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PM – Översiktlig riskvärdering i samband med 
kraftig nederbörd i Åsa, Kungsbacka kommun 
 

1 Inledning 

När dagvattensystemets avbördningskapacitet samt markens infiltrationskapacitet överskrids 

sker ytlig avrinning och ansamling av vatten i lågpunkter vilket orsakar en översvämning. Hur 

mycket vatten som transporteras på ytan och blir stående är naturligtvis avhängigt av hur 

kraftigt regnet är. I syfte att utreda konsekvenserna vid ett skyfall över Åsa har 

översvämningsberäkningar genomförts för ett 100-årsregn. Utifrån resultaten har flödesvägar 

kunnat identifieras och hastigheter beräknats. 

Resultaten utgör ett underlag för identifikation av riskområden med avseende på 

översvämningar, alternativa avledningsvägar på markytan samt lämpliga platser för 

fördröjande och kvalitetsförbättrande dagvattenanläggningar.  

Analysmetodiken beskrivs i avsnitt 2 och resultaten presenteras som beräknade maximala 

vattendjup för Åsa tätort i avsnitt 3. För utbyggnads- och utredningsområdena presenteras 

detaljerade bilder över vattendjup och flödesvägar i avsnitt 4. 

2 Metodik 

Utifrån Nya nationella höjdmodellen (NNH) har en tvådimensionell hydraulisk modell 

etablerats i programvaran MIKE 21. Terrängmodellen har modifierats så till vida att nivån för 

alla hus och byggnader höjts för att möjliggöra transport av vatten runt husen. Vidare har 

höjdmodellen justerats med avseende på vattenhinder som broar och viadukter för att beskriva 

de verkliga vattentransportförhållandena.  

Modellen har belastats med ett dimensionerande 100-årsregn. Hänsyn till ledningssystemets 

kapacitet har schablonmässigt gjorts genom att reducera volymen av 100-årsregnet 

motsvarande volymen av ett 5-årsregn. Modellen har belastats på såväl hårdgjorda som 

genomsläppliga ytor och modellberäkningen redovisar hur denna volymskillnad rinner på 

markytan och skapar översvämning. 
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3 Resultat 

3.1 Befintlig bebyggelse 

I Figur 1 nedan visas en översiktsbild över beräknat maximalt vattendjup under 

översvämningsförloppet vid ett 100-årsregn. Rödmarkerade områden i Figur 1 har numrerats 

från 1 till 5 och varje delområde redovisas separat i Figur 2 till Figur 6 nedan. Tidpunkten 

som kartorna illustrerar är då ledningssystemet är fullt och vattendjupen maximala. I takt med 

att vatten avbördas från ledningssystemet kommer det åter finnas möjlighet för vatten att 

rinna ner i detsamma. 

 

De beräknade vattendjupen har delats in i tre kategorier efter graden av olägenhet: 

- 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

- 0,3 – 0,6 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

- > 0,6 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv  

 

Viktigt att ha i åtanke är att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte 

nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust eller risk 

för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas medan 

stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett villaområde drabbas. 

Utifrån resultaten, redovisade i Figur 2 - Figur 6 kan ett antal riskområden identifieras där 

vattendjupet överstiger 0,3 m. I Figur 4 ses hur bebyggelse längs med Hultavägen 

översvämmas och mer än 0,3 m vatten står på vägbanan. I samma bild ses att mer än 0,6 m 

vatten blir stående i området vid Åsa villaväg och Åsa Backe väg. 

På Varbergsvägen står vattnet så pass djupt att vägen kommer att behöva stängas av, se Figur 

5, och runt bebyggelsen vid Åsa bäckväg – Carl Bondes väg – Motellvägen står uppåt 1 m 

vatten mellan husen och på vägbanorna. I Figur 5 ses även att Åsa Gårdsskola översvämmas i 

beräkningarna. 

Konsekvenser och åtgärder för befintlig bebyggelse i centrala Åsa diskuteras vidare i avsnitt 

3.2. 
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Figur 1. Översikt över beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn. För markerade områden, nr 1-5, redovisas inzoomade bilder i Figur 2 - Figur 6.  
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Figur 2. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn, södra Åsa (område 1). 
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Figur 3. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn, västra Åsa (område 2). 
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Figur 4. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn, centrala Åsa (område 3). 
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Figur 5. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn, nordvästra Åsa (område 4). 
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Figur 6. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn, nordöstra Åsa (område 5).
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3.2 Åtgärdsförslag befintlig bebyggelse i centrala Åsa 

Baserat på beräknade flödesvägar och översvämningsdjup, vilka visas i Figur 7 nedan, har 

förslag till placering av fördröjande översvämningsmagasin, svackdiken och barriärer tagits 

fram. Dessa visas i Figur 8. Det bör påpekas att detta enbart är övergripande förslag som 

behöver utredas mer i detalj innan eventuellt genomförande. 

Grönytan norr om och fotbollsplanerna söder om Hultavägen skulle kunna utnyttjas som 

översvämningsmagasin för att förhindra att bebyggelse vid Åsa Backe väg och Åsa villaväg 

drabbas av översvämning. Vatten skulle kunna styras till dessa magasin via 

svackdiken/avledande kanaler längs Hultavägen och Lundborgs väg. Vatten rinner genom 

befintlig bebyggelse och via nämnda vägar från skogsområdet norr och öster om. Det skulle 

även vara tänkbart att fånga upp vattnet innan det når bebyggelse genom att anlägga ett 

magasin ”uppströms” Hultavägen (se Figur 8). 

Majoriteten av det vatten som bidrar till översvämning av bebyggelsen längs med 

Varbergsvägen kommer som naturmarksavrinning från skogsområdet öster om centrum. Till 

följd av den branta topografin finns det inga naturliga platser att anlägga magasin. En tänkbar 

åtgärd skulle vara att försöka fånga upp vattnet via någon form av barriär alternativt kanal. 

Mellan Varbergsvägen och Åsa stationsväg/Åsa Gärdesväg finns ett grönområde som idag 

översvämmas till viss del, framförallt den södra delen. I syfte att minska påverkan på 

bebyggelse väster om Varbergsvägen, och Varbergsvägen i sig själv, skulle den fördröjande 

kapaciteten på grönområdet kunna ökas genom att sänka marknivån i området. 

Svackdiken skulle kunna anläggas i området vid Pölagårdsvägarna och ledas ut till 

grönområdet öster om bebyggelsen till ett större dike (se Figur 8). 

Ytterligare flödesvägar till centrala Åsa går via Underåsavägen och över idrottplatsen till 

området runt Varbergsvägen. Här skulle själva idrottplatsen kunna fungera som ett 

översvämningsmagasin (se Figur 8). I syfte att testa effekten av denna åtgärd har en beräkning 

gjorts där marknivån på fotbollsplanen sänkts med 1,5 m. I Figur 9 visas beräknade maximala 

översvämningsdjup före åtgärd och i Figur 10 efter åtgärd. Figur 11 visar minskningen av det 

beräknade maximala vattendjupet till följd av åtgärden. Resultaten visar att en sänkning av 

marknivån har en tydlig positiv effekt på vattendjupet vid bebyggelsen mellan idrottplatsen 

och Varbergsvägen. Vidare minskar det beräknade vattendjupet längs Varbergsvägen och i 

området Åsa bäckväg – Carl Bondes väg – Motellvägen med 0,05 – 0,1 m (se Figur 11).  

Motsvarande typ av modelleringen, i syfte att uppskatta effekten av olika dagvattenlösningar, 

är möjlig att göra även för andra föreslagna åtgärder. Detta har dock inte rymts inom ramen 

för det här projektet.  
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Figur 7. Beräknade maximala vattendjup (m) och huvudsakliga flödesvägar i centrala Åsa i samband med 100-årsregn. 
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Figur 8. Förslag på placering för olika dagvattenåtgärder; magasin, svackdiken och barriärer. 
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Figur 9. Beräknade maximala vattendjup (m) före åtgärd i centrala Åsa i samband med 100-årsregn. 
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Figur 10. Beräknade maximala vattendjup (m) efter anläggning av dagvattenmagasin (svart rektangel) i centrala Åsa i 

samband med 100-årsregn. 
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Figur 11. Beräknad reducering av maximala vattendjup (m) efter anläggning av dagvattenmagasin (svart rektangel) i centrala 

Åsa i samband med 100-årsregn. 
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3.3 Utbyggnads- och utredningsområden 

Nedan följer kommentarer till resultaten, vilka redovisas i Figur 12 – Figur 23, för samtliga 

utbyggnads- och utredningsområden. Resultaten visar dels beräknat maximalt vattendjup 

under översvämningsförloppet samt beräknade flödesvägar.  

 

Utbyggnadsområde 

 

1. Skantzes Ängar 

Mindre mängder vatten blir stående i ett fåtal lokala svackor (Figur 12). Vattendjupet 

överstiger dock inte 0,3 m förutom i det sydöstra hörnet. Hit transporteras vattnet via två 

flödesvägar, väster- och norrifrån, vilka illustreras i Figur 13.  

 

2. Norra Åsa 

Vatten rinner norrifrån och översvämmar i princip hela området (Figur 12 – Figur 13). 

Kläppavägen hindrar vidare transport söderut. Inom stora delar är översvämningsdjupet >0,3 

m. 

 

3. Kläppa 2:2 

Vatten rinner genom området i nordvästlig riktning, i princip ingen översvämning bildas 

(Figur 14 – Figur 15). På den enda fastigheten i området sker smågrisproduktion vilket kan 

påverka dagvattenkvalitén i området. Järnvägsviadukten översvämmas av vatten som kommer 

från sydost och som runnit genom fastighet med hästhållning. 

 

4. Åsa stationsområde 

Mindre översvämning i norra delen i området söder om Kläppavägen (Figur 14).  

 

5. Hamragårdsvägen 

Vatten rinner in i området från skogsområdet i det sydvästra hörnet och transporteras genom 

området och vidare in i utredningsområde III (Figur 14 – Figur 15). Här rinner vatten genom 

fastighet med smågrisproduktion (Fastighet Åsa 1:185) vilket kan påverka vattenkvalitén. 

Marken längs flödesvägen översvämmas. Vatten rinner även från områdets nordöstra delar 

och vidare längs med gränsen mellan utbyggnadsområde 4 och utredningsområde III. 

 

6. Norra Hulta 

I princip inget vatten blir stående i området (Figur 16). Vatten rinner snabbt av i de 

nordvästra, sydvästra och sydöstra hörnen av området (Figur 17). I det nordvästra hörnet 

rinner vattnet vidare in i område 5 (se ovan). 

 

7. Åsa berg 

Vatten rinner snabbt av från området i västlig, sydlig och nordlig riktning och vidare ner i 

befintlig bebyggelse i Åsa tätort (Figur 17). I ett mindre område blir vatten stående, med ett 

vattendjup på maximalt 0,7 m (Figur 16). 

 

Utredningsområde 

 

I. Källegården 

I ett mindre område i norra änden bildas en översvämning som en del av en större svacka i 

terrängen (Figur 18). Vatten rinner i västlig riktning genom området. Två större flödesvägar 

ses i Figur 19.   
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II. Hamragården norra 

Betydande översvämning i områdets västra delar av vatten som kommer söderifrån över 

Kläppavägen och norrifrån (Figur 14 – Figur 15). 

 

III. Södra sidan om Kläppavägen 

Vatten från utbyggnadsområde 5 (se ovan) rinner in i området söder- och österifrån och vidare 

över Kläppavägen in i utredningsområde II (Figur 14 – Figur 15). I området ligger fastighet 

med smågrisproduktion (Fastighet Åsa 1:185) vilket kan påverka kvalitén på dagvattnet. På 

Kläppavägen överstiger vattendjupet 0,3 m. Mindre översvämning i området längs med 

vattnets flödesvägar. 

 

IV. Norra Kläppa 

Vattnet transporteras genom området i nordvästlig riktning och orsakar mindre översvämning 

i delar av området (Figur 20 – Figur 21).  

 

V. Stockalid 

Större översvämning i norra delen (Figur 20). Vatten transporteras runt området från söder 

och vidare i västlig riktning (Figur 21). 

 

VI. Södra Kläppa 

Avrinning sker från öster in i området och vidare i norsvästlig riktning där vatten blir stående 

i ett större område i det nordvästra hörnet (Figur 22). I ytterligare två områden, i den södra 

delen, blir >0,6 m vatten stående. I den nordöstra delen ligger en fastighet med hästhållning 

vilket kan påverka dagvattenkvalitén negativt. 

 

VII. Nedre Buared 

Avrinning sker snabbt från området i både nordvästlig och sydöstlig riktning (Figur 23). 

Vatten ansamlas i ett område i norr (Figur 22). 
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Figur 12. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn för utbyggnadsområde 1-2. 
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Figur 13. Beräknade flödesriktningar och hastigheter för utbyggnadsområde 1-2. Längden på pilen är proportionerlig mot flödets hastighet. 
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Figur 14. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn för utbyggnadsområde 3-5 och utredningsområde 

II-III. Inringade områden (svart ring) visar fastigheter med djurhållning. 
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Figur 15. Beräknade flödesriktningar och hastigheter för utbyggnadsområde 3-5 och utredningsområde II-III. Längden på 

pilen är proportionerlig mot flödets hastighet. Inringade områden (svart ring) visar fastigheter med djurhållning. 
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Figur 16. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn för utbyggnadsområde 6-7. 
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Figur 17. Beräknade flödesriktningar och hastigheter för utbyggnadsområde 6-7. Längden på pilen är proportionerlig mot flödets hastighet. 
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Figur 18. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn för utredningsområde I. 
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Figur 19. Beräknade flödesriktningar och hastigheter för utredningsområde I. Längden på pilen är proportionerlig mot 

flödets hastighet. 

 

 



 

DHI Sverige AB / EMN/  25(29) 

http://seprojects/12802206/Deliverables/PM Åsa översiktlig översvämningsutredning.docx 

Utskriftsdatum 2013-05-23 

 
Figur 20. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn för utredningsområde IV-V. 
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Figur 21. Beräknade flödesriktningar och hastigheter för utredningsområde IV-V. Längden på pilen är proportionerlig mot flödets hastighet. 
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Figur 22. Beräknade maximala vattendjup (m) i samband med 100-årsregn för utredningsområde VI-VII. Inringade områden (svart ring) visar fastigheter med djurhållning. 
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Figur 23. Beräknade flödesriktningar och hastigheter för utredningsområde VI-VII. Längden på pilen är proportionerlig mot flödets hastighet. Inringade områden (svart ring) visar fastigheter 

med djurhållning. 
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