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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I samband med planprogrammet för Stenungsunds centrum har det tagits fram 

översvämningskarteringar vilka visar på att risken för översvämning från stigande hav och 

skyfall är mycket hög. Inom centrumområdet pågår tre detaljplaner, dessa benämnda 

Västanvindsgatan, Stenungsund Resecentrum och CW Borgs väg. I Figur 1-1 återfinns 

information om detaljplanernas läge tillsammans med detaljplanen pågående i norr; 

Gamla SIF-området.  

 

Figur 1-1. Pågående detaljplaner inom Stenungsunds centrumområde (Stenungsund, 2020). 

Västanvindsgatan är den enda planen som varit ute på samråd (sommaren 2019) medan 

de andra två planerna ligger inför samråd. Länsstyrelsen Västra Götalands 

samrådsyttrande till Västanvindsgatan berörde bl.a. översvämningsrisker och hur dessa 

inte utretts på en strategisk nivå. Att klimatsäkra centrumområdet är därför nödvändigt för 
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att få planerna godkända, detta för en hållbar samhällsutveckling som kan hantera 

framtida klimatförändringar så som stigande havsnivåer och extrema regn, s.k. skyfall. 

Under hösten 2019 definierades mål och strategier för klimatanpassning med avseende 

på stigande havsnivåer och skyfall för Stenungsunds centrumutveckling. Arbetet 

sammanfattas i PM ”Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer 

och påverkan av skyfall” (Sweco, 2019 b). Klimatanpassningsstrategin grundas på ett 

adaptivt förhållningssätt till klimatförändringar, där anpassningen görs stegvis på 

medellång (år 2070) till lång sikt (år 2100). I Bilaga 1 återfinns fullständig version av 

klimatanpassningsstrategin vilken beskrivs kortfattat nedan.  

• På medellång sikt, fram till år 2070, anpassas skyddet för en verkningsfull 

skyddsnivå motsvarande som lägst + 2,3 m.ö.h. (RH2000). Den 

dimensionerande händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2070 med 

sannolikheten 200-års återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-

percentilen).  

• Högvattenskyddet planeras så att det på lång sikt, fram till år 2100, är möjligt att 

ytterligare nivåanpassas då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under 

tid. Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller 

påbyggnadsbarhet. Med dagens kunskapsläge föreslås en motiverad skyddsnivå 

vara motsvarande som lägst + 2,6 m.ö.h. (RH2000). Den dimensionerande 

händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2100 med sannolikheten för 200-

års återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen) samt högsta 

beräknade havsvattenstånd för år 2100.  

För val och utformning av klimatanpassningsåtgärder i samband med pågående 

detaljplanearbete är samhällsekonomiska konsekvenser och hållbarhetsaspekter 

väsentliga att utvärdera. I handboken ”Systemlösningar för utveckling av 

klimatanpassning av det kustnära samhället”, ett projekt finansierat av Naturvårdsverks 

stadsinnovationsstöd, beskrivs just ett sådant tillvägagångssätt (Sweco, 2019 a). Med 

hjälp av ett planeringsverktyg utvärderas samhällsekonomiska konsekvenser och 

hållbarhetsaspekter i en multi-kriterieanalys (MKA). Beskriven metodik och 

planeringsverktyg har fungerat som underlag till åtgärdsplanering för klimatanpassning i 

Stenungsunds centrumområde. Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun tagit 

fram föreliggande PM för att beskriva den konkreta åtgärdsplaneringen. 

1.2 Syfte 

Projektet har haft till syfte att visa på hur Stenungsunds centrumområde kan 

klimatanpassas med avseende på översvämningsrisker kopplat till stigande havsnivåer 

och skyfall, samt vilket av förslagen som är mest hållbart och medför störst samhällsnytta. 

Arbetet har inneburit att åtgärdsförslag har definierats och utvärderats i ett existerande 

planering- och beslutsstödverktyg. Planeringsverktyget används för att genomföra en 

multi-kriterieanlays (MKA) som betraktar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 

över tid. Utvärderingen kommer ge ett beslutsunderlag för vilket av åtgärdsförslagen som 

medför den största samhällsnyttan och därmed är mest lämplig att välja.  
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1.3 Förutsättningar 

Utredningsområde för val av principiella åtgärdsförslag är gult område som presenteras i 

Figur 1-2. Området delas in i norra respektive södra delen. Den norra delen utgör ett 

verksamhetsområde för småindustrier. Området är inte aktuellt för bostadsbebyggelse då 

det är ett s.k. influensområde till industriområdet norr om Stenungeån. Industriområdet är 

klassat som ett riksintresse för industriell produktion. Ett skydd för den norra delen 

kommer därmed verka för befintliga fastigheter där mark för sådan typ av verksamhet 

troligen är svår att hitta någon annanstans i kommunen.  

Den södra delen utgörs av centrum i Stenungsunds kommun. Inom området återfinns ett 

köpcentrum, bostadsbebyggelse, järnvägsstation och parkeringsytor. Det är inom den 

södra delen som pågående detaljplaner, som beskrivs i Figur 1-1, återfinns. 

Avgränsningen för utredningsområdet i östlig riktning är avrinningsområdenas utbredning.  

 

Figur 1-2. Utredningsområde för klimatanpassningsåtgärder (gul linje). Området delas in i den norra 
respektive södra delen. 

Norra 

Södra 
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Analysen har begränsats till att utvärdera tre principiella förslag på 

klimatanpassningsåtgärder. Möjligheten för gröna lösningar, med naturliga element, har 

bedömts vara svåra att genomföra inom området.  

Att studera ett åtgärdsalternativ med yttre barriärer i havet har uteslutits från analysen 

p.g.a. kostnaden för en sådan åtgärd. Kostnaden för barriärskydden har i en tidigare 

utredning uppskattats till 1 800 Mkr (Sweco, 2013). Av erfarenhet från Göteborg är 

uppskattad kostnad låg och kommer med stor sannolikhet landa på en betydligt högre 

siffra vid mer detaljerade studier. Sweco bedömer att det kommer vara svårt att räkna 

hem ett sådant åtgärdsalternativ med de nyttor som skyddet innebär. 

Samtidigt som aktuell utredning pågick arbetet med den nya översiktsplanen för 

Stenungsunds kommun – ÖP 2020, samt framtagandet av klimatanpassningsplanen som 

ska fungera som ett tematiskt tillägg till ÖP 2020. I arbetet med klimatanpassningsplanen 

ingår det att analysera kommunens klimatutmaningar och sårbarheter i olika 

samhällsfunktioner, identifiera olika åtgärder som kan hantera de händelser, 

konsekvenser och sårbarheter som identifierats, prioritera åtgärderna samt 

genomförande och uppföljning. Det är viktigt att föreliggande utredning inkluderas i den 

övergripande klimatanpassningsplanen för kommunen. 

1.4 Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen har bestått av representanter fån Plan, Mark- och exploatering, Bygg och 

Miljö, VA, Strategi Samordning, Infrastruktur, samt Kultur och Fritid. Sweco har fungerat 

som processledare för arbetet. Under våren 2020 har Sweco anordnat tre workshops med 

representanter från kommunen. Respektive workshop har sammanfattats i ett protokoll 

som delgetts projektgruppen. På Sweco har Mats Andréasson och Lars Rosén arbetat som 

specialister, samt Annamaria Haag och Nils-Petter Sköld som handläggare 

För den ekonomiska analysen har kommunen tagit fram underlag till Sweco som genomfört 

analysen. Bedömning av de miljömässiga och sociala kriterierna genomfördes av 

kommunen under den sista workshopen daterad till 18 maj 2020.  

.  
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2 Metodik  

För utvärdering av studerade åtgärdsförslag har ett planerings- och beslutsstödsverktyg, 

utvecklat i projektet Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära 

samhället, använts (Sweco, 2019 a). Verktyget utgör en multi-kriterieanalys (MKA) där en 

ekonomisk, en social och en miljömässig analys genomförs. De ekonomiska effekterna 

utvärderas med hjälp av en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys (KNA) där 

kostnader och nyttor kvantifieras. De sociala och miljömässiga effekterna bedöms utifrån 

ett antal kriterier som poängsätts och viktas gentemot varandra. Eftersom de sociala och 

miljömässiga effekterna representeras av poäng och de ekonomiska effekterna av en 

kvantifiering av kostnader och nyttor behöver dessa bedömningar normaliseras för att 

kunna ge en sammantagen bedömning av åtgärders hållbarhet, i ett s.k. 

hållbarhetsindex.  

2.1 Planeringsverktyg  

Planeringsverktyget är en vidareutveckling av verktyget FloodMan – Sustainable Flood 

Management Assessment Tool som togs fram i samband med Göteborgs Stads arbete 

med klimatanpassningsåtgärder (Sweco, 2019 a). I handbok för planeringsverktyget 

beskrivs vad en multi-kriterieanalys är, metodikens övergripande struktur samt mer 

detaljerad information om den ekonomiska, sociala och miljömässiga analysen. Det 

stegvisa genomförandet består av 12 moment vilka alla genomgåtts för 

åtgärdsplaneringen i Stenungsunds centrumområde. Punkterna sammanfattas enligt 

nedanstående: 

 

1. Välj startår och slutår samt referensalternativ för den 

analys som ska genomföras. Exempelvis 2020 som 

startår och 2100 som slutår, vilket alltså innebär val av 80 

års tidshorisont. Den nuvarande situationen, utan 

genomförande av klimatanpassningsåtgärd, väljs ofta som 

referensalternativ (mot vilket åtgärdsalternativen jämförs) 

men också andra referensalternativ kan definieras. Valet av 

referensalternativ är upp till användaren att definiera och 

tydligt motivera. 

2. Välj översvämningsscenarier (nivåer på havet eller 

annan vattenvolym) med olika återkomsttider. Upp till 8 

scenarier kan hanteras, men minst 3 krävs för att ge en 

acceptabel skattning av den samhällsekonomiska 

riskkostnaden. Vanliga exempel på översvämnings-

scenarier är nivåer med återkomsttider på 10, 20, 50, 100 

år och 200 år. OBS! Nivån för en 100-årshändelse måste 

vara ett av de valda översvämningsscenarierna. För varje valt 

översvämningsscenario (nivå) utläses medianvärde och 95-percentil för nivåns 

återkomsttid utifrån underlag från SMHI. 
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3. Identifiera antalet skadeobjekt och verksamheter som påverkas vid den 

specifika vattennivån för varje valt översvämningsscenario. OBS! Detta görs 

för både startåret och slutåret. I FloodMan finns schablonskadekostnader 

(enhetspriser) med osäkerhetsuppskattningar, baserat på försäkringsdata mm, för 

de objekt och verksamheter som anges i Bilaga 2. Ett viktigt underlag är 

kommunernas fastighetskartor men även andra underlag kring exempelvis 

samhällsviktiga verksamheter som elförsörjning (exempelvis 

transformatorstationer) och vårdinrättningar. Kommunala risk- och 

sårbarhetsanalyser kan vara användbart för att identifiera samhällsviktiga 

funktioner mm. som kan påverkas. 

4. Uppskatta effekter på trafikstörning. Detta behöver endast göras för en nivå och 

i detta fall användes nivån med 200 års återkomsttid. I FloodMan-metoden antas 

att översvämningars effekter på trafikstörningar sedan följer samma variationer 

som övriga skador. Viktigt underlag här är data från stat och kommun rörande 

trafikflöden för vägtrafik och spårbunden trafik. 

5. Beräkna den samhällsekonomiska risken som funktion av återkomsttider 

och skadekostnader. Den samhällsekonomiska risken (med osäkerhetsanalys 

om detta valts) med hänsyn till översvämningars skadeeffekter på skadeobjekt, 

verksamheter och trafikstörningar beräknas för den valda tidshorisonten 

automatiskt i FloodMan-verktyget. 

6. Identifiera, beskriv och kostnadsuppskatta åtgärdsalternativ. Som hjälp till 

kostnadsuppskattning finns i FloodMan-verktyget schablonvärden för olika 

åtgärdslösningar, vilket också presenteras i Bilaga 3. Välj också när åtgärden ska 

genomföras. För Stenungsund har mera platsspecifika värderingar av 

åtgärdskostnader gjorts, baserat på erfarenheter från tidigare uppdrag (särskilt 

arbete med översvämningsskydd vid Henån, Orust). 

7. Bedöm effekterna av åtgärder på skadeobjekt och verksamheter. För varje 

åtgärd identifieras det antal skadeobjekt och verksamheter som kan förväntas 

påverkas efter att åtgärden genomförts. Detta görs för varje 

översvämningsscenario (nivå) som ingår i analysen. Detta görs även här för både 

startår och slutår. Som ett alternativ kan en förenklad analys genomföras, där 

användaren anger upp till vilken skyddsnivå åtgärden verkar (exempelvis upp till 

200-årsnivån). Skyddsnivå måste anges för både startår och slutår. 

8. Beräkna åtgärders nyttor. För varje åtgärdsalternativ beräknas riskreduktion 

(utifrån uppgifterna i steg 1–7) samt även tillkommande nyttor, såsom exempelvis 

höjning av fastighetsvärden till följd av exploateringsmöjligheter eller minskad 

spridning av näringsämnen, partiklar och andra föroreningar till följd av anläggning 

av dammar som binder dessa ämnen.  
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9. Beräkna åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet. Åtgärdernas lönsamhet 

beräknas genom summan av nuvärden för samtliga nyttor minus summan av 

nuvärden för samtliga kostnader.  Detta görs automatiskt i planeringsverktyget. 

Den samhällsekonomiska lönsamheten används som ett mått på den ekonomiska 

hållbarheten hos respektive åtgärd. 

10. Bedöm åtgärdernas sociala effekter. Vid bedömning av sociala effekter bör en 

workshop ordnas (genomförd 18 maj 2020), där representanter som kan företräda 

olika intressenters intressen deltar. Exempelvis bör denna grupp omfatta personer 

med kunskap om stadsplanering, kulturvärden, hälsoeffekter och olika berörda 

grupper (exempelvis barn, idrottsföreningar, etc.). Varje åtgärd bedöms genom 

poängsättning och viktning av kriterier enligt beskrivning ovan. Om gruppen inte 

kan enas och nå konsensus rörande effektbedömningar eller vikter bör olika 

scenarier, exempelvis med olika uppsättningar vikter, analyseras för att se vilken 

betydelse dessa skilda uppfattningar har på slutresultatet. De sammanvägda 

sociala effekterna används som ett mått på den sociala hållbarheten. 

11. Bedöm åtgärdernas miljömässiga effekter. Också vid bedömning av 

miljömässiga effekter bör en workshop ordnas (genomförd 18 maj 2020), där 

representanter med olika typer av miljöeffekter deltar. Exempelvis bör denna grupp 

omfatta personer med kunskap om ekosystem i mark, vatten och våtmarker, liksom 

personer med kunskap om förbrukning av icke-förnybara naturresurser, påverkan 

på luftkvalitet och utsläpp av växthusgaser. Varje åtgärd bedöms genom 

poängsättning och viktning av kriterier enligt beskrivning ovan. Om gruppen inte 

kan enas och nå konsensus rörande effektbedömningar eller vikter bör olika 

scenarier, exempelvis med olika uppsättningar vikter, analyseras för att se vilken 

betydelse dessa skilda uppfattningar har på slutresultatet. De sammanvägda 

sociala effekterna används som ett mått på den miljömässiga hållbarheten. 

12. Sammantagen hållbarhetsbedömning. Utifrån de genomförda analyserna av 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet görs en sammantagen 

hållbarhetsbedömning enligt beskrivningen ovan. Den sammantagna hållbarhets-

bedömningen ligger till grund för en rangordning av åtgärderna. Det är här viktigt 

att resultaten från den sammantagna hållbarhetsbedömningen tydligt motiveras 

och logiskt förklaras av de resultat som framkommit i de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga analyserna.  

Syftet med analysen är att kunna svara på vilket åtgärdsförslag som är mest hållbart och 

medför störst samhällsnytta. Analysen tydliggör också om marken är lämplig för 

bebyggelse, d.v.s. om kostnaderna står i proportion till nyttorna eller det motsatta.  

Verktyget möjliggör ett adaptivt förhållningssätt till klimatplanering, d.v.s. att åtgärder kan 

planeras över tid för att undgå att åtgärderna anläggs onödigt tidigt och därmed riskerar 

att tappa funktion men även kondition fram till den tidpunkt då de verkligen behövs för att 

minimera översvämningsrisken. Resultatet visualiseras grafiskt, delvis separat för de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna men också tillsammans i s.k. 

hållbarhetsindex.  
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2.2 Åtgärdsförslag 

Tre åtgärdsalternativ har utvärderats i MKA för Stenungsunds centrumområde, dessa 

presenterade i Tabell 2-1. Åtgärdsförslagen togs fram i samråd med arbetsgruppen under 

workshop 2 den 20 april 2020. Åtgärdsalternativen har jämförts mot ett referensalternativ 

som innebär att inga åtgärder genomförs, d.v.s. nuläget. Referensalternativet innebär att 

detaljplanerna inte kan antas. I Bilaga 4 beskrivs åtgärderna i kartformat och med 

bedömd konsekvens i form av översvämningsrisk. 

Tabell 2-1. Studerade åtgärdsförslag i MKA för Stenungsunds centrumområde. 

Alternativ När i tid Åtgärd Nivå (m) 

RH2000 

 Kommentar 

Referens - Inte göra något   Detaljplaner kan inte antas 

1 2020–2070 

 

2070–2100 

Objektsskydd söder 

 

Vall hela sträckan 

+2,8 * 

 

+3,1 ** 

Skydd DP och befintliga viktiga 

byggnader 

 

Skydd befintliga fastigheter 

2 2020–2070 

  

 

2070–2100 

Vall norr & 

Objektsskydd söder 

 

Påbyggnadsbar vall norr & 

Vall söder 

+2,8* 

+2,8* 

 

+3,1** 

+3,1** 

Skydd befintliga fastigheter  

Skydd DP och viktiga 

byggnader  

 

Fortsatt skydd  

3 2020–2100 Objektsskydd söder +3,1** Skydd DP, befintliga viktiga 

byggnader och viktiga vägar 

* 200-års återkomsttid år 2070 med 95-percentil + 0,5 m säkerhetsmarginal 

** 200-års återkomsttid år 2100 med 95-percentil + 0,5 m säkerhetsmarginal 

Ett objektsskydd innebär att specifika objekt översvämningsskyddas med en enskild eller 

en kombination av lösningar. Lösningen kan vara tillräcklig höjdsättning av marken och 

färdigt golv på byggnader, men också skyddskonstruktioner i öppningar på byggnaderna, 

vattentäta konstruktioner som kan stå i vatten utan att ta skada eller konstruktion på pålar 

som höjer upp byggnader.  

Den tilläggskostnad som det innebär att objektsskydda en byggnad mot en extrem 

havsnivå i framtiden som utgår från medianvärdet respektive övre konfidensgräns för 

medianvärdet är liten. Därför bedöms det rimligt att objektsskydd till år 2070 respektive 

2100 görs för den övre konfidensgränsen. Nivån för det övre konfidensgränsen motsvarar 

därmed en återkomsttid större än 200 år och även en nivå som för 200-års återkomsttid 

är trolig att inträffa efter år 2100. Med erfarenhet ifrån andra kustkommuner i södra 

Sverige utgör havsnivån i den övre konfidensgränsen för 200-års återkomsttid år 2100, 
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medianvärdet för havsnivån år 2150 (samma återkomsttid). Högst avgörande för denna 

analys är lokala förutsättningar, vilka i dagsläget inte finns framme för Stenungsunds 

centrum men det ger ändå en indikation på säkerhetsfaktorn i föreslagen nivå.  

Till havsnivån som återfinns i övre konfidensgräns har en säkerhetsmarginal på 0,5 m för 

nya byggnader inkluderats i nivåerna presenterade i Tabell 2-1. Med de marginaler som 

inkluderats i nivåerna erhålls en extra säkerhet till en marginellt liten kostnad. 

I Figur 2-1 presenteras en schematisk illustration av planeringsnivåerna för objektskydd till 

år 2070 och i Figur 2-2 planeringsnivåer för objektsskydd till år 2100. Nivåerna utgår från 

beräknade 200-årsnivåer för respektive år (SMHI, 2018). Utöver säkerhetsmarginalen i 

själva havsnivån (95% chans att nivån ryms inom det angivna värdet) inkluderas även en 

säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 

0,2 m för prioriterat vägnät, detta i enlighet med Göteborgs Stads strategi för 

planeringsnivåer (Göteborgs Stad, 2019). Observera att säkerhetsmarginalen för ny 

samhällsviktig anläggning är högre, enligt Göteborgs Stads riktlinjer (1,5 m marginal till 

vital del).  

 
Figur 2-1. Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2070 i Stenungsund. 
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2070 i det övre konfidensintervallet (+ 2,3 m) inklusive en 
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för 
prioriterat vägnät. 

 

Figur 2-2. Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2100 i Stenungsund. 
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2100 i det övre konfidensintervallet (+ 2,6 m) inklusive en 
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för 
prioriterat vägnät.  
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3 Resultat från MKA  

I aktuellt kapitel beskrivs resultat från den ekonomiska analysen, miljömässiga och 

sociala analysen samt det sammanvägda hållbarhetsindexet som utgör en normalisering 

av resultatet från ekonomisk, miljömässig och social analys. 

3.1 Ekonomisk analys 

Genomförda kalkyler är grova och syftar till att i ett tidigt skede ge en bra indikation över 

hur åtgärdsalternativen förhåller sig till varandra ekonomiskt. I ett senare skede får en 

mer detaljerad kalkyl tas fram för det alternativ som är mest lämpligt. 

3.1.1 Skadekostnad 

För identifiering av skadekostnader har Sweco tagit fram översvämningskartor för 10-, 

20-, 50-, 100- och 200-års återkomsttid, idag år 2020 och år 2100. Kartorna är 

genererade genom analys i Scalgo Live. Scalgo är ett statiskt program baserat på en 

terrängmodell från Lantmäteriet (GSD-Höjddata, grid 2+, 2019-11-29). I programmet 

belastas terrängen med en nivå på havet. Det innebär att alla ytor som i anslutning till 

havet har en nivå under havsnivån kommer svämmas över. Att det är statiskt betyder att 

det inte visar dynamiken i utbredningen, hur länge det är ett visst djup eller hur 

ledningssystemen inverkar. Med hjälp av översvämningskartorna har Stenungsunds 

kommun sedan identifierat antalet skadeobjekt för de olika scenarierna. 

Översvämningssituationen hanterar inte samverkan mellan ytliga och underjordiska 

system, som VA-ledningsnätet. Kombinationseffekten av extrem havsnivå och ett normalt 

förekommande regn är därför inte studerad i detta läge för identifiering av 

skadekostnader.  

Skyfallssituationen behöver beaktas i de klimatanpassningsåtgärder som planeras för 

området. Det är viktigt att planområdena höjdsätts på rätt sätt för att minimera risken för 

översvämning orsakad av skyfall. Det behöver dessutom finnas luckor i eventuella 

storskaliga lösningar där skyfallsstråken ansluter mot havet. Öppningarna ska kunna 

stängas i samband med stigande havsnivåer. Skadekostnaden motsvarar den förväntade 

effekten vid extrem havsnivå och inte vid skyfall. Scalgoanalysen är därför inte tillräcklig 

för att bedöma totala konsekvenser vid översvämning. Den beräknade skadekostnaden 

av översvämningar (över tid) kan eftersom konsekvenser till följd av skyfall saknas 

förväntas vara något underskattad i förhållande till den verkliga skadekostnaden av 

översvämningar. Åtgärder för att anpassa Stenungssunds centrum med avseende på 

skyfall bör därför även anpassas till de åtgärder som kommer att genomföras med 

avseende på stigande havsnivåer, speciellt med fokus på framtida skyfallsstråk. 

Skadekostnader har beräknats för en tidshorisont på 80 år och två räntesatser på 1,4% 

respektive 3,5%. Räntesatserna symboliserar en diskontering av framtida nyttor och 

kostnader till ett s.k. nuvärde. Diskonteringen används för att kunna jämföra nyttor och 

kostnader som inträffar vid skilda tidpunkter. Allmänt gäller att ju högre diskonteringsränta 

och ju längre fram i tiden en konsekvens inträffar desto lägre blir dess nuvärde. Med en 

lägre räntesats tas således en större hänsyn till effekter för framtida generationer. 
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Räntesatsen 1,4 % utgår från Stern-rapporten (Stern, 2006) som utvärderar 

samhällsekonomiska effekter av klimatförändringar. Räntesatsen 3,5 % utgår från 

Trafikverkets (2018) beräkningar av samhällsekonomisk nytta.  

Skadekostnader är baserade på schablonvärden presenterade i Bilaga 2. Den förväntade 

skadekostnaden för översvämning från stigande hav, för återkomsttider upp till 200 år, är 

illustrerad i Figur 3-1, för nuläget (år 2020) och år 2100.  

Skillnaden i skadekostnad mellan år 2020 och 2100 beror på klimatförändringarnas 

förväntade effekt på havsnivån. Notera att den stigande havsnivån över tid har en större 

påverkan på de förväntade skadekostnaderna än den förväntade återkomsttiden av olika 

scenarier. Det vill säga att till exempel en 10-årshändelse år 2100 förväntas medföra 

större skada än en tvåhundraårshändelse idag (år 2020). 

 

 

Figur 3-1. Förväntad skadekostnad av översvämning från stigande hav för det analyserade 
nollalternativet, att inga åtgärder genomförs, idag år 2020 och i framtiden, år 2100. 

3.1.2 Riskkostnad och riskreduktion  

Åtgärdernas förväntade riskkostnad har beräknats utifrån föreslagen metodik i 

handboken för ”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära 

samhället” (Sweco, 2019 a). Antaganden för åtgärdernas inverkan på risken presenteras i 

Bilaga 5. I samtliga åtgärdsalternativ reduceras alla trafikförseningar till noll år 2070. I 
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åtgärdsalternativ 1 och 2 med en storskalig vall och i åtgärdsalternativ 3 med upphöjning 

av väg. 

Fördelningen av riskkostnader för Stenungsunds kommun är illustrerad i Figur 3-2, där 

respektive objekts andel av den totala riskkostnaden redovisas för nollalternativet (att 

inga åtgärder genomförs). Resultatet visar på att mycket av skadekostnaderna och 

därmed risken förekommer i form av skada på parkering, trafik och industri. 

Åtgärdernas förväntade påverkan på riskkostnaden är illustrerad i Figur 3-3. Den 

reducerade riskkostnaden, det vill säga differensen i riskkostnad mellan nollalternativet 

och åtgärdsalternativet (1–3), motsvarar åtgärdens monetära nytta. 

 

Figur 3-2. Fördelning av riskkostnader över möjliga skyddsobjekt. 

 

Figur 3-3. Beräknad riskkostnad för respektive skyddsobjekt och analyserade alternativ. 
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Åtgärdernas förväntade riskreduktion (monetära nytta) för de tre åtgärdsalternativen har 

beräknats över en tidsorisont på 80 år och för två räntesatser; 1,4 % respektive 3,5 %. 

Åtgärdernas sammantagna monetära nytta över tidsperioden är sammanställd i Figur 3-4 

med ett osäkerhetsintervall på 90%. Hänsyn har tagits till osäkerheter i schablonvärden 

(enhetspriser) för skadekostnader, hur stor andel av de identifierade objekten som 

skadas vid ett översvämningstillfälle och hur långvariga och omfattande trafikstörningar 

blir. 

 

Figur 3-4. Analyserade åtgärders beräknade reduktion i riskkostnad över 80 år för två räntesatser. 

A) 1,4 % och B) 3,5% 
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3.1.3 Åtgärdskostnader 

Alternativens åtgärdskostnader har beräknats över en tidsorisont på 80 år och för två 

olika räntesatser; 1,4% respektive 3,5%. Åtgärdskostnaderna ska ses som grova 

uppskattningar för att ge en uppfatttning om alternativens kostnadsmässiga 

storleksordning. De är framtagna i samråd med arbetsgruppen och är baserade på 

schablonvärden i Bilaga 3 samt erfareneheter från andra projekt av liknande karaktär, 

särskilt utifrån det arbete som utförts i Henån, Orusts kommun (Sweco, 2019a).  

De enhetspriser som använts för kostnadsuppskattningarna av åtgärderna redovisas i 

Tabell 3-1. Vid kostnadsuppskattningarna har det antagits att livslängden på åtgärderna är 

lång och att underhållskostnaderna är mycket låga. För åtgärdskostanderna har ett 

osäkerhetsintervall på +/- 30 % använts schablonmässigt för alla kostnader. Nuvärdet för 

åtgärdskostnaderna framgår för samtliga åtgärdsalternativ i Bilaga 3. Där framgår också 

tidpunkt för respektive åtgärd.  

Tabell 3-1. Enhetspriser för åtgärdskostnader. 

 

Åtgärdernas sammantagna kostnad över tidsperioden är sammanställd i Figur 3-5 med ett 

osäkerhetsintervall på 90%. Observera att det förvänta värdet (”punktvärde”) i graferna i 

Figur 3-5 inte är exakt desamma som värdena i Bilaga 3. Detta beror på att kostnaderna i 

Figur 3-5 är beräknade med osäkerhetsanalys (statistisk Monte Carlso simulering) och då 

kan det förväntade värdet i de resulterande osäkerhetsfördelningarna skilja sig något från 

det värde som beräknas utan osäkerhetssimulering (Bilaga 3). 

Investeringskostnad Livslängd Återinvestering

kr/enhet enhet år %

Påbyggnadsbar vall från 2070 50 000 kr m 80 0%

Skyddsvall med spontning till 2070 125 000 kr m 80 0%

Skyddsvall med spontning från 2070 125 000 kr m 80 0%

Objektskydd  flerbostadshus, industri, handelsbyggnad, vårdhem 2 000 000 kr st 80 0%

Objektskydd  transformatorstation och teknisk anläggning 500 000 kr st 80 0%

Åtgärder höjning av gator och vägar, 1140 m 36 000                          m 80 0%

Extra åtgärder höjning vägar pga geotekniska förhållanden, 390 m 45 000                          m 80 0%
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Figur 3-5. Analyserade åtgärders beräknade åtgärdskostnad över 80 år för två räntesatser. A) 1,4 
% och B) 3,5% 

 

3.1.4 Övriga ekonomiska konsekvenser – markvärdesförändring  

En tillkommande nytta av att genomföra skyddsåtgärderna mot översvämning från 

stigande hav är att befintliga detaljplaner får ett ökat markvärde. Två detaljplaner 

(Västanvindsgatan och Gamla SIF-området) har bedömt vara betingade av att 

klimatanpassningsåtgärderna, d.v.s. att markvärdesförändringen vid nybyggnation är 

beroende av att klimatanpassningsåtgärden anläggs. CW Borgs väg ligger på sådan höjd 

att dess markvärdesförändring inte bedöms beroende av klimatanpassningsåtgärderna. 
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Detaljplan Resecentrum har inga definierade BTA-värden varför markvärdesförändringen 

för planen uteslutits i analysen. 

Förutom ovan nämnda detaljplaner finns det potentiella byggrätter inom centrumområdet 

som antas vara betingade av klimatanpassningsåtgärden och därmed kan räknas in i den 

markvärdesförändring som utgör en tillkommande nytta för studerade åtgärdsförslag. 

Uppskattning av potentiella byggrätter har genomförts av Stenungsunds kommun. I Tabell 

3-2 presenteras markvärdesförändringen som kan räknas in som en tillkommande nytta. 

Tabell 3-2. Markvärdesförändringar som kan räknas in som en tillkommande nytta i analysen. 

 Omfattning Uppskattad 

BTA 

kr/m2 

BTA 

Kommentar 

3:282 

Västanvinds-

gatan 

Ett lamellhus på 

upp till 11 

våningar och ett 

punkthus på upp 

till 24 våningar. 

18 000 000 kr 4 500  Antag totalt 20 

våningar byggs 

med en yta om ca 

200 m2 per våning 

Gamla SIF-

området 

Småindustri och 

båtupplag, ca 4 

hektar 

8 000 000 kr  2 000 Antag att 10 % 

bebyggs med 

"lokaler" 

Byggrätter 

söder 

Handel, kontor 

och bostäder 

90 000 000 kr 30 700 Underlag från 

kommunens 

uppskattning 

Totalt  116 000 000 kr 

 

Givet att det förväntade markvärdet kan uppnås först efter att åtgärden är på plats, det vill 

säga ca fem år fram i tiden, förväntas markvärdet öka med ca 110 Mkr (90% 

konfidensintervall mellan 90–134 Mkr) för samtliga åtgärdsalternativ vid en räntesats på 

1,4%. Det motsvarar en förväntad ökning i markvärde med ca 106 Mkr (90% 

konfidensintervall mellan 86–129 Mkr), för en räntesats på 3,5%. 

3.1.5 Resultat ekonomisk analys  

Den ekonomiska analysen har resulterat i att ett samhällsekonomiskt nettonuvärde 

beräknats för varje åtgärdsalternativ. Nettonuvärdet är summan av alla nyttor i samhället 

minus summan av alla kostnader under den valda tidshorisonten, år 2020–2100. I 

beräkningarna har hänsyn tagits till ovan nämnda osäkerheter. Resultaten för de tre 

åtgärdsalternativen redovisas i Figur 3-6. 

 



  

   

 
 

17(25) 
 

PM 

2020-07-08 

 

KNA/MKA 

 

 

RL p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\19 original\mka_200708\pm_samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av 
klimatanpassningsåtgärder.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figur 3-6 Analyserade åtgärders beräknade samhällsekonomiska lönsamhet (nettonuvärde) över 
80 år för två räntesatser. A) 1,4 % och B) 3,5% 

Som framgår av beräkningarna presenterar Alternativ 1 något bättre än Alternativ 3. Detta 

gäller för båda räntesatserna. Det framgår också att klimatanpassningsåtgärder tycks 

vara samhällsekonomiskt motiverade, med en hög grad av sannolikhet för beräkningarna 

med den lägre räntesatsen. Eftersom Alternativ 1 och 3 presterar bäst indikerar således 

den ekonomiska analysen att en anläggning av ett storskaligt skydd redan år 2020 inte är 

A) 

 
 

B) 

 



   

 
 

 

18(25) 
 
PM 

2020-07-08 

 

KNA/MKA 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

RL p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\19 original\mka_200708\pm_samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av 
klimatanpassningsåtgärder.docx 
 

 

det samhällsekonomisk bästa alternativet. Det alternativ som presterar bäst är att 

inledningsvis arbeta med objektskydd fram till 2070 och då anlägga ett storskaligt skydd 

(Alternativ 1). Anledningen till detta är att riskerna, och därmed nyttorna i form av 

riskreduktion, är relativt små under tidsperiodens första decennier. Det tycks dock vara 

högst motiverat att arbeta med objektskydd kring befintliga hus och anläggningar. 

Det framgår också att resultaten är förknippade med betydande osäkerheter. I en 

känslighetsanalys framgår att uppskattningen av åtgärdskostnaderna bidrar med den 

största osäkerheten till slutresultatens osäkerhet, se Figur 3-7. 

 

Figur 3-7. Känslighetsanalys av beräknade nettonuvärden för de tre åtgärdsalternativen med 
avseende på ingående parametrar i kostnads-nyttoanalysen.  

Känslighetsanalysen visar alltså att fördjupade studier av åtgärdskostnader bör prioriteras 

om osäkerheterna i den samhällsekonomiska analysen ska reduceras. 

3.2 Miljömässig och social analys 

Poängbedömning av analyserade kriterier utfördes i fyra separata grupper beståendes av 

kompetenta tjänstemän från Plan, Mark- och exploatering, Bygg och Miljö, VA, Strategi 

Samordning, Infrastruktur, samt Kultur och Fritid. Två grupper (1 & 2) utvärderade de 

kriterier som är relaterade till åtgärdernas miljömässiga påverkan och två grupper (3 & 4) 

utvärderade de kriterier som är relaterade till åtgärdernas sociala påverkan. 

Gruppernas bedömningar går att se i Figur 3-9 och deras individuella 

bedömningsunderlag går att läsa i Bilaga 6. 

I gemensam grupp genomfördes en viktning av de miljömässiga respektive de sociala 

kriterierna. Viktningen representerar kriteriernas betydelse. Alla kriterier bedömdes lika 

mycket värda med undantag för grundvatten, som viktats bort, då ingen av åtgärderna 

bedöms ha någon inverkan på grundvattenförhållandena i området. Resultat från 

viktningen presenteras i Figur 3-8. 
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Figur 3-8. Viktning av miljömässiga och sociala kriterier. Grundvatten bedömdes inte ha någon 
betydelse. Resterande kriterier bedömdes som lika mycket värda. 

3.2.1 Miljö 

Både grupp 1 och grupp 2 utvärderade att samtliga åtgärdsalternativ förväntas medföra 

en övervägande negativ påverkan på miljön.  

Grupp 1 bedömde att åtgärdsalternativens sammantagna miljöpåverkan var mer likvärdig. 

Alternativ 3 bedömdes medföra lägst miljöpåverkan med poäng på -21,7 och alternativ 1 

och 2 ansågs något sämre med en sammantagen poäng på -27,5 respektive -27,9 

poäng. 

Grupp 2 bedömde att åtgärdsalternativ 2 förväntas medföra lägst miljöpåverkan av de tre 

alternativen, med en sammantagen poäng på -20,6. Alternativ 1 och 3 ansågs medföra 

betydligt sämre miljöpåverkan med en sammantagen poäng på -53,5 respektive -48,9 

poäng. 

Resultatet visar att grupperna sannolikt har värderat åtgärdsalternativen efter olika 

bedömningsgrunder och tagit hänsyn till olika förutsättningar och aspekter i sin 

bedömning. 

3.2.2 Social 

Både grupp 3 och grupp 4 utvärderade att åtgärdsalternativ 1 och 2 förväntas medföra en 

övervägande positiv påverkan på områdets sociala aspekter. Åtgärdsalternativ 3 som 

bedömdes medföra minst positiv påverkan för båda grupperna värderades dock som 

neutralt/negativt av grupp 3. 

Grupp 3 bedömde att åtgärdsalternativ 2 förväntas medföra störst positiv social påverkan 

av de tre alternativen, med en sammantagen poäng på 52,5. Alternativ 1 ansågs medföra 

viss social positiv påverkan (23,1 poäng) och alternativ 3 något negativ påverkan (-0,7 

poäng). 

Grupp 4 bedömde att åtgärdsalternativens sammantagna sociala påverkan var mer lika. 

Alternativ 1 bedömdes störst positiv social påverkan med poäng på 39,3 och alternativ 2 

och 3 ansågs något sämre med en sammantagen poäng på 30,6 respektive 24,5 poäng. 
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Resultatet visar att grupperna sannolikt har värderat åtgärdsalternativen efter olika 

bedömningsgrunder och tagit hänsyn till olika förutsättningar och aspekter i sin 

bedömning. 

3.2.3 Bedömningskombinationer 

Gruppernas bedömningar har kombinerats i fyra kombinationer, detta presenterat i Figur 

3-9, för att se hur resultatet påverkas beroende på gruppernas sammanvägda 

värderingar. En kombination av grupp 1 och grupp 4 medför att samtliga alternativ 

värderas relativt lika ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Medan övriga 

gruppkombinationer ser ut att värdera Alternativ 2 som det mest lämpliga alternativet ur 

ett miljömässigt och socialt perspektiv. 

 

Figur 3-9. Möjliga kombinationer av de fyra gruppernas resultat. 
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3.3 Sammanvägt hållbarhetsindex  

För de fyra kombinationerna redovisas resultatet från det sammanvägda 

hållbarhetsanalysen i Bilaga 7. Hållbarhetsanalysen visar följande: 

Ekonomi 

• Samtliga åtgärdsalternativ är samhällsekonomiskt motiverade med en lägre 

räntesats. Med den högre räntesatsen är Alternativ 2 med stor sannolikhet inte 

lönsam. 

• Beräkningarna är gjorda utifrån schablonvärden på skadekostnader och med en 

förenklad modell för identifiering av skadeobjekt. Rangordningen mellan åtgärder 

i den samhällsekonomiska analysen bedöms därmed mera robust än 

beräkningarna av den samhällsekonomiska lönsamheten i absoluta tal. 

• För att öka säkerheten i den samhällsekonomiska analysen visar 

känslighetsanalys på att mer detaljerade studier av åtgärdskostnader bör 

prioriteras eftersom de bidrar med störst osäkerhet till slutresultaten. 

• Det tycks vara samhällsekonomiskt fördelaktigt att vänta med att anlägga 

storskaligt skydd. Detta gäller både vall i norr och vall hela sträckan. 

• Det tycks vara bäst ur samhällsekonomisk synvinkel om ett storskaligt skydd 

längs hela sträckan anläggs först 2070. Detta beror på att ett storskaligt skydd år 

2070 enligt Alternativ 1 ger en större riskreduktion (ca 57 Mkr) än åtgärd utan 

storskaligt skydd (Alternativ 3). Samtidigt har ett storskaligt skydd i form av en 

vall år 2070 (Alternativ 1) endast ca 47 Mkr högre kostnader än åtgärd utan 

storskaligt skydd (Alternativ 3). 

• I diskussioner med representanter för kommunen framfördes synpunkten att 

Alternativ 1 skulle kunna innebära mindre frihet i den framtida planeringen 

eftersom detta innebär att man låser sig för en så kallad vallkonstruktion år 2070. 

Sådana aspekter har inte värderats i den samhällsekonomiska analysen. 

Miljö och socialt 

• Samtliga alternativ presterar svagt (ger försämring) i den miljömässiga analysen, 

exempelvis rörande förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan. 

• Samtliga alternativ presterar bra (ger förbättring) i den sociala analysen, 

exempelvis rörande rekreation och vardagsliv. 

• Den miljömässiga och sociala analysen förordar åtgärder med storskaligt skydd 

(alternativ 1 eller 2). Analysen ger dock inget entydigt svar om anläggning av ett 

storskaligt skydd direkt år 2020 (Alternativ 2) eller senare år 2070 (Alternativ 1) är 

mest fördelaktigt. 
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Sammanvägning 

• Vid en sammanvägning av samtliga tre hållbarhetsdimensioner i den fullständiga 

hållbarhetsanalysen presterar Alternativ 1 bäst i tre av fyra studerade scenarier. I 

det fjärde scenariet presterar Alternativ 2 bäst. 

• Dessa resultat gäller om den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen 

viktas lika. Denna viktning är rimlig utifrån grundtanken i hållbarhetsbegreppet 

lanserat av Brundtlandkommissionen i Vår gemensamma framtid år 1987.  

• Av olika skäl kommer ekonomiska hänsyn många gånger att spela en viktig roll i 

strategiska beslut. Ju högre den ekonomiska dimensionen viktas i jämförelse 

med den sociala och miljömässiga dimensionen, desto bättre kommer Alternativ 

1 att prestera eftersom detta alternativ har en större riskreduktion per investerad 

krona än Alternativ 2. Vid en viktning där den ekonomiska dimensionen viktas till 

50 % och den sociala respektive miljömässiga dimensionen viktas till 25 % 

kommer Alternativ 1 att prestera bäst i samtliga fyra studerade scenarier. 

• Det ska poängteras att det utifrån den genomförda sociala och miljömässiga 

analysen utrycktes en önskan om att det arbeta fram mera väldefinierade 

bedömningsgrunder för kriterierna. I dagsläget är det svårt att få en enhetlig bild 

då alla har olika ingångsvinklar och referensramar för vad poängbedömningen 

innebär. Genom att genomföra scenarioanalysen med de fyra olika 

kombinationsmöjligheterna för de sociala och miljömässiga bedömningarna 

kunde viss hänsyn tas till osäkerheterna som kommer av att bedömningarna gjort 

utifrån delvis olika grunder. I en fortsatt metodutveckling av bedömningsverktyget 

bör emellertid väl definierade bedömningsgrunder utarbetas. 
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4 Slutsatser och fortsatt arbete  

Sammanfattningsvis visar den genomförda analysen på att ett storskaligt skydd år 2020, 

exempelvis i form av skyddsvall, inte är motiverat ekonomiskt och sannolikt inte heller 

utifrån hållbarhetssynpunkt. Objektskydd bör därför prioriteras i nuläget, med möjlighet att 

anlägga ett storskaligt skydd för hela sträckan år 2070. Att anlägga denna typ av 

storskaligt skydd utmed hela sträckan och kajkant kräver emellertid en god 

framförhållning i planeringen, som även inkluderar olika tillståndsprocesser.   

I detta fall behövs inte det storskaliga skyddet förrän havet når nivåer som förväntas 

inträffa tidigast om 50 år. Att redan i dagsläget anlägga och förvalta ett storskaligt 

översvämningsskydd kan därför anses vara ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs 

emellertid redan idag att kommunen utreder och kan visa på att det storskaliga skyddet är 

genomförbart på medellångs sikt, sett ur ett tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. 

Här är det viktigt att framhäva kommunens rådighet över den mark där de storskaliga 

skydden kommer att uppföras. Avsikten att uppföra skydden bör även framhävas i 

kommunens översiktsplan, vilket ger stöd för att frågan kommer att hanteras i den 

fortsatta PBL-processen 

För att skapa mer frihet i när ett översvämningsskydd ska byggas, kan objektskydd 

planeras för en höjdsättning efter föreslagna planeringsnivåer för år 2100. 

Småindustrierna i norr kommer inte att skyddas fram till år 2070 i Alternativ 1 och inte alls 

i Alternativ 3, vilket innebär en viss risk, som inkluderas och visualiseras i analysen. Att 

skadan kan påverka antalet arbetstillfällen och att det är svårt att flytta verksamheterna 

ingår inte i den bedömda konsekvensen av de olika alternativen.  

Viktigt att ta med i diskussionen gällande skydd av befintliga fastigheter är 

samhällsviktiga anläggningar. I den norra delen anses det endast vara befintliga 

transformatorstationer, som är nödvändiga att objektsskydda på grund av dess 

samhällsviktiga egenskap. Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden har inte 

bedömts som samhällsviktiga. Utsatta verksamheter och dess angränsande mark kan vid 

översvämning emellertid orsaka föroreningsspridning till havet, varför även dess 

konsekvens bör beaktas i den norra delen av utredningsområdet.  

I val av klimatanpassade skyddsåtgärder (lösningar och nivåer) får man inte ignorera det 

faktum att klimatet är föränderligt. Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya 

resultat kan förväntas, speciellt genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs 

klimatpanel, IPCC. Det går aldrig med full säkerhet att förutspå hur klimatet fungerar och 

hur det kommer att bli i framtiden. Dessutom tillkommer ett politiskt osäkert läge och en 

verklighet där klimatförändringarna även fortgår efter den tidshorisont som utredningen 

omfattar. I arbetet med klimatanpassning är det därför viktigt att fortlöpande följa den 

vetenskapliga utvecklingen, myndigheters rekommendationer och justera 

anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda. Därför är 

det nödvändigt att skapa adaptiva och robusta klimatanpassningsåtgärder som är 

föränderliga över tid, dvs. t.ex. påbyggnadsbara eller kompletteringsbara. Att endast 

arbeta med klimatanpassningsåtgärder i form av objektsskydd gör anpassningsarbetet 
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svårare då skydden ofta är svåra att förändra med tiden (höjdsättning, skydd av entreér 

o.s.v.). 

Skyfallssituationen behöver även beaktas i de klimatanpassningsåtgärder som planeras 

för området, likaså samverkan mellan ytliga och underjordiska system som VA-

ledningsnätet. Det är viktigt att planområdena höjdsätts på ett sådant sätt att risken för 

översvämning orsakad av skyfall minimeras. Det behöver dessutom finnas öppningsbara 

luckor i skyddsvallen, där skyfallsstråken går ut i havet. Öppningarna ska kunna stängas i 

samband med stigande havsnivåer.  

Kombinationseffekten av extrem havsnivå i samband med storm och ett normalt 

förekommande regn är inte studerad i denna utredning för identifiering av 

skadekostnader, inte heller kombinationen av skyfall och framtida medelhavsvattennivå 

för år 2100.  

Innan slutlig åtgärdsstrategi bestäms för planområdena föreslås att olika översvämnings-

scenarier detaljstuderas i en sammankopplad yt- och ledningsnätsmodell för 

avrinningsområdet, som avleds genom Stenungsunds centrum. Detta för att kunna 

utvärdera översvämningarnas konsekvenser genom fastställande av respektive 

översvämningsutbredning och dess varaktighet, tillgänglighet för blåljus med avseende 

på risk för liv och hälsa samt representativa skadekostnader för respektive planområde.  
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Enhetspriser
Kategori Enhet Värde (kr) Medelvärde* Std**
Järnväg Kostnad per längdmeter 3 199 kr 3 199 kr 1 599 kr

Spårväg Kostnad per längdmeter 3 199 kr 3 199 kr 1 599 kr

Industri*** Kostnad per enhet 219 328 kr 207 920 kr 21 406 kr

Flerbostadshus*** Kostnad per enhet 213 997 kr 202 588 kr 16 010 kr

Offentlig byggnad*** Kostnad per enhet 203 335 kr 191 926 kr 20 531 kr

Transformator Kostnad per enhet 405 177 kr 405 177 kr 714 870 kr

Handelsbyggnad*** Kostnad per enhet 203 335 kr 191 926 kr 17 683 kr

Parkeringsplats**** Kostnad per enhet 11 661 kr 11 661 kr 4 005 kr

Småhus*** Kostnad per enhet 61 523 kr 50 114 kr 2 382 kr

Uthus Kostnad per enhet 21 325 kr 21 325 kr 9 401 kr

Motorväg Kostnad per m2 160 kr 160 kr 80 kr

Huvudled Kostnad per m2 139 kr 139 kr 69 kr

Lokalväg Kostnad per m2 117 kr 117 kr 59 kr

Försening persontåg Kostnad per tåg och timma 45 486 kr 45 486 kr 22 743 kr

Försening godståg Kostnad per tåg och timma 11 995 kr 11 995 kr 7 064 kr

Kategori Enhet Värde (kr) Medelvärde***** Std****
Avbrott i tillverkningsindustri Kostnad per enhet 173 682 kr 185 189 kr 72 479 kr
Avbrott i försäljning (tjänster & varor) Kostnad per enhet 40 400 kr 43 077 kr 34 250 kr
Akuta åtgärder, nödpumpning i källare 
+ avloppsvatten

Kostnad per enhet 11 409 kr 800 kr

Kategori Enhet Värde (kr) Medelvärde****** Std**
Trafikförsening bil privat/arbete Kostnad per timma 242 kr 242 kr 119 kr

Trafikförsening bil tjänsteresa Kostnad per timma 1 165 kr 1 165 kr 581 kr

Trafikförsening kollektiv privat/arbete Kostnad per timma 320 kr 320 kr 160 kr

Trafikförsening kollektiv tjänsteresa Kostnad per timma 1 165 kr 1 165 kr 581 kr

Trafikförsening gods tung vägtrafik Kostnad/tontimma 9 kr 9 kr 4 kr

Alla värden har räknats upp med KPI sedan 2014.

*Värden i Göteborg Stads Hydromodell (Ramböll, 2014)
**Värden beräknade baserat på variationskoefficient (CV=std/medelvärde) som beräknats för skadekostnadsdata 
från Länsförsäkringar och som används i Swecos KNA-modell (Sweco, 2011). För förseningskostnader antas 
CV=0,5.

****Enhetspris per skadat fordon från Karlsson & Larsson (2014) samt antagande att 20 % av parkeringsplatserna är 
fyllda

****** Baserat på Trafikverkets ASEK-värden (2016). Värdet för trafikförsening gods tung vägtrafik är medelvärdet 
av textilier och diverse andra färdiga varor (7,7 + 8,03)/2 = 7,865

*** För dessa kategorier har antagits att en akut insats i form av nödpumpning och omhändertagande av förorenat 
vatten (inkl avloppsvatten) behöver göras vid ett översvämningstillfälle.

***** Värden från Swecos KNA-modell (Sweco, 2011). Baserat på statistik från Länsförsäkringar och Karlsson & 
Larsson (2014)

seahaa
Textruta
Bilaga 2 - Enhetspriser skadekostnader



Åtgärdskatalog 
Investeringskostnad Driftskostnad Livslängd Återinvestering

kr/enhet enhet kr/enhet/år år %

Skyfallsväg, 100 års regn med 10 cm djup 10 000 m 10 40 100%
Gröna vägar med regnbädd, biflöde skyfallsväg 10 000 m 25 20 100%
Stor skyfallsväg >5000 ÅDT 20 000 m 25 50 100%
Liten skyfallsväg < 5000 ÅDT 10 000 m 25 50 100%

Skyfallsyta (öppet magasin i betong) 10 000 m3 40 75 100%
Skyfallsyta grön klass B (öppet magasin jord, grön) 950 m3 25 50 50%
Fördröjningsyta på befintlig plats 600 m3 25 50 100%
Skyfallstunnlar
Skyfallstunnel 2 m/diameter 80000 m 0 50 100%
Skyfallstunnel 3 m/diameter 110000 m 0 50 100%
Slutna magasin i befintligt nät
Slutet magasin utan rensning, <1000 m³ 10 000                            m3 40 50 100%
Slutet magasin med rensning, 500-1000 m³ 10 000                            m3 40 75 100%
Slutet magasin med rensning, 1000-3000 m³ 8 000                              m3 40 75 100%
Slutet magasin med rensning, 5000-10000 m³ 6 000                              m3 40 75 100%
Slutet magasin med rensning, >10.000 m³ 4 000                              m3 40 75 100%
Styrning
Dämning med betong, 1 m höjd 5 000 m 20 50 100%
Svackdike 
Dike, bottenbredd 1 m, djup 0,2 m, bredd dikestopp 3m 550 m 25 100 100%
Dike, bottenbredd 1 m, djup 0,4 m, bredd dikestopp 5m 1200 m 30 100 100%
Dike, bottenbredd 2 m, djup 0,4 m, bredd dikestopp 6m 1550 m 35 100 100%
Vattenväg i naturmark
Vattenväg, bottenbredd 0,5 m, djup 1 m 2 100 000                   km 900 100 100%
Vattenväg, bottenbredd 0,5 m, djup 2 m 6 600 000                   km 1700 100 100%
Vattenväg, bottenbredd 1 m, djup 1 m 2 600 000                   km 1000 100 100%
Vattenväg, bottenbredd 1 m, djup 2 m 7 250 000                   km 1800 100 100%
Övriga åtgärder
Tillträde till mark -                               st
Påbyggnadsbar vall från 2070 50 000 kr m 0 80 0%
Skyddsvall med spontning till 2070 125 000 kr m 0 80 0%
Skyddsvall med spontning från 2070 125 000 kr m 0 80 0%
Objektskydd  flerbostadshus, industri, handelsbyggnad, vårdhem 2 000 000 kr st 0 80 0%
Objektskydd  transformatorstation och teknisk anläggning 500 000 kr st 0 80 0%
Åtgärder höjning av gator och vägar, 1140 m 36 000                         m 0 80 0%
Extra åtgärder höjning vägar pga geotekniska förhållanden, 390 m 45 000                         m 0 80 0%

Skyfallsvägar

Skyfallsytor

Swecos har bedömt att dessa priser inte är möjliga att uppskatta schablonmässigt. Priserna är hämtade direkt från PLASK-metoden. Priserna ska därför 
endast ses som en mycket grov uppskattning av kostnadernas storleksordning. Priserna måste användas med mycket stor försiktighet och en 
platsspecifik värdering av dessa kostnader bör göras i varje enskilt fall.

seahaa
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Bilaga 3 - Åtgärdskostnader



Tidpunkt

1 R1 R2 R1 R2 R1 R2

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1700 50 107 522 447 kr 39 380 552 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
52 1 104 000 000 kr 104 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
15 1 7 500 000 kr 7 500 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

219 022 447 kr 150 880 552 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kostnadspost Osäkerhet (%)
Investering 30%

Drift och underhåll 30%

Återinvestering 30%

R1 R2
           219 022 447 kr          150 880 552 kr 

                              - kr                             - kr 

                              - kr                             - kr 

219 022 447 kr            150 880 552 kr          

Nuvärde Återinvestering Nuvärde Drift och underhåll
Alternativ 1 − Objektsskydd söder fr  ån 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Nuvärde Investering

Antal

Nuvärde total kostnad Alt 1

Nuvärde Drift och underhåll Alt 1

Nuvärde Återinvestering Alt 1

Sammanställning kostnader Alternativ 1 (kr)

Nuvärde Investeringskostnader Alt 1

Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99 

%) för respektive kostnadskategori. OBS! 
Görs endast om Monte Carlo simulering.

Summa nuvärden



Tidpunkt

1 R1 R2 R1 R2 R1 R2

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
700 50 17 709 580 kr 6 486 208 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
700 1 87 500 000 kr 87 500 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1000 50 63 248 498 kr 23 165 030 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
52 1 104 000 000 kr 104 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
15 1 7 500 000 kr 7 500 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

279 958 078 kr 228 651 239 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kostnadspost Osäkerhet (%)
Investering 30%

Drift och underhåll 30%

Återinvestering 30%

R1 R2
279 958 078 kr 228 651 239 kr

0 kr 0 kr

0 kr 0 kr

279 958 078 kr           228 651 239 kr           

Alternativ 2 − Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Nuvärde Investering Nuvärde Återinvestering Nuvärde Drift och underhåll

Antal

Nuvärde total kostnad Alt 2

Sammanställning kostnader Alternativ 2 (kr)

Nuvärde Investeringskostnader Alt 2

Nuvärde Drift och underhåll Alt 2

Nuvärde Återinvestering Alt 2

Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99 

%) för respektive kostnadskategori. OBS! 
Görs endast om Monte Carlo simulering.

Summa nuvärden



Tidpunkt

1 R1 R2 R1 R2 R1 R2

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

52 1 104 000 000 kr 104 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
15 1 7 500 000 kr 7 500 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1140 1 41 040 000 kr 41 040 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
390 1 17 550 000 kr 17 550 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

170 090 000 kr 170 090 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kostnadspost Osäkerhet (%)
Investering 30%

Drift och underhåll 30%

Återinvestering 30%

R1 R2
170 090 000 kr 170 090 000 kr

0 kr 0 kr

0 kr 0 kr

170 090 000 kr       170 090 000 kr   

Alternativ 3 − Objektskydd söder från 2020
Nuvärde Investering Nuvärde Återinvestering Nuvärde Drift och underhåll

Antal

Sammanställning kostnader Alternativ 3 (kr)

Nuvärde Investeringskostnader Alt 3

Nuvärde Drift och underhåll Alt 3

Nuvärde Återinvestering Alt 3

Nuvärde total kostnad Alt 3

Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99 %) 

för respektive kostnadskategori. OBS! Görs 
endast om Monte Carlo simulering.

Summa nuvärden



Referensalternativ – inte göra något

Konsekvenser

• Detaljplaner kan 
inte antas

• Lever med risken 
och de kostnader 
det innebär

2020-07-06

1

Vänster
95-percentil 2070 200-
års återkomsttid: 
+2,3 m

Höger
95-percentil 2100 200-

års återkomsttid: 
+2,6 m

seahaa
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Bilaga 4 - Åtgärdsalternativ



Alternativ 1 –
objektsskydd söder till 2070 + vall hela sträckan till 2100

Konsekvenser

• Detaljplaner kan 
antas

• Lever med risken i 
norr till 2070

• Skyddar inte vägar, 
järnväg, parkeringar 
i söder till 2070 

2020-07-06

2

Skydd av 
nytt och 
viktiga bef. 
byggnader

Skydd

Vänster
95-percentil 2070 200-
års återkomsttid: 
+2,3 m

Höger
95-percentil 2100 200-

års återkomsttid: 
+2,6 m



Alternativ 2 –
objektsskydd söder och vall norr till 2070 + vall hela sträckan till 2100

Konsekvenser

• Detaljplaner kan 
antas

• Skyddar allt förutom 
vägar, järnväg, 
parkeringar i söder 
till 2070 

2020-07-06

3

Skydd av 
nytt och 
viktiga bef. 
byggnader

Skydd

Skydd

Vänster
95-percentil 2070 200-
års återkomsttid: 
+2,3 m

Höger
95-percentil 2100 200-

års återkomsttid: 
+2,6 m



Alternativ 3 –
objektsskydd söder till 2100

Konsekvenser

• Detaljplaner kan 
antas

• Lever med risken i 
norr

• Skydd av väg- och 
järnvägstrafik från 
2020

• Inget skydd av 
parkeringar

2020-07-06

4

Skydd av 
nytt och 
viktiga bef. 
byggnader

Skydd av 
nytt och 
viktiga bef. 
byggnader

Vänster
95-percentil 2070 200-
års återkomsttid: 
+2,3 m

Höger
95-percentil 2100 200-

års återkomsttid: 
+2,6 m
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BILAGA 5 – ANTAGANDEN FÖR PÅVERKAN AV 

RISKKOSTAND 

 

2020-07-06 

 

Aktuell bilaga beskriver vilka antagande som gjorts gällande åtgärdernas effekt på 

riskkostnaden. I samtliga åtgärdsalternativ reduceras alla trafikföreningar till noll år 2070. I 

åtgärdsalternativ 1 och 2 med en storskalig vall och i åtgärdsalternativ 3 med upphöjning av 

väg. 

 

Åtgärdsalternativ 1 

Alternativ När i tid Åtgärd Nivå (m) 

RH2000 

 Kommentar 

1 

2020–2070 

 

2070–2100 

Objektsskydd söder 

 

Vall hela sträckan 

+2,8 * 

 

+3,1 ** 

Skydd DP och befintliga viktiga 

byggnader 

 

Skydd befintliga fastigheter 

Fram till 2070 

• Skyddar byggnader förutom industrier och småhus.  

• Skyddar inte industrier, småhus, vägar, järnväg och parkeringsplatser 

• Skyddar 70 % av transformatorstationer.  

• Detaljplaneområden skyddas. 

Från 2070 

• Mycket låg risk - endast objekt som kan skadas vid händelser med återkomsttid > 200 

år 
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Åtgärdsalternativ 2 

Alternativ När i tid Åtgärd Nivå (m) 

RH2000 

 Kommentar 

2 

2020–2070 

  

 

2070–2100 

Vall norra & 

Objektsskydd söder 

 

Påbyggnadsbar vall norr & 

Vall söder 

+2,8* 

+2,8* 

 

+3,1** 

+3,1** 

Skydd befintliga fastigheter  

Skydd DP och viktiga 

byggnader  

 

Fortsatt skydd  

 

Fram till 2070 

• Skyddar transformatorstationer och byggnader förutom småhus. 

• Skyddar inte vägar, järnvägar, småhus och parkeringsplatser i söder 

• Skyddar 20% av parkeringsplatser.  

• Skyddar 30 % av trafikflödet. 

• Detaljplaneområden skyddas. 

Från 2070 

• Mycket låg risk - endast objekt som kan skadas vid händelser med återkomsttid > 200 

år 

 

Åtgärdsalternativ 3 

Alternativ När i tid Åtgärd Nivå (m) 

RH2000 

 Kommentar 

3 2020–2100 Objektsskydd söder +3,1** 
Skydd DP, befintliga viktiga 

byggnader och viktiga vägar 

Fram till 2100 

• Skyddar byggnader förutom industrier och småhus. 

• Skyddar vägar och järnväg men inte parkeringsplatser. 

• Skyddar 70 % av transformatorstationer. 

• Detaljplaneområden skyddas. 



Grupp 1 Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Miljöeffekter Stenungsund

Kriterium

2020 2070 2100 2020 2070 2100 2020 2070 2100

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför åtgärden? Exempelvis 
utsläpp av  SOx, NOx och partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se 
nedan.

10 -1 -3 0 -2 -3 0 -1 -1 0

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag / Hav i balans samt  
levande kust och skärgård. Vilka effekter medför åtgärden på 
förutsättningar för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur påverkas 
livsbetingelser för växter och djur i vattendrag, sjöar och havet?

10 0 3 3 2 3 3 0 0 0

Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på förbrukning av ändliga 
naturrresurser? Exempelvis användning av fossila bränslen eller användning 
av nyproducerad sand och grus för återfyllning. 10 -1 -5 0 -3 -4 0 -1 -1 0

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende förekomst av föroreningar i 
mark och vatten till följd av åtgärden? Vilken produktion av icke-
återvinningsbart avfall medför åtgärden? Exempelvis deponering av 
förorenade massor.

10 0 2 2 1 2 2 0 0 0

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på grundvattnets kvalitet eller dess 
betydelse för ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas möjligheten till 
grundvattenbildning positivt eller negativt? 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.  Vilka effekter får 
åtgärden på förutsättningarna för ekosystem i odlingslandskapet och i 
våtmarker? 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har åtgärden på utsläpp av 
växthusgaser, såsom CO2, metan, etc? 10 -1 -3 0 -2 -3 0 -1 -1 0

Samlad bedömning R1 R2 R1 R2 R1 R2

Ingen åtgärd
 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Alternativ 1 Alternativ 3Alternativ 2

-23,60 -14,43 -23,91 -15,51 -18,64 -11,33

Viktning 
0 = Inte relevant

10 = Mycket viktig

Effekter

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

Alternativ1 Alternativ 2 Alternativ 3
Miljö -23,6 -23,9 -18,6

Po
än

g

Miljömässiga effekter

seahaa
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Bilaga 6 - Bedömning och förklaring till miljömässig och social bedömning



Miljömässigt kriterium Motiv för bedömning Alt 1 Motiv för bedömning Alt 2 Motiv för bedömning Alt 3 

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför 
åtgärden? Exempelvis utsläpp av  SOx, NOx och 
partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se 
nedan. 

Leveranser av Mtrl.  
Objektskydd och vall med underhåll 

Leveranser av Mtrl.  
Objektskydd och vall med underhåll 

Leveranser av Mtrl.  
Objektskydd med underhåll 

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag 
/ Hav i balans samt  levande kust och skärgård. 
Vilka effekter medför åtgärden på förutsättningar 
för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur 
påverkas livsbetingelser för växter och djur i 
vattendrag, sjöar och havet? 

Vallen kan skydda utsläpp till hav via 
avrinning med filtrering 

Vallen kan skydda utsläpp till hav via 
avrinning med filtrering 

 

Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på 
förbrukning av ändliga naturrresurser? Exempelvis 
användning av fossila bränslen eller användning av 
nyproducerad sand och grus för återfyllning. 

Tillverkning av cement för vall, 
Objektskydd från fossila källor 

Tillverkning av cement för vall, 
Objektskydd från fossila källor 

Objektskydd från fossila källor 

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende 
förekomst av föroreningar i mark och vatten till 
följd av åtgärden? Vilken produktion av icke-
återvinningsbart avfall medför åtgärden? 
Exempelvis deponering av förorenade massor. 

Sanering av förorenad mark då vall 
byggs 

Sanering av förorenad mark då vall 
byggs 

 

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på 
grundvattnets kvalitet eller dess betydelse för 
ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas 
möjligheten till grundvattenbildning positivt eller 
negativt?  

Oberört då spontning redan skett på 
merparten av sträckan 

Oberört då spontning redan skett på 
merparten av sträckan 

Oberört då spontning redan skett på 
merparten av sträckan 

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.  
Vilka effekter får åtgärden på förutsättningarna för 
ekosystem i odlingslandskapet och i våtmarker?  

N/A N/A N/A 

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har 
åtgärden på utsläpp av växthusgaser, såsom CO2, 
metan, etc? 

Leveranser av Mtrl.  
Objektskydd och vall med underhåll 

Leveranser av Mtrl.  
Objektskydd och vall med underhåll 

Leveranser av Mtrl.  
Objektskydd med underhåll 



Grupp 2 Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Miljöeffekter Stenungsund

Kriterium

2020 2070 2100 2020 2070 2100 2020 2070 2100

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför åtgärden? Exempelvis 
utsläpp av  SOx, NOx och partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se 
nedan.

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag / Hav i balans samt  
levande kust och skärgård. Vilka effekter medför åtgärden på 
förutsättningar för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur påverkas 
livsbetingelser för växter och djur i vattendrag, sjöar och havet?

10 0 0 5 0 5 7 0 0 7

Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på förbrukning av ändliga 
naturrresurser? Exempelvis användning av fossila bränslen eller användning 
av nyproducerad sand och grus för återfyllning. 10 -5 -5 -8 -5 -5 -8 -5 -5 -5

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende förekomst av föroreningar i 
mark och vatten till följd av åtgärden? Vilken produktion av icke-
återvinningsbart avfall medför åtgärden? Exempelvis deponering av 
förorenade massor.

10 0 0 5 0 4 5 0 0 5

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på grundvattnets kvalitet eller dess 
betydelse för ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas möjligheten till 
grundvattenbildning positivt eller negativt? 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.  Vilka effekter får 
åtgärden på förutsättningarna för ekosystem i odlingslandskapet och i 
våtmarker? 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har åtgärden på utsläpp av 
växthusgaser, såsom CO2, metan, etc? 10 -4 -4 -7 -4 -4 -7 -4 -4 -7

Samlad bedömning R1 R2 R1 R2 R1 R2

Ingen åtgärd
 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Alternativ 1 Alternativ 3Alternativ 2

-45,82 -27,00 -17,68 -14,52 -41,93 -26,06

Viktning 
0 = Inte relevant

10 = Mycket viktig

Effekter
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0,0

Alternativ1 Alternativ 2 Alternativ 3
Miljö -45,8 -17,7 -41,9

Po
än

g

Miljömässiga effekter



Miljömässigt kriterium Motiv för bedömning Alt 1 Motiv för bedömning Alt 2 Motiv för bedömning Alt 3 

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför 
åtgärden? Exempelvis utsläpp av  SOx, NOx och 
partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se 
nedan. 

 Ingen påverkan  Ingen påverkan  Ingen påverkan 

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag 
/ Hav i balans samt  levande kust och skärgård. 
Vilka effekter medför åtgärden på förutsättningar 
för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur 
påverkas livsbetingelser för växter och djur i 
vattendrag, sjöar och havet? 

 Vi antar att norra området är mer 
förorenat än södra 

Vi antar att norra området är mer 
förorenat än södra 

Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på 
förbrukning av ändliga naturrresurser? Exempelvis 
användning av fossila bränslen eller användning av 
nyproducerad sand och grus för återfyllning. 

   

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende 
förekomst av föroreningar i mark och vatten till 
följd av åtgärden? Vilken produktion av icke-
återvinningsbart avfall medför åtgärden? 
Exempelvis deponering av förorenade massor. 

 Vall hindrar att sprider föroreningar 
på land och i vatten. Vid byggnation 
behöver förorenade massor tas 
omhand och deponeras. 

 

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på 
grundvattnets kvalitet eller dess betydelse för 
ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas 
möjligheten till grundvattenbildning positivt eller 
negativt?  

I detta område produceras ej 
grundvatten, ekosystem nyttjar 
sannolikt inte grundvatten här. 

I detta område produceras ej 
grundvatten, ekosystem nyttjar 
sannolikt inte grundvatten här. 

I detta område produceras ej 
grundvatten, ekosystem nyttjar 
sannolikt inte grundvatten här. 

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.  
Vilka effekter får åtgärden på förutsättningarna för 
ekosystem i odlingslandskapet och i våtmarker?  

Finns inga i området, positivt att ny 
bebyggelse koncentreras här i stället 
på andra sådana platser. 

Finns inga i området, positivt att ny 
bebyggelse koncentreras här i stället 
på andra sådana platser. 

Finns inga i området, positivt att ny 
bebyggelse koncentreras här i stället 
på andra sådana platser. 

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har 
åtgärden på utsläpp av växthusgaser, såsom CO2, 
metan, etc? 

Tillverkning av vallen har negativ 
påverkan. Nytt resecentrum bidrar 
till hållbart resande. 

Tillverkning av vallen har negativ 
påverkan. Nytt resecentrum bidrar till 
hållbart resande. 

Tillverkning av vallen har negativ 
påverkan. Nytt resecentrum bidrar till 
hållbart resande. 



Grupp 3 Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Sociala effekter Stenungsund

Kriterium

2020 2070 2100 2020 2070 2100 2020 2070 2100

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana miljön i området? 
Är den urbana miljön väl omhändertagen, speglar åtgärden dess karaktär 
och bidrar den till ökad eller minskad attraktivitet?

10 0 -2 6 0 -2 6 0 -2 0

Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden avseende områdets 
sammanhållenhet? Kommer barns perspektiv påverkas av åtgärden och i så 
fall hur? Skapas nya barriärer eller strukturer som sammanbinder staden? 
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? Medför åtgärderna 
en blanding i skala och variation?

10 0 -1 4 0 2 6 0 -1 0

Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför åtgärden 
avseende rekreation? Kan åtgärden medföra förändrad rekreation i området 
eller dess omgivning? Skapas eller reduceras platser för möten, lek, lärande, 
kultur och idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? Hur 
påverkas orienterbarheten i området?

10 0 -1 7 0 2 7 0 -1 0

Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa och säkerhet? 
Påverkas människors närmiljö avseende hälsorisker och olycksrisker positivt 
eller negativt? Blir människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker 
till följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för kriminalitet ökar 
eller minskar? Kan åtgärden medföra att människor blir mer eller mindre 
exponerade för hälsofarliga ämnen, exempelvis luftföroreningar?

10 0 2 6 0 4 6 0 2 2

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Påverkas 
platser eller objekt med höga kulturvärden? Påverkas arkeologiska objekt? 
Kan åtgärderna innebära att platsens eller områdets kulturella värden ökar 
eller minskar?

10 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors vardagsliv? Bryts 
eller förbättras kommunikationsstråk? Blir det enklare eller svårare för 
människor att utföra vardagssysslor, såsom att handla, utföra 
fritidsaktiviteter, etc?

10 0 1 6 0 1 6 0 1 1

 

Ingen åtgärd
 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Effekter

Viktning 
0 = Inte relevant

10 = Mycket viktig

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Samlad bedömning R1 R2 R1 R2 R1 R2

23,14 7,20 52,52 17,77 -0,72 -0,91

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
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Social 23,1 52,5 -0,7
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Socialt kriterium Motiv för bedömning Alt 1 Motiv för bedömning Alt 2 Motiv för bedömning Alt 3 

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana 
miljön i området? Är den urbana miljön väl omhändertagen, 
speglar åtgärden dess karaktär och bidrar den till ökad eller 
minskad attraktivitet? 

2020 Inte så stor påverkan 
2070 Negativ påverkan, på bl.a. 
rörelsemöjligheter i centrum 
2100 Bevarar centrums identitet och 
funktion, men kan upplevas som 
liten barriär mot havet. 

2020 Inte så stor påverkan 
2070 Negativ påverkan, på bl.a. 
rörelsemöjligheter i centrum 
2100 Bevarar centrums identitet 
och funktion, men kan upplevas 
som liten barriär mot havet. 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Liten påverkan 

Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden 
avseende områdets sammanhållenhet? Kommer barns 
perspektiv påverkas av åtgärden och i så fall hur? Skapas nya 
barriärer eller strukturer som sammanbinder staden? 
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? 
Medför åtgärderna en blanding i skala och variation? 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar människors möjligheter 
att använda centrum) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar människors möjligheter 
att använda centrum) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Liten påverkan 

Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför 
åtgärden avseende rekreation? Kan åtgärden medföra 
förändrad rekreation i området eller dess omgivning? Skapas 
eller reduceras platser för möten, lek, lärande, kultur och 
idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? 
Hur påverkas orienterbarheten i området? 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar människors möjligheter 
att använda centrum) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar människors möjligheter 
att använda centrum) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Liten påverkan 

Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa 
och säkerhet? Påverkas människors närmiljö avseende 
hälsorisker och olycksrisker positivt eller negativt? Blir 
människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker till 
följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för 
kriminalitet ökar eller minskar? Kan åtgärden medföra att 
människor blir mer eller mindre exponerade för hälsofarliga 
ämnen, exempelvis luftföroreningar? 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar säkerhet/trygghet) 

2020 
2070 Positiv effekt 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar säkerhet/trygghet) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Liten påverkan 

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? 
Påverkas platser eller objekt med höga kulturvärden? 
Påverkas arkeologiska objekt? Kan åtgärderna innebära att 
platsens eller områdets kulturella värden ökar eller minskar? 

Liten påverkan 
 

Liten påverkan 
 

Liten påverkan 
 



Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors 
vardagsliv? Bryts eller förbättras kommunikationsstråk? Blir 
det enklare eller svårare för människor att utföra 
vardagssysslor, såsom att handla, utföra fritidsaktiviteter, 
etc? 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar människors möjligheter 
att använda centrum) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Stor positiv effekt 
(Vall ökar människors möjligheter 
att använda centrum) 

2020 
2070 Liten påverkan 
2100 Liten påverkan 

 



Grupp 4 Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Sociala effekter Stenungsund

Kriterium

2020 2070 2100 2020 2070 2100 2020 2070 2100

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana miljön i området? 
Är den urbana miljön väl omhändertagen, speglar åtgärden dess karaktär 
och bidrar den till ökad eller minskad attraktivitet?

10 0 -7 -4 0 -7 -4 0 0 0

Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden avseende områdets 
sammanhållenhet? Kommer barns perspektiv påverkas av åtgärden och i så 
fall hur? Skapas nya barriärer eller strukturer som sammanbinder staden? 
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? Medför åtgärderna 
en blanding i skala och variation?

10 0 -2 -2 0 -4 -4 0 0 0

Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför åtgärden 
avseende rekreation? Kan åtgärden medföra förändrad rekreation i området 
eller dess omgivning? Skapas eller reduceras platser för möten, lek, lärande, 
kultur och idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? Hur 
påverkas orienterbarheten i området?

10 4 6 8 4 6 8 4 4 4

Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa och säkerhet? 
Påverkas människors närmiljö avseende hälsorisker och olycksrisker positivt 
eller negativt? Blir människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker 
till följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för kriminalitet ökar 
eller minskar? Kan åtgärden medföra att människor blir mer eller mindre 
exponerade för hälsofarliga ämnen, exempelvis luftföroreningar?

10 2 2 2 2 2 2 -3 -3 -3

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Påverkas 
platser eller objekt med höga kulturvärden? Påverkas arkeologiska objekt? 
Kan åtgärderna innebära att platsens eller områdets kulturella värden ökar 
eller minskar?

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors vardagsliv? Bryts 
eller förbättras kommunikationsstråk? Blir det enklare eller svårare för 
människor att utföra vardagssysslor, såsom att handla, utföra 
fritidsaktiviteter, etc?

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Ingen åtgärd
 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Effekter

Viktning 
0 = Inte relevant

10 = Mycket viktig

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Samlad bedömning R1 R2 R1 R2 R1 R2

39,31 25,57 30,60 22,00 24,47 13,87
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Socialt kriterium Motiv för bedömning Alt 1 Motiv för bedömning Alt 2 Motiv för bedömning Alt 3 

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana 
miljön i området? Är den urbana miljön väl omhändertagen, 
speglar åtgärden dess karaktär och bidrar den till ökad eller 
minskad attraktivitet? 

Negativt att skära av kontakten mot 
vattnet, men positivt med djupare 
hamn. 

Som alt 1. Ej relevant 

Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden 
avseende områdets sammanhållenhet? Kommer barns 
perspektiv påverkas av åtgärden och i så fall hur? Skapas nya 
barriärer eller strukturer som sammanbinder staden? 
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? 
Medför åtgärderna en blanding i skala och variation? 

Möjligheter finns beroende på 
utformning. 

  

Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför 
åtgärden avseende rekreation? Kan åtgärden medföra 
förändrad rekreation i området eller dess omgivning? Skapas 
eller reduceras platser för möten, lek, lärande, kultur och 
idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? 
Hur påverkas orienterbarheten i området? 

Ja, beroende på utformning. Som 1 Ej relevant 

Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa 
och säkerhet? Påverkas människors närmiljö avseende 
hälsorisker och olycksrisker positivt eller negativt? Blir 
människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker till 
följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för 
kriminalitet ökar eller minskar? Kan åtgärden medföra att 
människor blir mer eller mindre exponerade för hälsofarliga 
ämnen, exempelvis luftföroreningar? 

Ökad möjlighet till rörlighet. Som 1. Föroreningar till vatten 

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? 
Påverkas platser eller objekt med höga kulturvärden? 
Påverkas arkeologiska objekt? Kan åtgärderna innebära att 
platsens eller områdets kulturella värden ökar eller minskar? 

Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors 
vardagsliv? Bryts eller förbättras kommunikationsstråk? Blir 
det enklare eller svårare för människor att utföra 
vardagssysslor, såsom att handla, utföra fritidsaktiviteter, 
etc? 

Kan bli bättre med rätt utformning. Kan bli bättre med rätt 
utformning. 

Kan bli bättre med rätt 
utformning. 



Grupp 1 och Grupp 3 Sweco

Hållbarhet Stenungsund

Alternativ

0-alternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet 10
Miljömässig hållbarhet 10
Social hållbarhet 10

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)

Ingen åtgärd

 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Objektskydd söder från 2020
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Grupp 1 och Grupp 4 Sweco

Hållbarhet Stenungsund

Alternativ

0-alternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet 10
Miljömässig hållbarhet 10
Social hållbarhet 10

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)

Ingen åtgärd

 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Objektskydd söder från 2020
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Grupp 2 och Grupp 3 Sweco

Hållbarhet Stenungsund

Alternativ

0-alternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet 10
Miljömässig hållbarhet 10
Social hållbarhet 10

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)

Ingen åtgärd

 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 

Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Objektskydd söder från 2020
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Grupp 2 och Grupp 4 Sweco

Hållbarhet Stenungsund

Alternativ

0-alternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet 10
Miljömässig hållbarhet 10
Social hållbarhet 10

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)

Ingen åtgärd

 Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070 
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