 2010b). 

 

 
 

 

 

I Halmstads klimat och sårbarhetsutredning förväntas följande klimatförändringar på 

västkusten: 

“Det blir varmare, framförallt på vintern, värmeböljor blir längre, det blir mer nederbörd, 

framförallt på vintern, snötäcket minskar och havsisen försvinner, skyfallen blir mer 

intensiva, det är oklart hur det blir med vindar och stormar, ökade flöden i vattendrag och 

mer frekventa svåra översvämningar, höjning av havsnivån,  ökad risk för ras och skred, ökad 

kusterosion” (Halmstad kommun 2007). 

 

När havsnivån höjs och nederbörden bidrar till en ökad avrinning, finns det stor risk för ras 

samt erosion då stabiliteten i marken försämras. Hallands kuststräcka är särskilt utsatt för 

stranderosion, då vågorna för med sig sanden ut i havet (Länsstyrelsen i Hallands län 2011). 

Figur 4. Nederbördsförändring över 

Halland RCP 8,5. (SMHI 2015b) 

Figur 5. Temperaturförändring över 

Halland RCP 8,5. (SMHI 2015c) 
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Jordlagret under detaljplaneområdet för Södra infarten består av sand enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) (SGU 2016). Enligt Scandiaconsult Sverige ABs studie på 

stabiliteten i marken från 2004, bedöms totalstabiliteten som tillfredsställande (Halmstad 

kommun 2015d). SMHIs klimatscenarion visar också på oklarheter vad gäller vindar och 

stormar. Marginell förändring kan ses under sommaren i klimatscenariot för maximala 

vindbyar (SMHI 2015a). Kustnära städer är särskilt känsliga för västlig vind, då havet trycks 

upp på land av de starka vindarna och kan orsaka översvämningar både på land och i 

vattendrag (Länsstyrelsen i Hallands län 2011). Laholmsbukten pekas ut för att vara ett 

särskilt utsatt område för vinduppstuvningseffekt på Hallandskusten. Längst in i bukten ligger 

Halmstads tätort och vid den dominerande sydvästliga vindriktningen ges nästan maximal 

styrklängd (WSP 2012). 

 

1.4  Syfte och frågeställning  

 

I den befintliga MKBn för Södra infarten som Halmstad Kommun tagit fram, saknas idag 

alternativa utformningsalternativ. Syftet är att kritiskt granska den befintliga MKBn med den 

planerade lokaliseringen, identifiera och beskriva de direkta samt indirekta betydande effekter 

som Södra infarten har på miljön och människans hälsa. Samt presentera en alternativ 

utformning som är mer hållbar och klimatanpassad. 

1.5 Avgränsningar 

 

Avgränsningen i vårt resultat gäller för det område på Södra infartens huvudsträcka, som 

kommer drabbas av höjda vattennivåer till följd av klimatförändringar innan år 2100. Det vill 

säga att vi endast kommer att titta på detaljplanen innanför gul markering. Detta gäller även 

för dagvattnet inom gul markering och vi kommer inte ta hänsyn till dagvatten från 

parkeringsytor och andra hårdlagda ytor som ligger i anknytning till området innanför 

detaljplanen. Detta område visas i Figur 6. 
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 Figur 6. Avgränsningsområde, gul markering (Halmstad kommun 2015d). 

 

Studien redovisar inte en ny fullständig MKB, utan endast ett förslag på ett 

utformningsalternativ som är mer klimatanpassat. Utformningsalternativet är en komplettering 

till den befintliga MKBn. Vi har inte tagit hänsyn till om marken inom vår avgränsning inom 

detaljplaneområdet ägs av kommunen eller av privatpersoner. Fokus ligger på att ta fram den 

bästa möjliga utformningen ur klimatanpassningssynpunkt.  

 

Det befintliga utformningsalternativet i planförslaget för Södra infarten kommer påverka 

möjligheten för vissa miljömål och lokala miljömål att nås. Vi har avgränsat oss till att endast 

beakta de miljömål som inte uppnås, motverkas eller som behöver en tydligare koppling till 

det lokala miljömålet i Halmstad kommun. 

 

På grund av tids- och resursbrist har vi valt att förlita oss på det befintliga materialet som 

finns framtaget för Södra infarten, samt de undersökningar och mätningar som gjorts på 

uppdrag från Halmstad kommun. Det finns undersökningar om förekomst av förorenad mark 

men på grund av osäkerheter då det inte finns någon MKB på etapp 2 där förorenade områden 

har identifierats så har vi valt att avgränsas oss från det. Projektkostnader och 

teknisktutförande vad gäller broanläggning samt dagvattendammar redovisas inte i studien. 

Kulturmiljöer berörs inte heller i vår studie då den aspekten inte hanteras i den befintliga 

MKBn, på grund av att det inte finns någon förekomst av fornlämningar inom 

detaljplaneområdet.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie och materialsök 

 

Studien vi har gjort är en litteraturstudie där litteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter är 

hämtade senast från år 2005. Litteraturstudien baseras främst på rapporter från myndigheter 

och svensk lagstiftning samt på det befintliga materialet om Södra infarten som finns 

tillgängligt från Halmstad kommun. Vetenskapliga artiklar har även använts för att få fram 

resultatet. För att söka efter vetenskapliga artiklar har vi valt att använda oss av Halmstad 

högskolas databas Summon. Summon är en sökmotor som söker igenom litteratur, 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar samt andra databaser så som Web of science, 

Science Direct och PubMed. Sökord som har använts på Halmstad högskolas biblioteks 

sökmotor Summon är: adaption to climate change, Flood risk road, higher water levels, Urban 

planning, health risks, green infrastructure 

 

Vi tittade på de artiklar som var från år 2006 och framåt samt hade blivit citerade och 

omnämnd av andra forskare då det oftast är ett tecken på att det är en bra artikel. Sedan läste 

vi igenom abstrakten samt resultaten, exkluderade de artiklar som vi ansåg vara irrelevanta för 

vår studie. Materialsökning har även gjorts på Google. Främst för att hitta rapporter från 

myndigheter som till exempel SMHI, IPCC, Boverket, länsstyrelser, kommuner och 

regeringen. Men även för att hitta lagar och förordningar. Hemsidan 

klimatanpassningsportalen.se har varit till stor nytta för att hitta aktuellt material om 

klimatanpassning och rapporter för klimatförändringar i Sverige. Sökord som vi har använt 

oss av är: Södra infarten, miljökonsekvensbeskrivning, klimatanpassning, klimatscenarion, 

klimatförändringar i Sverige, miljömålen, Klimat- och riskbedömning, planläggning av väg, 

farligt gods, klimat- och sårbarhetsutredning, hälsopåverkan buller. Kartorna samt figurer som 

används i studien är dels hämtade från det befintliga materialet som finns på Södra infarten 

och dels framtagna i GIS av Länsstyrelsen i Hallands län. Kartorna på klimatscenariorna är 

hämtade från SMHI. Vi har även utgått från IPCCs klimatscenario RPC 8,5. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi blev introducerade för projekt Södra infarten av Ingrid Svetoft, universitetslektor vid 

Högskolan i Halmstad. När vi fick veta att den nya infarten var lokaliserad så nära kustlinjen 

väcktes vårt intresse för hur vägen skulle klara de kommande höjda havsnivåerna. Vi läste den 

befintliga MKBn på Södra infarten som Halmstad kommun har tagit fram, SÖDRA  

INFARTEN, ETAPP 1, Detaljplan för HALMSTAD 4:28 m.fl. När vi läst igenom MKBn och 

dess tillhörande material insåg vi att det inte fanns några andra lokaliserings- eller 

utformningsalternativ till Södra infarten. Med den befintliga lokaliseringen och utformningen 

kommer vägen att påverkas av de kommande klimatförändringarna. Vårt syfte blev därmed att 

ta fram ett utformningsalternativ som var mer klimatanpassat för att motverka klimatpåverkan 

på Södra infarten.  
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Tabell 2. Vårt tillvägagångssätt för att se arbetet 
med klimatanpassning för Halmstad kommun 
 

Tabell 3. Vårt tillvägagångssätt för att se 

klimatpåverkan på Södra infarten 

När vi hade formulerat vårt syfte skapade vi en WBS (work breakdown system). Meningen 

med vår WBS var att skapa en stomme i hierarkisk ordning med olika arbetsområden som till 

exempel ett arbetsområde för klimatanpassning och ett annat för lagstiftning. Detta för att 

lättare strukturera vårt arbete där vi sedan systematiskt kunde gå igenom område för område 

för att få en välstrukturerad röd tråd i vår studie. För att få mer förståelse om projekt Södra 

infarten och hur arbetet mellan kommun och länsstyrelsen fungerar har personliga möten 

genomförts med tjänstemän som arbetar med projekt Södra infarten samt klimatfrågor. 

 

Personliga möten har genomförts med:  

 Torsten Rosenqvist, projektsamordnare på samhällsbyggnadskontoret i Halmstad 

kommun. 

 Aron Wetterlund, planarkitekt i Halmstad kommun. 

 Ellinor Waldermanson, kommunekolog i Halmstad kommun. 

 Katarina Löfqvist Eriksson, projekt administratör hållbart resande i Halmstad 

kommun. 

 Karin Stenholm, planarkitekt som jobbar med detaljplaner på Länsstyrelsen i Hallands 

län. 

 

Vi har även haft mailkontakt med Niklas Kåwe, GIS- samordnare på Länsstyrelsen i Hallands 

län, för att få fram simulerade kartor på de höjda havsnivåerna och lågpunkterna. Nedan i 

tabell 2-4 redovisas i vilken ordning vi har bearbetat material och gått tillväga för att komma 

fram till resultatet. 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globala klimatförändringar 

↓ 

Klimatförändringar i Sverige 

↓ 

Klimatförändringar i Halland 

↓ 

Klimatförändringar för Södra infarten 

↓ 

Resultat  

Globala klimatöverenskommelser 

↓ 

 Regeringen 

↓ 

Länsstyrelsen i Halland 

↓ 

Halmstad kommun 

↓ 

Resultat 
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Tabell 4. Vårt tillvägagångssätt för att skriva ett  
Utformningsalternativ 

Miljökonsekvensbeskrivning 

↓ 

Lagstiftning 

↓ 

Miljömålen/Miljökvalitetsnormer 

↓ 

Utformningsalternativ 

↓ 

Resultat 

 
 

3. Resultat  

 

3.1 Lagstiftning  

 

När en ny väg ska planläggas är det flera olika lagar som ska följas. Nedanstående 

författningar och lagar är de som ska tillämpas huvudsakligen i planläggningsprocessen:  

 

 Kulturmiljölagen (1988:950)  

 Miljöbalken (1998:808)  

 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar  

 Plan- och bygglagen (2010:900)  

 Plan- och byggförordning (2011:338)  

 Väglagen (1971:948)  

 Vägförordningen (2012:707)   

 Vägsäkerhetslag (2010:1362) 

 Vägsäkerhetsförordningen (2010:1367)  

 Vägverkets föreskrifter (2003:140) om tekniska egenskapskrav vid byggande av vägar 

och gator (vägregler) (Trafikverket 2014) 

 

Följande stycke är beskrivningar/redovisningar av ett urval av lagarna och förordningarna.  
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3.1.1 Miljöbalken  

Syftet med miljöbalken står beskrivet i 1 kap 1 §  

 

 “Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

 

I miljöbalken finns två olika typer av miljöbedömningar vid planläggning av ny väg; MKB 

för verksamheter och åtgärder (kallas ofta för projekt MKB:er) samt MKB för planer och 

program (plan- MKB:er) (Hedlund et. al. 2007).  Vid planering och anläggning av statliga 

vägar som utreds i en vägplan ska vägen betraktas som en verksamhet och miljöbedömas 

enligt bestämmelserna för projekt- MKB:er i miljöbalken. Vid planering och anläggning av 

kommunala vägar som utreds för en detaljplan ska vägen miljöbedömas enligt 

bestämmelserna för plan-MKB:er. Om en gemensam MKB ska upprättas krävs det att alla 

krav enligt lagstiftningen både för en detaljplan och en vägplan uppfylls (Trafikverket 2016).  

I miljöbalken 6 kapitlet 1 § står det att en MKB ska ingå i en ansökan om tillstånd för att 

anlägga en, driva eller ändra verksamheter enligt 7, 9, 11,12 eller 17 kapitlet som har en 

betydande påverkan på miljön. Södra infarten faller under 17 kap i miljöbalken 1§ punkt 2 

allmänna fartleder. Det står även att i 6kap 11 § att en MKB ska upprättas när en myndighet 

eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan 

författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, 

programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Södra infarten faller även under denna. 

 

Syftet med en MKB för en verksamhet eller åtgärd står i Miljöbalken 6kap 3§ 

 

 “identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten 

eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 

landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i 

övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att 

möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.” 

 

Syftet med en MKB för planer och program står i Miljöbalken 6 kap 11§   

 

 “integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.” 

Det gemensamma syftet för de båda MKB:erna är att utgöra ett beslutsunderlag för 

beslutsfattarna som ska avgöra om en verksamhet eller åtgärd kan verkställas alternativt en 

plan eller ett program. Vidare är syftet att information allmänheten om det kommande 

projektet (Hedlund et. al. 2007). En MKB ska göras om den planerade verksamheten eller 

åtgärden samt för planer och program om den anses att medföra en “betydande 

miljöpåverkan” och finns beskriven i Förordning (1998:905) om MKB. Om verksamheten 
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eller åtgärden samt för planer och programmet anses medföra en betydande miljöpåverkan ska 

kraven angående innehållet som står i MB 6kap 7§ respektive 12-13 §§ följas.   

 

I 6 kap 7 § i miljöbalken står det beskrivet vad en MKB för en verksamhet eller åtgärd ska 

innehålla, det står bland annat:  

 

 “En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, 

minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar 

till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs,” (punkt 2)  

 

 “En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar 

tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valt, dels en beskrivning av 

konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.” (punkt 4) 

 

I 6 kap. 12- 13 § står det beskrivet vad en MKB ska innehålla för planer och program. I 12 §  

första stycket och i andra stycket punkt 6 i miljöbalken framgår att MKB:er  bland annat ska 

innehålla:  

 

 “Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd 

skall också identifieras, beskrivas och bedömas.” (första stycket) 

 

 ”en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma  

            med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv,  

växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, 

forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes  

förhållandet mellan dessa miljöaspekter” (punkt 6). 

 

En mycket viktig del vid framtagandet av en MKB, är att ta fram och belysa alternativ till den 

åtgärd eller verksamhet som planeras. Syftet med att ta fram olika alternativ är att få en 

uppfattning om vilken miljöpåverkan den tilltänka verksamheten eller åtgärden har jämfört 

med de andra alternativa lösningarna (Hedlund et. al. 2007). 

 

Syftet med att ta fram olika alternativ för planer och program är att minska eller att undvika 

att betydande miljöpåverkan skapas på grund av genomförandet av planer och program. Att ta 

fram olika alternativ innebär inte bara att förhindra och undvika en negativ miljöpåverkan 

utan även identifiera möjliga alternativ som kan förstärka den positiva miljöpåverkan som 

kommer att uppstå vid genomförandet av en plan eller ett program (Naturvårdsverket 2009). 

 

Både för verksamheter och åtgärder, samt för planer och program, beskrivs arbetet med att 

identifiera, utveckla, beskriva samt bedöma olika alternativ som själva kärnan i en MKB. Som 

således är en viktig faktor i miljöbedömningen (Naturvårdsverket 2009).  
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3.1.2 Plan och bygglagen 

Sveriges kommuner har ett planmonopol, det betyder att det är endast kommunerna som kan 

planlägga mark och vattenområden. Denna ensamrätt betyder att kommunerna bestämmer om 

planläggning över huvudtaget ska komma till stånd och att göra lämplighetsbedömningar i 

vad som ska planeras och hur det ska utformas. Kommunerna har dock inte helt fria händer. 

De måste förhålla sig till lagstiftningen, först och främst Plan- och bygglagen (Adolfsson & 

Boberg 2013). PBL reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen reglerar 

hur planer ska upprättas, antas och hur allmänna samt enskilda intressen ska tas hänsyn till vid 

planläggningen av mark- och vattenområden. Lagens syfte är att främja en jämlik och social 

jämlik samhällsutveckling samt en hållbar livsmiljö (Adolfsson & Boberg 2013). Vid 

planläggning ska det tas hänsyn till natur- och kulturvärden och miljö- och klimataspekter. 

Det står beskrivet i 2 kap 3 §. Enligt följande punkter: 

 

 “en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder” 

 

 “en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper” 

 

 “en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt” 

 

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser angående planläggning av mark- och 

vattenanvändning. Planläggningen innebär att ta fram planer som ingår i PBL:s plansystem, 

det vill säga översiktsplaner och detaljplaner. Den fysiska planeringen har en stark koppling 

till andra sektorer i samhället. Med stöd från annan lagstiftning, likt miljöbalken och väglagen 

ska de som väljer att bygga en väg ansvara för planeringen (Adolfsson & Boberg 2013). Vid 

samrådsmöten för detaljplaneläggning gällande en väg ska kommunen samråda med 

länsstyrelsen men även berörda myndigheter som i detta fall trafikverket.  

Intressenterna ska ge tillfälle att lämna synpunkter (Adolfsson & Boberg 2013). I Plan och 

bygglagen står det i 3 kap 8§:   

 

 “Om planförslaget kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 

11 § miljöbalken, ska kommunen låta det bli föremål för samråd och granskning på ett sätt 

som uppfyller också kraven i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken. Om en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas ska den finnas tillsammans med planförslaget.”  

 

Vidare står det i Plan och bygglagen i 2 kap 10§ respektive i 3 kap 5§ punkt 3 att 

miljökvalitetsnormerna ska beaktas.  

 

 “Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. 

miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.” 

 

 “hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer.” 
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3.1.3 Väglagen 

I väglagen och vägförordningen finns regler och föreskrifter om vägrätt, byggande av väg, 

drift av väg, ersättning av mark vid anspråk med mera. Väglagen ska tillämpas för allmänna 

vägar, nämligen länsvägar och riksvägar. Staten, via Trafikverket är väghållare för de 

allmänna vägarna. Enligt väglagen kan regeringen bestämma att kommunen ska vara 

väghållare istället för staten (Trafikverket 2014).  

 

En vägplan ska upprättas vid byggande och vid åtgärder av en väg enligt lagens skrivelse. 

En väg ska byggas, utformas och placeras så att minsta intrång samt olägenhet utan oskälig 

kostnad uppnås. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden samt till stads- och 

landskapsbilden (Trafikverket 2014).  

 

Planläggningsprocessen och byggandet av en väg måste följa miljöbalkens bestämmelser och 

riktlinjer liksom de måste följa Plan- och bygglagen samt Väglagens bestämmelser. Lagarna 

gäller parallellt med varandra (Trafikverket 2014). Liksom miljöbalken och Plan och 

bygglagen ska miljökvalitetsnormerna tillämpas enligt övergångsbestämmelserna (1998:832 

punkt 3)  

 

 “Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om det i ärendet ingår 

en miljökonsekvens- beskrivning som vid denna lags ikraftträdande har överlämnats till 

länsstyrelsen för godkännande enligt 24 § vägkungörelsen (1971:954). Bestämmelserna om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.” 

 

Enligt 15§ i Väglagen ska Länsstyrelsen under samråd bedöma om projektet antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Om vägen antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas. I väglagen 16 a §  står det vad en vägplan ska 

innehålla. I andra stycket punkt 3 står det;  

 

 “en miljökonsekvensbeskrivning eller, om ett vägprojekt inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors 

hälsa och på miljön” 

 

I vägförordningen 3 kap 12 § står det:  

 

 “En redovisning av en verksamhets förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön 

enligt 16 a § tredje stycket 3 väglagen (1971:948) ska innehålla uppgifter om 

miljöförutsättningarna i det område som kan komma att påverkas av den planerade vägen, de 

förändringar i miljökvalitet som vägprojektet kan medföra och vad dessa förändringar 

bedöms innebära för människors hälsa och miljön.” 
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3.2  Miljö- och hälsopåverkan för Södra infartens huvudsträcka 

 

Klimatförändringarna kan ha en negativ påverkan på folkhälsan genom sämre luftkvalitet, 

ökad smittspridning och ökad dödlighet på grund av den förväntade höjda temperaturen samt 

ökad risk för naturolyckor. Där de mest utsatta grupperna i samhället är de sjuka och gamla 

(SOU 2007).  

 

Luftkvalitet 

Luftföroreningar är både ett klimat- och hälsoproblem i Sverige. De bidrar till uttunning av 

ozonlagret och ökade temperaturer. Hälsopåverkan från luftföroreningar kan förekomma som 

allergier, överkänslighet och upphov till cancer. Luftföroreningarna kommer främst från 

vägtrafiken i form av koloxider, kväveoxider, kolväten, partiklar (PM10 och PM2,5) och 

ozon. Utöver att de är miljö- och hälsoskadliga smutsar dessa föroreningar även ner våra 

städer samt är oftast illaluktande (Halmstad kommun 2016b). Luftkvaliteten kommer att 

försämras vid anläggning av den nya infarten i jämförelse med nollalternativet, men det 

kommer inte överskrida miljökvalitetsnormerna (Sjöstedt & Nyman 2015). En förväntad 

omställning av trafiken till fler fordon som drivs av förnybara bränslen som el och biogas, kan 

i framtiden bidra till mindre luftföroreningar (Naturvårdsverket 2016d). 

 

Vattenkvalitet 

Dagvattnet för området i anknytning till Södra infarten kommer att avledas och renas med ett 

dagvattensystem med öppna dagvattendammar, innan det når recipienten Fylleån som är ett 

Natura-2000-område. Detta minimerar risken för att grundvattenkvalitén och vattenkvalitén i 

Fylleån ska försämras. Öppna dagvattensystem i området ska förbättra utjämning och 

fördröjning av vattnet i området jämfört med nollalternativet (Halmstad kommun 2015a). 

Enligt MKBn för Södra infarten så utgör utbyggnaden av Södra infarten ingen effekt på 

grundvattenförhållandena. En tillfällig påverkan på grundvattnet kan dock ske i anknytning 

till byggskedet. Vilken betydande påverkan det har, är osäkert och en hydrogeologisk 

utredning bör göras (Halmstad kommun 2015d).  

 

Vad gäller dagvatten bedöms byggskedet vara den period som innebär störst risker för 

påverkan på vattenkvaliteten i Fylleån som är ett Natura 2000-område. En ökad belastning på 

dagvattnet förväntas i samband med schaktningsåtgärder i mark, utsläpp från arbetsmaskiner 

eller andra utsläpp av föroreningar som kan uppstå under byggskedet. Dagvattnet kan även 

förorenas när det rinner över vägbanan. Där vattnet blandas med metaller, oljor och 

suspenderat material som kommer från trafiken. Skyddsåtgärder bör vidtas för att den 

biologiska mångfalden i Fylleån inte ska få en negativ påverkan (Halmstad kommun 2015a).  

I den befintliga MKBn föreslås användning av oljeavskiljare (Halmstad kommun 2015d). 

Ytterligare följder av byggskedet är tillfälligt ökad näringstillförsel, grumling av vatten samt 

ytavrinning. Byggskedet bör inträffa under en tidsperiod på året när anläggningen utgör minst 

påverkan på lax och övriga djur- och växtliv i Fylleån (Halmstad kommun 2015a). 
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En riskanalys för olyckor med farligt gods har tagits fram, se mer om risker med farligt gods i 

nästkommande stycke. Farlig godsolycka kan påverka vattenkvaliteten negativt liksom den 

biologiska mångfalden i Fylleån om miljöfarliga ämnen och vätskor kommer i kontakt med 

vattnet. För att skydda Fylleån från olyckor med farligt gods bör vägen utformas med 

skyddsåtgärder i form av tätning av vägdiken samt anläggning och strategisk placering av 

dagvattendammar(Halmstad kommun 2015d).  

 

Risker med farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på 

människor, miljö eller egendom om en olycka under transport skulle ske. Farligt gods delas in 

i 9 olika klasser utifrån godsets fysikaliska och kemiska egenskaper (MSB 2015). Se Bilaga 2 

för de olika klasserna för farligt gods. Södra infarten kommer klassas som en farligt godsled 

när den anläggs. Halmstad kommun (i samarbete med Ramböll) har tagit fram en riskanalys 

för farligt gods för Södra infarten med fokus på individrisk för dem som bor och vistas utmed 

områdena vid Södra infarten samt vid Västkustbanan. Riskanalysen bedömer att åtgärder bör 

vidtas som är ekonomiskt rimliga för befintlig bebyggelse i området 0-30 meter från 

vägkanten av Södra infarten och Västkustbanan. De olycksrisker som är identifierade är 

explosion, utsläpp av brandfarlig vätska och brandfarlig gas samt utsläpp av giftig gas. 

Sannolikheterna för en olycka med farligt gods är liten (Ramböll 2015c).  Se Bilaga 3 för de 

beräknade sannolikheterna för olyckor med farligt gods som riskanalysen över Södra infarten 

har tagit fram. I området söder och väster om Södra infartens huvudsträcka, finns det 

omfattande fritidsbebyggelse med inslag av året-runt-bostäder, se Figur 7 för vilka områden 

som berörs (Ramböll 2015c). 

 

 

 

 

Figur 7. Områdesbild på bebyggelse som berörs vid olycka med farligt gods (Ramböll 2015c)  
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Enligt riskanalysen har de närmsta verksamheterna vid Södra Infarten inga kända miljö- och 

hälsofarliga processer, lager av miljö- eller hälsofarliga kemiska produkter eller likande som 

kan ge upphov till kumulativa effekter vid olycka (Ramböll 2015c). 

 

Buller 

Buller är ett uttryck för oönskat ljud som påverkar vår hälsa och livskvalitet negativt. Buller 

kan ge sömn- och stressrelaterade problem. Buller kan även ge permanenta skador på hörseln 

(Naturvårdsverket 2015a). Projekt Södra infarten klassas som en nybyggnad/väsentlig 

ombyggnad av infrastruktur, där riktvärden baserade på Regeringens infrastrukturproposition 

1996/97:53 har används vid bullerutredningen (Ramböll 2015a), se Tabell 5. 

 
Tabell 5. Riktvärden för väg- och spårtrafik uttryckt i decibel (dB) för akustik (A) 

Plats Vägtrafik Tågtrafik 

Inomhus (ekvivalentnivå)  30 dB(A) 30 dB(A)  

Inomhus (maximalnivå)  45 dB(A) (nattetid) 45 dB(A) (nattetid) 

Utomhus (ekvivalent 

frifältsvärde) 
55 dB(A)  60 dB(A) (ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt) 

55 dB(A) (ekvivalentnivå vid uteplats) 

Utomhus (maximal nivå)  70 dB(A) 70 dB(A) 

(Naturvårdsverket 2016b) 
 

Bullernivåerna från vägtrafiken utmed Södra infarten enligt bullerutredningen bedöms i 

huvudsak inte att överskrida riktvärdena vid bostadsfasader för väsentlig ombyggnad av 

infrastruktur. Riktvärdena kommer att överskridas vid sex bostadshus nära E6:an i Tärnan och 

Strandtorp. Se Tabell 6 för resultatet för de berörda områdena i bullerutredningen (Ramböll 

2015a). 

 

 

Tabell 6. Resultat av bullerutredningen för berörda områden, uttryckt i decibel dB (A) 

 

 

 

Södra infartens huvudsträcka följer Västkustbanan och trafiken kommer åka förbi områden 

med permanenta boenden samt fritidshusbebyggelser. Buller både från väg- och tågtrafiken 

kommer att påverka dessa hus men enligt de bullerutredningar som har tagits fram, beräknas 

(Ramböll 2015a) 
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tågtrafiken vara den dominerande bullerkällan i området. Bullernivåerna från både väg- och 

tågtrafiken beräknas att bli cirka en decibel högre jämfört med bullernivåerna endast från 

tågtrafiken (Ramböll 2015a). I dags läget finns redan några bullerskyddsåtgärder inom 

detaljplanområdet. Bullervallar längs Västkustbanan vid Måsen, Strandtorp, Väret och 

Västervall har satts upp. Bullerplank är uppsatt längs Laholmsvägen (inte hela) och 

Strandtorp. Beslut om bullerplank vid Västervall finns men har inte uppförts (Ramböll 

2015a). 

 

Barriärer och landskapsbilden  

Den förslagna utformningen av Södra infarten i detaljplanen samt i gestaltningsprogrammet 

som Halmstad kommun har tagit fram redovisar att landskapsbilden och områdets flacka 

karaktär i huvudsak kommer att bibehållas. Vyn söderifrån, västerut samt området vid 

passagen av Fylleån kommer även bli förändrad för de som reser på Västkustbanan. Söder om 

Västkustbanan utmed fritidsbebyggelsen kommer en bullervall byggas vilket resulterar i en 

liten förändrad landskapsbild jämfört med den som finns idag (Halmstad kommun 2015d). 

Enligt Tabell 1. Punkt 5, 6, ska det byggas två gång- och cykelvägar för att skapa bättre 

förbindelser och minska barriäreffekten från Västkustbanan och Södra infartens huvudsträcka 

(Halmstad kommun 2016d). 

 

3.3  Klimatanpassning 

 

Klimatanpassning i fysisk planering handlar inte bara om att minska klimatpåverkan i form av 

reglerade utsläpp av växthusgaser. Det handlar även om att föreställa sig de kommande 

klimatförändringarna och planera så att samhällen anpassas efter dessa, samt att det finns 

beredskap för olyckor och kriser (Boverket 2010a, Carlsen et. al. 2013, Westlin et. al. 2012). I 

samhället bör den fysiska planeringen beaktas med ett långsiktigt perspektiv längre än 100år 

framöver (Bergström 2012). I Sverige innebär klimatanpassning även att främja goda 

miljöförhållanden genom att uppfylla miljömålen samt miljökvalitetsnormerna enligt 

Miljöbalken (5kap 1§ MB) (Boverket 2010a). Att skapa ett klimatanpassat och hållbart 

samhälle i ett tidigt skede kan ge ekonomiska lönsamheter i framtiden (Regeringens skrivelse, 

2015/16:87). Då de förväntade klimatförändringarna i form av mer nederbörd och en höjning 

av havsnivån kan leda till stora skador på infrastrukturen samt leda till ekonomiska förluster 

(De Zeeuw 2011). Att klimatanpassa en stad som ligger nära kusten innebär att inte bygga på 

låglänt mark eller där läget är utsatt för översvämning (Boverket 2014).   

 

Där Södra infarten kommer att vara belägen är 3,5 meter över havet och utan en upphöjning 

av vägen kommer den nya vägen att översvämmas innan år 2100 vid extremväder enligt Figur 

3 (Halmstad kommun 2015d). När vägar klimatanpassas är det viktigt att identifierar 

riskområden och undersöka markens förutsättningar, som hydrologin, geologin, topografin, 

vegetationen samt klimatet som råder. Skyddsåtgärder behöver även vidtas för att stå emot 

ökade vattenflöden (Westlin et. al. 2012, Boverket 2010a). 
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3.3.1 100års perspektivet och en hållbarutveckling 

Även om vi idag skulle begränsa alla utsläppen och få havets stigningstakt att minska, skulle 

höjningen inte avstanna innan de närmsta 100 åren (Bergström 2012). Detta visar alla 

utsläppsscenarion som har bedömts av IPCC som är FNs klimatpanel (Pachauri & Meyer 

2014). Klimatförändringarna som skapats av mänsklig påverkan kommer till och med att 

fortsätta i århundraden efter att utsläppen av växthusgaser reglerats och ju högre den globala 

uppvärmningen blir, desto högre risk för plötsliga och oväntade förändringar (Pachauri & 

Meyer 2014). Detta beror på att uppvärmningsprocessen för hela klimatsystemet sker med en 

viss fördröjning, därför tar det lång tid att ställa om (Regeringens skrivelse 2015/16:87). 

Debatten om höjda havsnivåer avgränsas oftast till de närmsta 100 åren. I Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) rapport Framtidens havsnivåer fastslås att 

långsiktig och fysisk planering bör beaktas med en tidshorisont som är betydligt längre än 100 

år fram över (Bergström 2012).  

 

Långsiktig planering är även en förutsättning för hållbarutveckling (Westlin et. al. 2012).  

Ett hållbart samhälle innebär en balans mellan ekologiskt, ekonomiskt och en socialt hållbar 

utveckling, samt med ett klimatanpassningsperspektiv (Westlin et. al. 2012). Ekologisk 

hållbarhet innebär att samhället ska fungera i framtiden genom att naturens tillgångar ska 

räcka till kommande generationer. För att tillgångarna inte ska ta slut gäller det att hushålla 

med naturens tillgångar. Social hållbarhet handlar om att samhället måste byggas så att de 

grundläggande behoven som god hälsa, demokrati och trygghet tillgodoses. Ekonomisk 

hållbarhet handlar om att inte slösa med jordens resurser utan fördela dem rättvist (NE 

2016a).  

 

3.3.2 Arbetet för goda miljöförhållanden 

De senaste globala överenskommelserna gällande arbetet med klimatanpassning skedde i 

Paris i december 2015 och togs av United Nations Convention on Climate Change (UNCCC) 

som är FN:s klimatkonvention. Där fastställdes målet att inte överstiga en global 

temperaturhöjning till 2°C, med en strävan på 1,5°C. För att detta mål ska nås så måste 

utsläppen av växthusgaser jämfört med år 2010 minskas mellan 40-70% till år 2050 och med 

80 till 120% till år 2100. Med 120% menas alltså att det inte ska finnas några utsläpp alls samt 

att utsläppen till och med behöver tas upp, det vill säga vara negativa till år 2100 för att målet 

ska uppnås. Negativa utsläpp betyder att utsläpp som redan finns i luften lagras in via den 

geologiska inlagringen som via inlagring i vegetationen (Regeringens skrivelse 2015/16:87). 

 

Sverige är medlem i Europeiska Unionen (EU). Där gäller EUs utsläppshandelssystem för att 

minska växthusgasutsläppen (Naturvårdsverket 2015c). Sveriges riksdag har dessutom 

beslutat fyra klimat- och energipolitiska mål för år 2020:  

 

 “Andelen förnybar energi ska 2020 utgöra minst 50 procent av den totala 

energianvändningen.”   

 “Andelen förnybar energi i transportsektorn ska 2020 vara minst 10 procent.”   
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 “20 procent effektivare energianvändning till 2020. Målet uttrycks som ett 

sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent mellan 2008 

och 2020.” (Regeringens skrivelse 2015/16:87) 

 

Utöver dessa så gäller även de 16 Miljömålen som beskriver hur miljön i Sverige ska vara och 

vad vårt miljöarbete ska leda fram till samt hur målen ska lösas till år 2020. Miljömålen gäller 

även på regionalnivå och kommunerna ska arbeta för att uppnå dessa (Miljömål 2013). 

 

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ta fram och redovisa för klimatstrategier som 

ska kopplas till klimatmålen, samt arbeta med klimatanpassning regionalt. För att ta fram 

analyserna behöver de även ha tillgång till SMHI, SGU, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), Statens geotekniska institut (SGI) och Lantmäteriet (Boverket 2010a). 

Kommunernas ansvar för klimatanpassning kommer in genom den fysiska planeringen, där 

klimataspekterna ska tas i hänsyn till planläggning enligt Plan- och bygglagen (2 kap. 3§ nya 

PBL) samt miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (5kap 1§ MB) för att bibehålla en god 

miljö. Kommunerna ska även enligt lag (2006:544) varje mandatperiod ta fram en risk- och 

sårbarhetsanalys som beaktar konsekvenser med klimatförändringar. Analysen ska även 

fungera som ett underlag för fysisk planering i framtiden (Boverket 2010a). 

3.3.2.1 Södra infarten - Miljömålen  

I Tabell 7 beskrivs de nationella miljömålen som bedömts vara berörda av planförslagen i den 

befintliga MKBn för Södra infarten. Utöver de nationella miljömålen har Halmstad kommun 

tagit fram ett ekohandlingsprogram med lokala miljömål för att främja en hållbar 

stadsutveckling (Halmstad kommun 2015d, Halmstad kommun 2014a). 

 

 

 Tabell 7. Nationella och lokala miljömål 

Nationella miljömål Lokala miljömål 

Begränsad klimatpåverkan  Begränsad klimatpåverkan  

Grundvatten av god kvalitet  

Myllrande våtmarker  

Ingen övergödning 

Hav i balans samt levande kust  

Levande sjöar och vattendrag  

Bara naturlig försurning 

Friska vatten 

Ett rikt växt- och djurliv 

Levande skogar 

God hushållning med mark  

Frisk luft 

God bebyggd miljö 

Giftfri miljö 

Sunda boendemiljöer 

 

 (Halmstad kommun 2014a, Halmstad kommun 2015d) 
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Nedan beskrivs de nationella miljömålen som motverkar möjligheten att målet uppnås eller 

som behöver en tydligare koppling till de lokala miljömålen. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Nationellt mål – ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funk- 

tioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 

med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kultur- 

miljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” (Miljömål 

2013) 

 

Lokalt mål - “Vid fysisk planering och samhällsbyggande ska värdet av natur och 

rekreationsområden vägas in och beaktas på samma villkor som andra intressen.” 

 

“Biologisk mångfalden ska öka och ekosystemens möjlighet att leverera ekosystemtjänster ska 

bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer.”(Halmstad 

kommun 2014a). 

 

Enligt Halmstad kommuns MKB för Södra infarten bedöms plangenomförandet motverka 

möjligheten att uppnå miljömålet. En del av detaljplanområdet för Södra infarten planläggs 

vid Fylleån som är ett Natura-2000 område med värdefull naturmiljön. Fylleåns vattenmiljö 

och den omgivande skogsmiljö är värdefulla för den biologiska mångfalden. Negativa 

konsekvenser för djur- och växtliv har kopplats till anläggningsskedet av Södra infarten. Om 

ingen åtgärd tas vid anläggningen kan tillförsel av föroreningar via dagvattnet ske vilket 

resulterar i allvarliga effekter på Fylleån (Halmstad kommun 2015d).  

 

 

Levande sjöar och vattendrag 

Nationellt mål - ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär- 

den samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas.” (Miljömål 2013). 

 

Lokalt mål- “Samhällsplanering ska leda till förbättring av vattenkvaliteten så att 

miljökvalitetsnormerna för vattendrag, sjöar, hav och grundvatten nås.” (Halmstad kommun 

2014a). 

 

Enligt Halmstad kommuns MKB för Södra infarten bedöms plangenomförandet inte motverka 

att det nationella målet uppnås. Under förutsättningar att väl dimensionerade 

dagvattendammar eller liknande åtgärder med liknande effekter anläggs. Det behövs dock 

ytterligare åtgärder och en tydligare koppling till det lokala miljömålet för att det lokala 

målet ska uppnås. Då Fylleån berörs i detaljplanerna för Södra infarten dels genom 

väganläggningar i strandområdet, utsläpp av dagvatten från vägen samt dagvatten från 

verksamhetsområdet (Halmstad kommun 2015d).  
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Hav i balans samt levande kust 

Nationellt mål - ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha 

en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar.”(Miljömål 2013). 

 

Lokalt mål- “Samhällsplanering ska leda till förbättring av vattenkvaliteten så att 

miljökvalitetsnormerna för vattendrag, sjöar, hav och grundvatten nås.” (Halmstad kommun 

2014a). 

 

Enligt Halmstad kommuns MKB för Södra infarten bedöms plangenomförandet inte motverka 

att det nationella målet uppnås. Under förutsättningar att väl dimensionerade 

dagvattendammar eller liknande åtgärder med liknande effekter anläggs för att rena och jämna 

ut dagvattnet. Det behövs dock ytterligare åtgärder och en tydligare koppling till det lokala 

miljömålet för att det lokala målet ska uppnås (Halmstad kommun 2015d).  

3.3.2.2 Södra infarten - Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer finns för buller, luft och vattenkvalitet där syftet med 

miljökvalitetsnormerna är att reglera de diffusa utsläppen från bland annat trafiken för att 

minska den negativa hälso- och miljöpåverkan som de kan medföra (Naturvårdsverket 

2015b).  

 

Buller 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller för kommuner med mer än 100 000 invånare enligt 

förordning (2004:675) om omgivningsbuller (Halmstad kommun 2015d). Den femte april 

2016 fanns 97265 bokförda i Halmstad kommun (Halmstad kommun 2016a). 

Miljökvalitetsnormen för buller har inte ansetts vara relevant för de aktuella detaljplanerna då 

befolkningsmängden underskrider 100 000 invånare (Halmstad kommun 2015d). Bullerskydd 

ingår dock  i detaljplanen för att minska eventuell påverkan på människors hälsa (Halmstad 

kommun 2015d). 

 

Luftkvalitet 

Den nya infarten kommer bidra med ökade utsläpp jämfört med nollalternativet. För att mäta 

de luftföroreningar som kan förekomma för Södra infarten, har halterna mätts för kvävedioxid 

(NO2) i området då den fungerar som en indikator för de andra vanligt förekommande 

luftföroreningarna. Mätningar har även gjorts på halter av lustgas (N2O) och PM10 (Halmstad 

kommun 2015d). Enligt mätningar kommer halterna underskrida miljökvalitetsnormerna, men 

halterna av kvävedioxid mätta på Viktoriagatan i Halmstad, som ansluter till Laholmsvägen 

överstiger riktvärdet och behöver följas upp. Laholmsvägen ingår delvis i planområdet 

(Sjöstedt & Nyman 2015). 
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Vattenkvalitet 

Dagvattnet som rinner över de hårdlagda ytorna, blandas med metaller, oljor och suspenderat 

material som kommer från trafiken. Därför bör skyddsåtgärder vidtas för att Fylleån inte ska 

få en negativ påverkan. Miljönormerna uppnås om de föreslagna åtgärderna för 

dagvattenhantering vidtas (Halmstad kommun 2015d).  

3.3.3  Värdet av blå och grön infrastruktur i städer 

Den gröna och blå infrastrukturen är en förutsättning för att anpassa städer till de kommande 

klimatförändringarna, så som vegetation och dagvattendammar (Boverket 2010b). Med en 

grön infrastruktur i städer kan vi utnyttja naturens egna ekosystemtjänster för att minska 

klimatpåverkan på städer (WWF 2016). Där ekosystemtjänsterna hjälper till att klimat- och 

vattenreglera, minska översvämningsrisken, sänka temperaturen, rena luft och vatten samt 

förbättra folkhälsan (WWF 2016, Naturvårdsverket 2016a). För att ekosystemtjänsterna ska 

fungera måste den biologiska mångfalden bevaras (Naturvårdsverket 2016a). Nya 

grönområden skapar även i sin tur nya livsmiljöer för djur och bidrar till en biologisk 

mångfald (Boverket 2010b). Den biologiska mångfalden bidrar med pollinering och variation 

i livsmiljöer som är två viktiga funktioner för att få ett fungerande ekosystem 

(Naturvårdsverket 2016). Att strategiskt planera och lokalisera gröna områden i planeringen 

kan underlätta klimatanpassningsarbetet (Boverket 2010a). 

 

Minskar översvämningsrisken 

Ökad nederbörd och höjda havsnivåer i framtiden är det största hotet för området kring Södra 

infarten, som riskerar att översvämmas vid extremväder om vägen inte höjdsätts (Halmstad 

kommun 2015d). När det regnar intensivt under en kort period hinner inte mark och växter att 

ta upp allt vatten. Detta ger stora problem med översvämningar och problemen blir som mest 

påtagliga i städer med mycket hårdgjorda ytor (Klimatanpassningsportalen 2016). De 

hårdgjorda ytorna i form av asfalt som läggs i anknytning till Södra infarten kommer att ge en 

ökad dagvattenavrinning i området på grund av att de har en låg infiltreringskapacitet 

(Boverket 2010b).  Gröna ytor är en viktig vattenreglerare genom dess förmåga att binda 

vatten, vilket är en förutsättning för att kunna hantera vattenbalansen (Maes et. al. 2014). 

Lövträd har en god vattenupptagningsförmåga och vid koppling till klimatanpassning bör träd 

och buskar placeras strategiskt för att kunna klimatreglera med full effekt (Boverket 2010b).  

 

Hårdgjorda ytor kompenseras oftast med ett dagvattensystem, antingen öppna eller slutna 

system (Klimatanpassningsportalen 2016). Att utöka de slutna dagvattensystemen som går 

under mark är på sikt ingen hållbar lösning för klimatanpassning (Zhou et. al. 2013).  

Det kommer anläggas fler gröna ytor i området kring Södra infarten för att minska 

avrinningen från de hårdlagda ytorna samt dagvattensystem med öppna dagvattendammar 

som har en fördröjande effekt på vattnet (Ramböll 2015b). Dagvattnets flödesväg leder till 

lågpunkter i terrängen och är lämplig att utgå ifrån vid placering av dagvattendammar 

(Mårtensson et. al. 2014, Ramböll 2015b).  Lågpunkter för området där Södra infarten 

avgränsar till industriområdet Vilhelmsfält och Västkustbanan framgår enligt Figur 8. Där 

ljusblå indikerar en lågpunkt och mörkblå djupare lågpunkt. Öster om Vilhelmsfält och E6:an 

finns lågpunkter för Fylleån (markeras med turkos färg) som framgår enligt Figur 9.  
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Figur 9. Lågpunkter vid Fylleån 

 © Lantmäteriet I12014/00966 © 

(Länsstyrelsen i Hallands län 2016)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskar erosionsrisken 

Intensivare nederbörd och förändrad grundvattennivå ökar sannolikheten för erosion 

(Boverket 2010b). Jordlagret under detaljplaneområdet för Södra infarten består av sand och 

lokaliseringen vid kusten gör att området är extra utsatt för erosion (Halmstad kommun 

2015d, Länsstyrelsen i Hallands län 2011). Erosionsrisken kan minskas genom att plantera ny 

vegetation. Då växter, träd och buskar har funktionen att stabilisera jorden i marken då 

rötterna förstärker och håller ihop jordlagren. Lokalisering av riskområden för erosion, är 

även viktigt vid den strategiska planeringen av markanvändningen för att kunna motverka 

erosionsrisken (Boverket2010b). 

 

Fungerar som klimatreglerare 

Den nya infarten kommer bidra med ökade utsläpp genom att det skapas ett nytt trafikflöde. 

För att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius, 

behöver utsläppen vara negativa till år 2100. Grönområden med växter, träd och jordar 

stimulerar inlagringen av växthusgaser och kan bidra med negativa utsläpp (Regeringens 

skrivelse 2015/16:87, Maes et. al. 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Lågpunkter, Södra infarten  © Lantmäteriet I12014/00966 © 

(Länsstyrelsen i Hallands län 2016) 
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Fungerar temperatursänkande 

Vegetation kan användas för att skapa skugga i samhället och fungerar som en 

luftkonditionerare, vilket minskar behovet av att kyla ner. Planteras träd längs en väg med 

hårdgjord yta kan de skugga vägen så att vägen inte blir lika varm. Utan kylning fungerar 

vägar i städer som element på nätterna. För äldre och barn kan detta vara en hälsofara då det 

är extra viktigt för dessa grupper att få återhämtning efter en värmebölja. Blå infrastruktur 

som dammar och vattendrag har också en temperatursänkande effekt i städer (Boverket 

2010b).  

 

Förbättrar hälsa och välbefinnande 

På Södra infartens huvudsträcka kommer det skapas en ny trafikled som släpper ut avgaser 

och bidrar med buller i området (Ramböll 2015a). Gröna ytor binder skadliga inandningsbara 

luftpartiklar och har en positiv effekt på luftkvaliteten (Ramböll 2015b). Vad gäller buller så 

absorberar vegetationen ljud och kan dämpa ljudvolymen i området samt bullerkällan upplevs 

inte lika störande (Boverket 2010b). Vid farligt gods olycka så kan även vegetationen fungera 

som en skyddande barriär (Sandström 2012). Grönområden i städer är även viktig för 

människans välbefinnande där rekreationsområden kan öka koncentrationsförmågan, 

kreativiteten och återhämtningen (Maes et. al. 2014, Boverket 2010b). 

 

3.4 Utformningsalternativ till Södra infarten  

 

Med hjälp av stycke 3.1-3-3 i resultatdelen samt Bilaga 4 Klimatanpassning vid fysisk 

planering, har ett förslag på utformningsalternativ tagits fram, som baseras på följande 

resultat; 

 I stycke 3.1 Lagstiftning, så framgår det att om en detaljplan har en betydande 

miljöpåverkan, ska en MKB uppföras och till den ska det även finnas ett 

utformningsalternativ. I samtlig lagstiftning som nämns skall miljökvalitetsnormerna 

följas. 

 I stycke 3.2 Miljö- och hälsopåverkan för Södra infartens huvudsträcka, framgår det 

att vissa miljömål motverkas att uppnås i den befintliga MKBn. 

 I stycka 3.3 Klimatanpassning, framgår att klimatanpassning handlar om att beakta 

fysisk planering med minst ett 100 års perspektiv, med beredskap för olyckor och 

kriser samt att de klimat- och miljömål som är satta ska uppnås. 
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3.4.1 Utformningsalternativet 

I utformningsalternativet behålls lokaliseringen för Södra infarten och dess gång- och 

cykelförbindelser. Men delar av huvudsträckan kommer höjas upp till en vägbro. Med 

alternativet föreslås en förlängning från den tilltänkta vägbron vid Fylleån söder om 

trafikplats E6/Södra infartens huvudsträcka, som sträcker sig ända bort till hamnen vid 

korsningen till Larsfridsvägen. Då det är den sträckan som är mest utsatt för de höjda 

vattennivåerna, vilket framgår i simuleringarna om de höjda havsnivåerna till år 2100 och 

anses vara den sträcka som mest behöver klimatanpassas. Med utformningsalternativet som 

vägbro läggs inga hårdgjorda ytor på marken utan skapar plats för blå och grön infrastruktur. 

Gestaltningen av utformningsalternativet som en vägbro kommer vara diskret och förses med 

bullerskydd i form av heltäckande sidor i glas samt bullervallar på södra sidan om 

Västkustbanan. Bullerplanket och bullervallarna fungerar även som en skyddande barriär om 

en farligt gods olycka sker. Längs undersidan av vägbron kommer hängrännor fånga upp 

dagvattnet som för vattnet vidare till en oljeavskiljare, som leds ner till en dagvattendamm. 

Vägbron kommer förändra landskapsbilden och de förslag som har tagits fram i det nya 

utformningsalternativet kommer vara långvariga/permanenta. Men sammanfattningsvis 

bedöms åtgärderna ha en stor fördel för att möta de kommande klimatförändringarna. 

 

Illustrationsbild 

 
Figur 10. Gestaltning av vägbron (Privat, 2016)  

 

3.4.2 Bedömning av utformningsalternativet 

Fördelarna med att bygga en vägbro jämfört med en väg är många. Först och främst kommer 

vägbron att minimera risken för naturolyckor som översvämningar då den höjs upp från 

marken. Vägbron bidrar heller inte med att några hårdlagda ytor läggs på de befintliga 

grönområdena inom detaljplaneområdet för Södra infarten. Utan de grönområden som redan 

finns under den tilltänkta vägbron kommer att behållas. Utrymmet under vägbron kommer att 

skapa mer plats för grön- och blå infrastruktur. Den gröna och blå infrastrukturen kommer att 

utformas så att ekosystemtjänsterna kan utnyttjas maximalt, genom att reglera vattenbalansen, 

rena vattnet, fungera temperatursänkande, inlagra växthusgaser och bidra till en biologisk 
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mångfald. De föreslagna bullervallarna söder om västkustbanan som finns i den befintliga 

MKBn för Södra infarten, kommer att behållas även i detta utformningsalternativ. Då det 

fungerar som en skyddande barriär mot buller samt som en extra barriär vid olycka med 

farligt gods. 

 

Grönområden kommer även anläggas för att bidra till en förbättrad hälsa och säkerhet. Där 

vegetationen fungerar bullerdämpande, förbättrar luftkvaliteten, bidrar med svalka och 

minskar erosionsrisken genom att rötter förbättrar stabiliteten i marken och fungera som 

barriär vid olycka med farligt gods. Det kommer finnas mer plats för att anlägga 

dagvattendammar i alternativet med vägbro, då områden med lågpunkter intill vägen ansågs 

vara för små för att anlägga dagvattendammar på, med utformningsalternativet som väg. 

Vilket kommer avlasta dagvattensystemen ytterligare, samt bidra med svalka i städer. 

(Ramböll 2015b).  

 

Enligt Halmstad kommuns risk- och sårbarhetsanalys ska en bro konstrueras för att hålla i 100 

år, till skillnad från en väg som konstrueras för att hålla i ca 20 år (Halmstad kommun 2007). 

Vägbron kan därför ge ekonomiska fördelar i framtiden då den kräver betydligt mindre 

underhåll än en väg. Södra infarten kommer dessutom vara märkt som en farligt gods led med 

tung trafik. Detta medför mer slitage på vägen på grund av den tunga trafiken än om den var 

gjord för trafik med personbilar. Under de 100 åren som vägbron konstrueras för att hålla, 

kommer troligtvis vägen att behöva repareras flera gånger än vart 20:onde år under denna 

tidsperiod. På sikt kanske till och med vägen behöver bytas ut till en vägbro på grund av de 

höjda havsnivåerna i framtiden. Genom att detaljplaneområdet för Södra infartens 

huvudsträcka blir klimatanpassat redan vid start kan kostnaderna för naturolyckor minskas i 

framtiden vilket gör att utformningsalternativet anses ekonomiskt rimligt på sikt.  

 

Det nationella miljömålet Ett rikt växt- och djur liv motverkas att uppnås enligt den befintliga 

MKBn med dess utformningsalternativ. Med det nya utformningsalternativet så förbättras 

chanserna för att miljömålet Ett rikt växt- och djur liv uppnås. Genom att fler gröna och blåa 

områden anläggs gynnas den biologiska mångfalden. 

 

Det lokala miljömålet Friska vatten och dess delmål att “Samhällsplanering ska leda till 

förbättring av vattenkvaliteten så att miljökvalitetsnormerna för vattendrag, sjöar, hav och 

grundvatten nås.” behöver en tydligare koppling enligt den befintliga MKBn för att uppnå 

målet. Med det nya utformningsalternativet kommer fler gröna och blåa områden skapas. 

Dessa ytor kommer bidra till att förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för att det 

lokala miljömålet uppnås förbättras. 
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Se Tabell 8 för vilka åtgärder som ingår inom varje värde/system som påverkas av 

klimatförändringar inom detaljplaneområdet för Södra infarten.  

 
Tabell 8. Anpassningsåtgärder som ingår i utformningsalternativet 

Värden/system för Södra 

infarten som påverkas av 

klimatförändringar 

Anpassningsåtgärder som ingår i 

utformningsalternativet 

MARK OCH VATTEN  

Naturområden  Skapa spridningskorridorer i landskapet genom att mark reserveras 

längs vägbron och vattendrag 

Dagvattensystem Färre hårdlagda ytor ökar möjligheterna till att anlägga fler gröna och 

blå ytor. Dessa ytor hjälper till att vattenreglera vilket minskar 

belastningen på dagvattensystemet. 
 

Sjöar och vattendrag Dagvatten från vägen kommer inte rinna ner till Fylleån som är ett 

Natura 2000-område 
 
Fler grönlagda ytor minskar avrinningen till Fylleån 
 
Fler dagvattendammar som renar vattnet minskar flödet till Fylleån 

MILJÖ OCH HÄLSA 
 

Luftkvalitet Större gröna ytor skapas för upptag av inandningsbara luftpartiklar 

Vattenkvalitet Förbättrad kvalité på dagvattnet då vattenmassorna från vägen inte 

blandas med dagvattnet.  
 
Grundvattenkvalitén kommer behålla god status 

Buller Bullerplank längs med hela sträckan uppe på vägbron 
 
Plats för mer vegetation som är bullerdämpande 

Hälsa: 
- Värme 
- Kyla 
- Smittspridning 

Blå och gröna ytor i staden reserveras för rekreation samt för att 

uppnå en avkylande effekt vid extrema temperaturer 
 
Blå och gröna ytor i staden reserveras för rekreation samt för att 

uppnå en avkylande effekt för att minska smittspridning 

Naturolyckor 
 

Identifierade riskområden för översvämningar och lågpunkter 
 
Planerat med hänsyn till risker för olyckor, erosion och 

översvämningar 
 
Fler planterade träd och andra gröna ytor 
 
Reglera utformning och utseende 

Värme- och kylbehov Minska mängden hårdlagda ytor 
 
Befintlig grönstruktur säkras och förbättras 
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NATURMILJÖN 
 

Biologisk mångfald Skapa spridningskorridorer i landskapet genom att reservera mark 

längs vägar och vattendrag 
 
Fler gröna ytor som gynnar den biologiska mångfalden  

Landskapsbild Större grönområden 
 
Inga bullervallar, bullerplank i glas. 

Barriärer Tillgänglighet under bron för passage 

SÄKERHET & TRYGGHET 
 

Ekonomi Anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat sker redan vid 

planläggning. Vilket kan minska kostnaderna för projektet betydligt, 

om vägen senare behöver åtgärdas på grund av klimatpåverkan 

Farligt gods Heltäckande sidor i glas längs sidorna av vägbron, som säkerställer 

att brandfarlig vätska inte rinner av från vägbanan och direkt ut i 

naturen 

 

Längs undersidan av vägbron kommer hängrännor fånga upp läckage 

från trafiken som för vätskan vidare till en oljeavskiljare 

 
Mer plats för vegetation som fungerar som barriär 
 
Minskad kollisionsrisk med trafik då det inte finns några 

vägkorsningar på vägbron 

 

 

4. Diskussion  

4.1 Metod och materialdiskussion 

 

De personliga möten och mail-kontakt vi haft med tjänstemännen från kommunen och 

Länsstyrelsen, har gett oss en bättre förståelse och kunskap om projekt Södra infarten. De har 

även gett oss bättre förståelse för klimatanpassningsarbetet, både för hur arbetet går till på 

kommunen och Länsstyrelsen. Vi har även fått hänvisningar till material om klimatanpassning 

i fysisk planering vilket har underlättat vårt arbete.  

 

Vi har valt att referera mycket till det befintliga materialet som har tagits fram på Södra 

infarten av Halmstad kommun. På grund av tids- och resursbrist har vi valt att förlita oss på 

det materialet och de undersökningar som finns om Södra infarten. De flesta 

undersökningarna och inventeringarna som finns tillgängliga är från år 2015. Vi anser att data 

som är framtagen till MKBn är trovärdig då den troligtvis är samma nu år 2016. Men det finns 

äldre data i MKBn som inte är lika pålitlig. Det gäller den framtida trafikprognosen för år 

2030 samt jordens totalstabilitet inom detaljplaneområdet. Vi kommer att diskuteras detta i 

resultatdiskussionen.  
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En MKB ska vara saklig och opartisk men eftersom Halmstad kommun vill få igenom 

detaljplanen finns en risk att viss information har skrivits från en mer positivt grundton och 

synvinkel för att detaljplanen ska gå igenom. I den befintliga MKBn för Södra infarten 

framgår det inte hur långt avståndet från Södra infarten är till havet. Då kommunen har 

avgränsat sin MKB till detaljplaneområdet. Gestaltningskartorna i detaljplanerna för Södra 

infarten saknar dessutom legend, skalstock och norr-pil, så vi kunde inte mäta avståndet till 

Södra infarten och havet på kartorna. Vi har därför tolkat kartorna efter bästa förmåga och 

jämfört med andra kartor över Halmstad. Detta kan resultera i att avståndet inte är helt korrekt 

vilket kan bero på den mänskliga faktorn. 

 

Mycket av materialet är hämtat från statliga myndigheter så som Boverket, Naturvårdsverket, 

Trafikverket och SMHI. Vi anser att materialet från dessa myndigheter är tillförlitligt, då de 

oftast baseras på vetenskaplig fakta. Många rapporter och artiklar hänvisar till IPCC rapporter 

och därmed anser vi att IPCC är en trovärdig källa. Lagar, förordningar och skrivelser från 

regeringen har vi även använt av oss då detta ligger till grund för hur samhället utvecklas samt 

utformas. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

 

Projekt Södra infarten 

Halmstad kommun har planerat Södra infarten sedan 1990-talet och är väldigt angelägna om 

att projektet ska genomföras, då både tid och pengar har lagts ner. I miljöbalken, plan- och 

bygglagen samt i väglagen står det att en MKB ska upprättas om den tilltänkta åtgärden, 

verksamheten, planen eller programmet, antas medföra en betydande påverkan på miljön och 

människans hälsa. I MKBn ska de konsekvenser och åtgärder som den tilltänkta åtgärden, 

verksamheten, planen eller programmet redovisas, samt redovisning för hur 

miljökvalitetsnormerna ska nås. Projekt Södra infarten antas medföra en betydande 

miljöpåverkan och därför har en MKB tagits fram. I den befintliga MKBn som har tagits fram 

för Södra infarten saknas utformningsalternativ, som är en väsentlig del i en MKB. Då det står 

i miljöbalkens 6 kapitel 7 § samt i 12 13§§ vad en MKB ska innehålla. Halmstad kommun har 

valt att hänvisa nollalternativet till Halmstads kommuns Handlingsprogram för hållbara 

transporter och den tillhörande transportplanen som ett alternativ i MKB. Detta kan skapa 

förvirring för allmänheten. Vi anser att det är bristfälligt då det ska vara enkelt för 

allmänheten att förstå konsekvenserna om den tilltänkta åtgärden, verksamheten, planen eller 

programmet, verkställs jämfört med andra alternativ. Halmstad kommun har även avgränsat 

MKBn till detaljplaneområdet och avståndet till havet nämns inte. Det borde redovisas då det 

ska vara lätt för allmänheten att förstå detaljplanen och dess omgivande miljö, då havet ligger 

så nära som det gör.  

 

Enligt trafikprognosen för Södra infarten för år 2030 förväntas en ökning på 5 % av antalet 

bilresor trots att antalet invånare visar en större ökning på ca 20 %. Detta beror på Halmstad 

kommuns Handlingsprogram för hållbara transporter, där målet och ambitionen är att fler 
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människor ska åka kollektivt, cykla och gå. Transportplanen som ligger till grund för 

detaljplanerna för Södra Infarten togs fram 2011 (antogs 2012 av kommunfullmäktige). Flera 

ändringar har hänt i Halmstad sedan dess i form av utbyggnad av cykelvägnät, upphöjda 

respektive planskilda gång- och cykelpassager, tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt 

ändrade hastigheter i Halmstads infrastruktur. Det är fem år sedan som trafikprognosen togs 

fram. Med åtanke om att flera ändringar har skett i Halmstads infrastruktur sedan dess, är det 

svårt att veta om den trafikprognosen fortfarande överensstämmer med trafikprognoserna i 

dagsläget. Dessutom har det skett en större invandring till Halmstad under det senaste året, 

vilket inte räknats med då krig och flyktingkriser har skett och inte går att förutspå.  

 

Enligt den befintliga MKBn så bedöms totalstabiliteten tillfredställande, men bedömningarna 

baseras från en studie från 2004. Därför anser vi att en ny utredning borde utföras innan 

byggskedets start. Med tanke på att de förväntade höjda havsnivåerna kommer få stranden att 

krypa närmare upp mot land, vilket kommer ge problem med erosion i framtiden om det inte 

finns några förstärkningsåtgärder för Södra infarten. 

 

Anpassning till det framtida klimatet 

Kommunen är skyldig enligt Plan- och bygglagen samt miljöbalken att redovisa hur mark- 

och vattenanvändningen ska se ut i kommunen i en översiktsplan. Halmstad kommuns 

översiktsplan framtidsplan 2030, redovisar bara fram till år 2030 för hur mark- och 

vattenanvändningen ska se ut i kommunen. För att skapa ett hållbart samhälle krävs det att 

den fysiska planeringen har ett långsiktigt perspektiv. Ur ett klimatperspektiv bör minst 100år 

beaktas. År 2030 är idag år 2016, endast 14 år fram i tiden. Vilket gör att Halmstad kommuns 

framtidsplan inte är hållbar ur klimatsynpunkt.  

 

Sverige har kommit långt med sitt miljöarbete men när det gäller det nationella arbetet med 

anpassning till ett nytt klimat ligger inte Sverige i framkant (Boverket 2010a). De nationella 

klimatmålen i Sverige ska uppnås till år 2020, men längre än så finns det inga mål uppsatta. 

Om regeringen inte har ett längre framtidsperspektiv när det gäller klimatarbetet, finns det 

ingen påtryckning från högre instans att kommuner och Länsstyrelser ska jobba hårdare med 

sitt klimatarbete om det inte är ett krav. Detta gäller även för de nationella miljömålen som 

ska uppfyllas till år 2020. Kommunens miljö- och klimatarbete kan dock styras av 

kommunpolitikers engagemang för att skapa ett hållbart samhälle.  

 

Hittills har diskussionen om framtidens havsnivåer oftast begränsats till de kommande 100 

åren. Det beror på att det är svårt att veta hur klimatet kommer att se ut år 2100. För att kunna 

bedöma den framtida klimatpåverkan som hur mycket is som kommer att smälta och hur 

mycket temperaturen kommer stiga tas det fram olika hypoteser om hur framtidens klimat 

kommer att se ut. För att kunna sammanställa dessa antaganden och visa upp en mall som 

talar om hur vi ska anpassa oss till framtiden, krävs det att vi gissar rätt från början. Ju längre 

fram i tiden vi försöker ta fram olika klimatscenarion, desto mindre tillförlitligt blir resultatet. 
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Södra infarten förväntas bli klar sommaren 2019. Med 100års perspektivet borde havsnivå 

höjningen beaktas fram till år 2120. Om vi förväntar oss 3,5 meters höjning vid extremväder 

till år 2100, bör vi därmed ta hänsyn till att havsnivån kan höjas ytterligare till år 2120. 

Havsnivån förväntas alltså höjas med 3,5m när det är extremväder. Framtidens stormar och 

vindar är det svåraste att förutspå. Halmstads klimat och sårbarhetsutredning säger att det är 

oklart hur vindarna kommer att se ut i framtiden i Halmstad, likaså säger SMHI, vars 

klimatscenario för maximala vindbyar, endast visar en marginell förändring på sommaren. 

Samtidigt så pekas Laholmsbukten ut att vara ett särskilt utsatt område för 

vinduppstuvningseffekt och blåser det med den dominerande sydvästliga vindriktningen ges 

nästan maximal styrklängd (WSP 2012). Därför är extremväder väldigt svårt att förutspå och 

kanske kommer det vara extremväder oftare än förväntat i framtiden. 

 

Vilka makthavare och klimatavtal, som styr världen i dag och kommer styra världen i 

framtiden är avgörande för hur klimatet kommer att se ut. Om det senaste utsläppsmålet som 

togs av FNs klimatkonvention UNCCC för år 2030, inte nås i tid så kan utmaningen med 

negativa utsläpp bli ännu större. Ju längre människan väntar med att börja reglera utsläppen, 

desto större risker tar vi genom att vi sätter vår tillit till oprövad teknik om hur vi fångar in 

växthusgaserna i vår atmosfär (Regeringens skrivelse 2015/16:87). 

 

Det värsta tänkbara klimatscenariot IPCC tagit fram är det klimatscenariot som är mest likt 

takten på våra utsläpp idag. Om beslutet om att begränsa utsläppen så att temperaturhöjningen 

inte överstiger 2 grader Celsius, som togs av FNs klimatkonvention UNCCC i Paris i 

december förra året följs, så innebär det att det värsta tänkbara klimatscenariot troligtvis inte 

uppstår. Då gäller det att inte ta genvägar för att slippa klimatanpassa, utan att alla parter tar 

sitt ansvar för klimatet. För att temperaturhöjningen inte ska överstiga 2 grader Celsius gäller 

även att utsläppen behöver vara negativa till år 2100. Klimatanpassning innebär att en 

långsiktig och fysisk planering bör beaktas med en tidshorisont som sträcker sig 100år framåt 

för att det ska bidra till en hållbarutveckling (Bergström 2012). Arbetet med negativa utsläpp 

bör då ske redan idag vid fysisk planering för att målet ska uppnås. 

 

Utformningsalternativet 

Lokaliseringen är bra jämfört med nollalternativet, då behovet att förbättra Laholmsvägen 

status, vad det gäller att avlasta vägen, är befogat. Laholmsvägen är idag kraftigt trafikerad av 

både personbilar och tung trafik med farligt gods. Detta bidrar till dåliga miljöer för de som 

bor längs Laholmsvägen i form av sämre luftkvalitet, ökade bullernivåer och om en olycka 

med farligt gods sker kan följderna vara omfattande. Eftersom vägen är till för att avlasta 

Laholmsvägen från den tunga trafiken som ska ner till hamnen, är det svårt att hitta en annan 

lokalisering. Hamnen i Halmstad ligger väldigt centralt utmed kusten och för att godstrafiken 

ska kunna ta sig dit är det oundvikligt att inte passera genom Halmstads tätort. Eftersom det 

inte finns något bättre lokaliseringsalternativ, så är det ett utformningsalternativ som kan tas 

fram för att jämföra miljö- och hälsopåverkan med den befintliga utformningen på Södra 

infarten. 
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Utformningsalternativet måste följa de lagar och riktlinjer som finns. I miljöbalken, plan- och 

bygglagen samt i väglagen står det att påverkan på miljön och människors hälsa, hur 

miljökvalitetsnormerna uppnås samt att klimataspekter ska redovisas. Ur klimatsynpunkt 

anser vi att vägen bör höjas med minst 4 meter över havet då den förväntade havsnivån i 

detaljplanområdet kan stiga till 3,5 meter över havet vid extremväder till år 2100. Alternativet 

att ha en vägbro minskar översvämningsrisken i detaljplaneområdet. Då ytan under en bro 

skapar mer plats för grön- och blåinfrastruktur så bidrar inte alternativet till några hårdlagda 

ytor på marken, som är en stor faktor till översvämning i städer och överbelastade 

dagvattensystem. 

 

Det hade räckt att bara höja upp vägen till 4 meter över havet, för att inte drabbas av de höjda 

havsnivåerna och en ökad nederbörd. Det hade förmodligen varit ett billigare alternativ idag, 

att bara bygga en väg. Men klimatanpassning handlar inte bara om att minska risken för 

översvämning utan att anpassa hela samhället till klimatförändringarna, där utnyttjandet av 

ekosystemtjänsterna står i fokus. Utan en upphöjning av vägen i form av en vägbro så förloras 

den dyrbara marken som vägen annars skulle anläggas på. Då mycket mark i området redan är 

exploaterad mark så är det särskilt viktigt att hushålla med marken och ta vara på 

ekosystemtjänsterna vid klimatanpassning. Vilket gör att alternativet som väg kanske ändå 

inte var det billigaste alternativet i slutändan. Då vägen mest troligen kräver någon form av 

åtgärd för att stå emot de framtida klimatförändringarna. 

 

I den befintliga MKBn framgår det att vid byggskedet av Södra infarten kommer möjligheten 

att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djur liv att motverkas. Det är svårt att motverka att den 

biologiska mångfalden inte ska påverkas negativt vid byggnationen. Då spridningskorridorer 

tillfälligt kan förändras eller tas bort under byggprocessen. Detta kan leda till att djurs och 

växters miljö, tillväxt samt fortplantningsförmåga kan påverkas negativt även i det nya 

utformningsalternativet. Vilket är oundvikligt även om försiktighetsåtgärder kommer att 

vidtas, på grund av detaljplaneområdets omfattning. Då nya gröna och blå områden skapas 

under vägbron kommer den biologiska mångfalden att gynnas efter byggnationen. Att fler 

gröna och blåa områden skapas bidrar även till att det lokala miljömålet Friska vatten med 

delmålet att samhällsplaneringen ska bidra till att vattenkvaliteten förbättras uppnås. 

Miljökvalitetsnormerna förväntas att förbättras i det nya utformningsalternativet i jämförelse 

med det befintliga utformningsalternativet. På grund av att fler gröna och blå ytor kommer att 

anläggas i området. Samt de omfattande bullerskyddsåtgärderna som kommer att vidtas. 

I riskanalysen för Södra infarten med farligt gods, så är explosion, utsläpp av brandfarlig 

vätska och brandfarlig gas samt utsläpp av giftig gas identifierade som riskolyckor. Men 

sannolikheten för en olycka med farligt gods är liten. Även om chanserna är små att olyckan 

väl är framme, så måste det finnas beredskap för olyckor. Det nya utformningsalternativet har 

en mer heltäckande skyddsbarriär än det befintliga utformningsalternativet. 
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4.3 Etik 

 

Att uppnå miljömålen kan innebära etiska problem. Målkonflikter kan uppstå när samhället 

ska ta ställningen till miljömålen och välfärdsmål i samhället. Ett samhälle ska vara utformat 

för att människor ska kunna leva ett bra liv som innebär en bra social standard. Likväl som 

naturen ska skyddas. De etiska problemen uppkommer när dessa inte går att föra samman.  

Vissa påstår att det är människorna som står i centrum och att miljön måste skyddas för 

människornas skull, en antropocentrisk livssyn. Somliga hävdar att det är livet själv som står i 

centrum och att djur likväl människor måste skyddas, en biocentrisk livssyn. Ytterligare en 

aspekt är att ekosystemet som vi alla lever i ska skyddas och bevaras i första hand, en 

ekocentrisk livssyn. Beslutsfattarna för projekt Södra infarten borde enligt oss ha en mer 

ekocentrisk inställning till projektet, då Södra infartens lokalisering vid kusten är mer utsatt 

för klimatpåverkan än vägar i dess närområde. Ekosystemtjänsterna är en viktig del för att 

minska klimatpåverkan och med tanke på att infarten kommer att påverkas av det framtida 

klimatet främst genom förhöjda vattennivåerna, borde ekosystemtjänsterna inom 

detaljplaneområdet för MKBn säkras i första hand. 

 

5. Slutsats  

 

Klimatanpassning i fysisk planering är framtiden för ett hållbart samhälle. Utan 

klimatanpassningsåtgärder för Södra infarten kommer delar av vägen förr eller senare drabbas 

av översvämningar till följd av klimatförändringarna. Den gröna och blå infrastrukturen är en 

förutsättning för att anpassa städer till de kommande klimatförändringarna. Nyckeln ligger i 

att utnyttja naturens egna ekosystemtjänster för att främja en god miljö och hälsa. Ingen kan 

säkert veta hur framtiden kommer att se ut. Men med den klimatforskning som finns idag om 

de kommande klimatförändringarna, är det dumt att inte ta tillvara och använda sig av den 

forskningen som finns, för att förbereda oss till ett förändrat klimat. Där 

klimatanpassningsarbetet som görs idag för att skydda naturens tillgångar samt den biologiska 

mångfalden, kan vara avgörande för framtidens generationer. 

6. Förslag på fortsatt arbete/forskning 

 

Innan Södra infarten anläggs bör en ny stabilitetsutredning göras då vi anser att den befintliga 

utredningen är gammal. Det bör även göras en hydrologisk undersökning över 

detaljplaneområdet då det saknas i dagsläget. Vi föreslår en fortsatt forskning på de 

kommande klimatförändringarna i både Sverige och för hela världen. Sveriges riksdag bör i 

fortsättningen prioritera och bedöma riskerna för klimatförändringar, den nationella 

säkerheten, folkets hälsa samt den ekonomiska balansen på samma sätt. Riksdagens arbete 

med hållbarhetsfrågor bör utvecklas. Där nya klimatmål och miljömål borde beslutas inom en 

snar framtid då de aktuella målen ska ha uppnåtts till år 2020.  
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1. Statistik trafikmängd  
 

Utförda trafikprognoser i Transportplanen samt revidering av Ramböll år 2015 som redovisar 

det förväntade trafikflödet per dygn för år 2030 jämfört med trafikprognosen 2012 (när 

trafikprognosen utfördes). 

 

 
Figur 1. Beräknade trafiksiffror år 2012. ( Källa: MKB Trafikverket 2016) 
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Figur 2. Beräknade trafiksiffror år 2030 om Södra infarten byggs.(Källa: MKB Trafikverket 

2016) 

 
Figur 3. Nollalternativet. Beräknade trafiksiffror år 2030 om Södra infarten inte byggs. (Källa: 

MKB Trafikverket 2016) 
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Bilaga 2. Farligt gods 

 

Tabell 1. Farligt gods kategorier och dess egenskaper 

Klass Möjliga konsekvenser i 

händelser av en olycka 

Kommentarer 

1. Expolsiva ämnen  Övertryck som kan skada/rasera 

byggnader, källa till splitter som kan 

skada människor  

Massexplosiva ämnen kan ge effekter på allt från 

flera tiotal upp till något hundratal meter beroende 

på  mängden. 

2. Brännbar gas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giftig gas 

Jetflamma - värmestrålning 
 

Brännbart gasmoln- gasmolnsbrand 
 

 

Gasmolnsexplosion 
 

 

BLEVE 

Direkta effekter oftast i närområdet. 
 
Små effekter utanför molnet. Mycket allvarliga 

konsekvenser för personer som är i molnet. 
 
Oftast vid begränsade övertryck vid fritt gasmoln. 

Skada kan uppkomma genom splitter och raserade 

byggnader 
 
Värmestrålning kan ge effekter inom några 

hundratal meter 

3. Brandfarliga 

vätskor 
Poolbrand- värmestrålning Risk för brännskador för det mesta begränsat till 

närområdet allvarligare konsekvenser kan uppstå 
beroende på risk för brandspridning, lutning m.m.   

4. Brandfarliga 

fasta ämnen m.m.  
Brand - värmestrålning Risk för brännskador för det mesta begränsat till 

närområdet. 

5. Oxiderade 

ämnen, organiska 

peroxider 

Brand - värmestrålning 
 

Explosion vid blandning med andra 

brännbara ämnen 

Risk för brännskador för det mesta begränsat till 

närområdet.  
 
I händelse av explosion kan effekter jämförbara 

med klass 1 uppstå. 

6. Giftiga ämnen  Toxiska effekter Risker begränsade till närområdet 

7. Radioaktiva 

ämnen 
Strålskada Ger normalt ej upphov till akuta effekter, däremot 

kan kroniska effekter uppstå. 

8. Frätande ämnen Frätskada Risker begränsade till närområdet 

9. Övrigt 
 

Risker begränsade till närområdet 

(Källa: MSB, 2015) 
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Bilaga 3.  Den beräknade sannolikheten över olyckor med farligt gods   
 

Texten är direkt hämtad ur Ramböll (2015) Södra infarten - Riskanalys för farligt gods 

 

Frekvens för oönskad händelse vid olycka med RID-klass 1  

Antagande:  

 Av klass 1 antas, i enlighet med RIKTSAM Fel! Hittar inte referenskälla., 25 % utgöra 

massexplosiva varor (klass 1.1), 75 % övriga. 
 

Explosiva varor består av ett antal undergrupper. Klass 1.1, massexplosiva varor, är särskilt 

intressant eftersom ämnen i denna kategori kan massexplodera, dvs hela lasten exploderar 

samtidigt. Massexplosiva varor kan teoretiskt detonera av den rörelseenergi som uppstår vid 

en kollision, även om brand i tåget är ett mer troligt scenario. Händelseutvecklingen, med 

tillhörande antagna sannolikheter, ser ut som följer: 

 

 
Figur 1. Händelseträd för olycka klass 1.1 

 

Frekvens för oönskad händelse vid olycka med RID-klass 2  

Klass 2 delas in i tre underklasser: 2.1 brandfarlig gas, 2.2 icke giftig, icke brandfarlig gas, 

samt 2.3 giftig gas. Här antas klass 2.1 och klass 2.3 vara relevant att beakta. Klass 2.1 – 

Brandfarliga gaser Brandfarliga gaser, till exempel gasol, kan resultera i ett antal för 

omgivningen olika skadliga sluttillstånd. Händelseutvecklingen, med antagna sannolikheter, 

redovisas nedan. Gaser förekommer både som kondenserade och komprimerade.  
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Figur 2. Händelseträd för olycka klass 2.1 

 

Klass 2.3 – giftiga gaser Ett utsläpp av giftiga gaser kan ge stora konsekvenser. 

Händelseutvecklingen, med antagna sannolikheter i enlighet med Fredén, redovisas nedan:  

 
Figur 3. Händelseträd för olycka klass 2.3 

 

Frekvens för oönskad händelse vid olycka klass 3 – brandfarlig vätska  

Klass 3 är den klass som transporteras i allra störst utsträckning på Sveriges järnvägar. 

Sluttillstånden är pölbränder enligt följande händelseutveckling:  
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Figur 4. Händelseträd för olycka klass 3 

 

Frekvens för oönskad händelse vid olycka klass 5 – oxiderande ämnen  

Transporter av oxiderande ämnen kan teoretiskt vid extremt ogynnsamma omständigheter få 

samma effekter som explosiva varor. Det som måste inträffa är att ämnen av klass 5.1 (till 

exempel ammoniumnitrat) blandas med varor från klass 3 (till exempel bensin). Då kan det, 

rent teoretiskt, bildas ANFO (ammonium nitrate fueled oil). För att detta ska inträffa måste en 

transport med 5.1 läcka och ansamlas, sedan ska en transport med klass 3 läcka på samma 

ställe, blandningen ska sedan nå optimala proportioner för att slutligen antändas med en sådan 

energi att blandningen detonerar. I praktiken behövs en tändkapsel för att blandningen ska 

detonera. Efter diskussioner med representanter från ledande tillverkare av sprängämnen 

(Forcit samt Kimit AB) gör Ramböll Sverige AB bedömningen att risken att det skulle 

inträffa är så extremt liten att beräkningarna inte är relevanta. 
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Bilaga 4. Klimatanpassning i fysisk planering  
 

Tabell 1. Infrastruktur  

Värden/system som 

påverkas av 

klimatförändringar 

Orsak Konsekvens Möjliga åtgärder 

inom fysisk 

planering  

Bebyggelse/byggnader 
 

-Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 

-Stora byggmassor i städer och 

tätorter orsakar värmelagring 

vilket i sin tur orsakar urban 

värmeeffekt.  
 
- Hårdgjorda ytor minskar 

dagvattnets förmåga att 

infiltreras. 
 
- Risken för 

källaröversvämningar ökar vid 

nära till sjöar, hav, vattendrag och 

annat. 
 
-Risken för mögeltillväxt och 

fuktproblem i byggnader ökar. 
 
-Minskat/ökat värmebehov samt 

ökat kylbehov i byggnader. 
 
-Behov av underhåll ökar 
 
-Vid skyfall, ras, skred, erosion 

och översvämning kan 

bebyggelse bli skadad. 

-Identifiera riskområden. 
 
-Rekommendera 

 skyddsåtgärder. 
 
-Lokalisering av 

 bebyggelse ska vara på 

mark som är lämpad för 

ändamålet.  
 
-Placera och utforma  nya 

byggnader och beakta 

skydd mot 

olyckshändelser, brand, 

klimat- och 

hygienförhållanden.  
 
-Planera med hänsyn till 

risker för olyckor, erosion 

och översvämningar 
 
- Undersök/kartlägg de 

geotekniska 

förutsättnigarna.  
 
- Reglera skyddsavstånd 

till sjöar, hav och 

vattendrag. 
 
-I tätbebyggda områden 

plantera träd och andra 

gröna ytor.  
 
-Reglera byggnaders 

utformning och utseende. 
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Vägar -Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 

-Risk för översvämningar, 

bortspolning av vägbankar, vägar 

och skadade broar ökar 
 
-Risker för erosion ras och skred 

ökar. 
 
-Förekomst av värme -och 

vattenbelastningsrelaterade 

skador ökar. 
 
-Bärighet/stabilitet minskar på de 

vägar som är beroende av tälje på 

vintertid 
 

-Identifiera riskområden 
 
- Undersök/kartlägg de 

geotekniska 

förutsättnigarna.  
 
-Rekommendera 

skyddsåtgärder och nivåer 

på vägar och 

 brokonstruktioner som 

krävs för att klara ökade 

flöden. 
 

Värme- och kylbehov, 

fjärrvärme 
-Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar  
 
-Ras,skred och 

erosion 
 

-Kylbehovet kommer att öka till 

följd av temperaturhöjningen och 

därmed minskar värmebehovet. 
 
- Höjda grundvattennivåer till 

följd av ökad nederbörd ger ökad 

risk för översvämningar och 

markförskjutningar, dessa 

händelser  kan skada 

fjärrvärmenäten. 

-Minska mängden 

hårdlagda ytor. 
 
-Skapa en helhet av olika 

grönområden.Föreslå ny 

grönstruktur eller säkra 

befintlig. 
 
-Identifiera riskområden 

för ras, skred och 

översvämningar 

Dagvattensystem -Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 
 

-Risk för ledningsbrott ökar. 
 
-Belastningen på ledningsnätet 

vid skyfall ökar. 

-Utred och kartlägg tidigt 

i planprocessen 

hanteringen av dagvattnet. 
 
-Avsätt och föreslå  ytor 

för åtgärder  
 
-Minska mängden 

hårdgjorda ytor. 

(Westlin et. al. 2012)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabell 2. Samhällsekonomi 

Värden/system som 

påverkas av 

klimatförändringar 

Orsak Konsekvens Möjliga åtgärder inom fysisk 

planering  

Samhällsekonomi i stort -Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 

-Kostnader för att 

utföra direkta eller 

förebyggande 

åtgärder. 
 
-Kostnader för 

enskilda företag 

och fastighetsägare 
 
-Risk för 

produktions- och 

inkomstbortfall vid 

avbrott eller 

naturolyckor. 

-De skador som kan uppkomma på 

grund av extrema väderförhållanden 

och naturolyckor kan innebära stor 

påfrestning på den enskildes samt på 

kommunens ekonomi. Om 

anpassningsåtgärder vidtas innan 

olyckan inträffar kan kostnaderna 

minskas betydligt. 

(Westlin et. al. 2012) 
 

 

 

Tabell 3. Hälsopåverkan 

Värden/system som 

påverkas av 

klimatförändringar 

Orsak Konsekvens Möjliga åtgärder inom 

fysisk planering  

Hälsa: värme, kyla, 

smittsspridning, luftkvalité, 

effekter av naturolyckor 

-Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 

-Ökad förekomst av 

extremtemperaturer kan 

medföra ökad dödlighet 

bland sårbara grupper. 
 
-Högre medeltemperatur 

och mer nederbörd kan 

ge upphov till  risk för 

ökad smittspridning. 
 
-Olyckor på grund av 

naturolyckor. 
 
-Ökad risk för 

pollenallergi vid nya 

arter och förlängd 

växtsäsong  
 

-Reservera blå och gröna ytor i 

staden för rekreation samt för 

att uppnå en avkylande effekt 

vid extrema temperaturer. 
 
-Välj växter och trä utifrån risk 

för pollenallergi. 
 
-se vidare åtgärder under 

“bebyggelse/byggnader” 

(Westlin et. al. 2012) 
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Tabell 4. Naturmiljö  

Värden/system som 

påverkas av 

klimatförändringar 

Orsak Konsekvens Möjliga åtgärder inom 

fysisk planering  

Kustzonen och 

strandskyddsåtgärder 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 

-Ökad risk för erosion 
 
-Vid brist av mark kan 

intressekonflikter 

uppstå. 
 
-Hot/fara  mot 

låglängta bebyggelser 
 
-Minskad omfattning 

av våtmarker  

-Reservera, skapa/lägg ut 

reträttvägar till arter tex vid 

strandängarna vid kusten som 

annars riskerar att förlora sitt 

utbredningsområde, om det är 

möjligt. 
 
-Skydda och förstärk områden med 

höga naturvärden. Tänk på att 

åtgärderna för anpassning kan vara 

negativa i sig. 
 
-Undvik skador och värna om 

strandskyddet. .För att säkra 

kustzonen reglera höjdnivåerna för 

infrastrukturen och för enskilda 

bebyggelser. 

Naturområden 
 

-Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 
 

-Vegetationszoner 

förflyttas 
 
-Artsammansättningen 

inom områdena 

förändras. 
 
-Minskad 

utbredningsmöjligheter 

för djur och växter 

leder till konkurrens 

om mark. 
 

-Skapa spridningskorridorer i 

landskapet genom att reservera 

mark längs 
vägar och vattendrag, om det är 

möjligt. 
 
-Skapa/lägg ut reträttvägar till arter 

tex vid strandängarna vid kusten 

som annars  riskerar att förlora sitt 

utbredningsområde.  
 
-Skydda och förstärk områden med 

höga naturvärden. Tänk på att 

åtgärderna för anpassning kan vara 

negativa i sig. 

Biologisk mångfald 
 

-Högre 

temperatur 
 
-Ökad nederbörd 

och 

översvämningar 
 
-Stigande 

havsnivåer  
 
-Ras,skred och 

erosion 

-Förflyttade 

vegetationszoner 
 
-Arter 

försvinner/invaderar. 
 
-Konkurrens om mark, 

minskad 

utbredningsmöjligheter 

för djur och växter.  
 
-Förändrad 

användning av 

marken. 

-Skapa spridningskorridorer i 

landskapet genom att reservera 

mark längs 
vägar och vattendrag. 
 
-Skapa/lägg ut reträttvägar till arter 

tex vid strandängarna vid kusten 

som annars  riskerar att förlora sitt 

utbredningsområde.  
 
-Skydda och förstärk områden med 

höga naturvärden. Tänk på att 

åtgärderna för anpassning kan vara 

negativa i sig. 

(Westlin et. al. 2012)  
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Bilaga 5. Statement of contribution 

 
Litteraturstudien har sammanställts gemensamt där vi har varit lika delaktiga och närvarande i 

framtagandet av denna rapport från start till slut. Allt innehållet har diskuterats och värderats 

gemensamt. Vi har haft några huvudområden som vi har varit lite extra ansvariga för, där 

Moas huvudområde har varit: 

 ” agstiftning” 

 ”Trafikprognos Södra infarten” 

 ” isker med farligt gods” 

 ”Södra infarten - miljömålen” 

 

Emelies huvudområde har varit: 

 ” årt framtida klimat” 

 ”Arbetet för goda miljöförhållanden” 

 ” ärdet av blå och grön infrastr kt r” 
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