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SAMMANFATTNING 

Söderbro 10 i Kungsbacka kommun föreslås omdanas med bostäder samt andra 

lokaler. Utredningar framtagna i Kungsbacka kommun samt MSB:s regi visar att i 

dagsläget finns en översvämningsproblematik inom Söderbro 10 samt på omgivande 

mark. Detta beror till stor del på havets uppdämmande effekt vid höga vattenstånd i 

havet. En annan bidragande orsak är höga flöden och vattennivåer i Kungsbackaån 

samt Söderån.  

En sammanfattande analys har gjorts av översvämningssituationen och alternativ har 

tagits fram på tekniska lösningar för att hantera den rådande 

översvämningssituationen. 

Föreslaget alternativ på översvämningsskydd inom fastigheten består bland annat av 

invallningar och höjning av befintliga marknivåer. Det ges även förslag på backventiler 

i dagvattennätet.  

De framtagna förslagen visar att det går att lösa översvämningssituationen inom 

Söderbro 10, samtidigt som åtgärderna inom planområdet kan ha konsekvenser för 

omgivningen – specifikt mot Lindens torg. På grund av detta har även två möjliga 

skyfallslösningar utanför planområdet tagits fram i diskussion med Kungsbacka 

kommun som kompenserar för dessa konsekvenser. Samtliga lösningar föreslås 

utredas vidare mer i detalj i senare skede.  
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1 INLEDNING  

1.1 UPPDRAGET SAMT SYFTE 
Detta PM är en del av ett beslutsunderlag för Söderbro 10 och ev. vidare exploatering 

av fastigheten. Dämningsverket fick en förfrågan från Liljewall under september 2020 

att gå igenom den översvämningsproblematik som har identifierats i tidigare utförda 

utredningar av Söderån och Kungsbackaån.  

Syftet med detta PM har varit att i ett tidigt skede undersöka fastighetens lämplighet 

för bebyggelse ur ett översvämningsperspektiv till en framtida detaljplaneprocess samt 

att komma med översiktliga förslag på översvämnings- samt skyfallshantering.  

 Det aktuella området är markerat i Figur 1.  

 

Figur 1. Översiktsbild av centrala Kungsbacka och det aktuella området.  

 

Planområdet 
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2  ORGANISATION 
Beställare: 

Uppdragsledare: 

Handläggare: 

Interngranskare: 

Kommunens granskare: 

Laura F. Stål, Liljewall Arkitekter AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Sargon Saglamoglu, Dämningsverket AB 

Christian Carlsson 

3 UNDERLAG 
• MSB Översvämningsportal (2020) 

• Möten med kommun och beställare under hösten och vintern 2020.  

• VISS, Vatteninformationssystem Sverige (2020) 

• Översvämningsrisker längs Söderån, Kungsbacka kommun, DHI Sverige AB, 

2015-09-21.  

• Översvämningsskydd och gestalning av årummet, Etapp Kolla, Kungsbacka 

kommun, Norconsult AB, 2016-08-29 

4 BAKGRUND 
DHI Sverige utförde 2015 en översvämningsanalys av centralt belägna delar av 

Söderån i Kungsbacka för att ”klarlägga vilka broar och sträckor längs Söderå som 

primärt orsakar uppdämning och översvämning vid höga flöden […]” (DHI, 2015). 

DHI:s utredning gav också förslag på lämpliga åtgärder för att behjälpa 

dämningsproblematiken. Dessa åtgärder föreslogs uppströms Söderbro 10.   

2016 tog Norconsult fram en utredning med fokus att utreda Kungsbackas förslag till 

översvämningsskydd söder om Kungsbacka centrum utmed Kungsbackaån. Arbetet 

med översvämningsskyddet är för tillfället pausat av kommunen i väntan på 

kommunens nya övergripande strategi avseende översvämningsrisk. Norconsults 

utredning har använts som underlag för att hitta rätt lägsta höjdnivå på 

översvämningsskydd och nivåsättning av mark inom utredningsområdet.  

Vattennivån vid det aktuella utredningsområdet vid Söderån består av främst tre olika 

drivande variabler;    

• Flödet i Söderån 

• Flödet i Kungsbackaån 

• Vattennivån i havet 

Vattennivån vid Söderbro 10 påverkas således inte enbart av flödet uppströms i 

Söderån. Det kan räcka med att det är ett högt flöde i Kungsbackaån kombinerat med 

en hög havsnivå som gör att Söderån däms upp vid den aktuella planen. Även enbart 

en förhöjd havsnivå kan göra delar av det aktuella planområdet samt Lindens torg 

översvämmas.  
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DHI:s utredning från 2015 identifierade en högsta vattennivå på ca +2.2 vid bron över 

Söderån på Nygatan, precis i anslutning till planområdet. Söderut, i Kungsbackaån 

utmed Kolla, föreslog Norconsult 2016 ett översvämningsskydd med nivån +2.37, 

vilket inkluderade en säkerhetsmarginal på 0.2 m.  

DHI Sverige AB tog i sin utredning (2015) fram en översvämningskarta över centrala 

Kungsbacka, se Figur 2. Både DHI och Norconsult utgår från en havsnivå på +1.82 som 

nedströms randvillkor i sina beräkningar, som enligt Kungsbacka kommun (2020-09-

22) kan likställas med en framtida medelhögvattennivå (MHW) i havet. Rinnpilarna i 

figuren visar riktningen på . Även MSB har tagit fram en översvämningskarta, se Figur 

3. MSB:s karta tar emellertid inte hänsyn till översvämning i Söderån uppströms 

Söderbro 10.  

Vattennivån vid bron på Nygatan i anslutning till planområdet, har beräknats till ca 

+2.2 vid ett 100-årsregn i avrinningsområdet och en havsnivå på +1.82.  

 

Figur 2. Översvämningskartering av centrala Kungsbacka (DHI, 2015). Rinnpilarna visar 

riktningen på flödet.  

Figuren visar att det sker översvämning uppströms Söderbro 10 och ut på Lindens 

torg. Utifrån beräknade vattennivåer i Kungsbackaån och havet kan vatten även 

dämmas upp bakvägen via planområdet upp på Lindens torg, se MSB:s 

översvämningskartering i Figur 3. 

Vattennivå ca +2.2 vid 

ett 100-årsregn i 

avrinningsområdet 

samt havsnivå +1.82. 
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Figur 3. MSB:s översvämningskartering (MSB, 2020).  
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5 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ÖVERSVÄMNINGSÅTGÄRD FÖR 

SÖDERBRO 10 
Dämningsverket har i diskussion med Liljewall Arkitekter och Kungsbacka kommun 

tagit fram ett förslag på översvämningsåtgärder inom planområdet. Dessa åtgärder 

presenteras under rubrik 5.1. Föreslagna alternativ på översvämningsåtgärder utanför 

planområdet presenteras under rubrik 5.2. 

5.1 ÖVERSVÄMNINGSÅTGÄRDER INOM SÖDERBRO 10 
Översvämningsskydd inom planområdet föreslås utföras i två nivåer. En permanent 

lägstanivå på +2.4, till exempel överkant mur, marknivå och lägsta nivå på färdigt golv 

i bostäder. Detta ger en marginal på ca 0.2 m från rådande beräknad 100-årsnivå i 

Söderån vid Söderbro 10 som är ca +2.2 när havets vattennivå är +1.82. Utöver detta 

föreslås en möjlig utökad nivå på +3 m ö.h. där ytterligare översvämningsskydd ska 

kunna monteras ovanpå den fasta lägstanivån på +2.4. Nivån +3 har valts i samråd med 

Kungsbacka kommun.   

Det finns en uppsjö av olika varianter på demonterbara översvämningsskydd. Figur 4 

visar en illustration av ett beprövat invallningssystem tillverkat av ett tyskt företag (IBS 

Technics GmbH) som snabbt kan monteras tillfälligt för att skydda mot 

översvämningar.  

 

Figur 4. Exempel på ett demonterbart översvämningsskydd.  
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Vid byggnation av det fasta skyddet på +2.4 förbereds angöringspunkterna för det 

mobila översvämningsskyddet. När kommunen och/eller SMHI varnar för höga flöden 

är det därmed möjligt att bygga upp skyddet innan översvämning sker och att skydda 

fastigheten från högvattennivåer upp till +3. Figurerna nedan Figur 5, Figur 6 och Figur 

7 visar exempel på samma system när de är monterade. Denna typ av system kan 

beställas i olika storlekar.  

 

Figur 5. Monterade skydd i Grein, Östterrike. 

 

Figur 6. Skydd när de är monterade nära trädgård.   
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Figur 7. Skydd i Mettlach, Tyskland.  

För att montera systemet skruvas först pelarna fast i fundamenten, där hål förberetts 

sedan byggnationen. Därefter monteras dammbalkarna mellan pelarna, varpå de 

spänns fast för att hålla tätt mot vattnet.  

I Figur 8 visas en skiss framtagen av Liljewall Arkitekter (daterad 2021-01-08) på möjlig 

utformning av byggnader och mark inom planområdet. Rödmarkerat område visar 

den yta som skyddas från vattennivåer upp till +2.4. Skyddet består av en blandning av 

mur samt höjdsättning på mark.  

Lila linjer visar de delar av området där översvämningsskydd föreslås kunna monteras 

i vid extrema vattennivåer för att möjliggöra ett skydd på upp till +3 meter inom 

planområdet.  

 

Figur 8. Rödmarkerat område visar den del av planområdet som är skyddat upp till +2.4 meter. 

Lila linje visar möjlig placering av monterbara översvämningsskydd som ger ytterligare ett 

skydd på upp till +3 m.  
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Detta alternativ resulterar i en undanträngningseffekt på ca 4700 m3 vatten vid en nivå 

av ca +2.0 i Söderån och Kungsbackaån. Eftersom den största bidragande faktorn till 

översvämningsnivåerna i området är dämning från Kungsbackaån och havet har detta 

sannolikt en liten påverkan på vattennivåerna i närområdet.  

Detta förslag innebär att det skapas en barriär mot översvämning på Lindens Torg 

nedströms från Kungsbackaån samt havet. Det skapas emellertid även en barriär för 

flöden från Lindens torg som annars kunde runnit av på ytan genom planområdet ned 

till Söderån, exempelvis vid extrema skyfall. Ett förslag på hantering av detta utanför 

planområdet visas under rubrik 5.2. 

Förslaget inom Söderbro 10 säkerställer att räddningstjänsten har tillgång till området, 

samtidigt som en permanent översvämningsnivå på +2.4 säkras.  

För att det inte ska kunna strömma vatten baklänges i dagvattensystemet in till 

området föreslås backventiler på dagvattenledningarna.  
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5.2 ÖVERSVÄMNINGSÅTGÄRDER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
I dagsläget finns ett antal dagvattenbrunnar inne på Lindens torg som är direkt 

kopplade till kulverten som löper under torget. Vid en hög trycknivå i kulverten och 

Söderån kan vatten även ta sig upp bakvägen via dessa dagvattenledningar. Vid 

extrema skyfall kan dagvattenledningarna inte avleda allt flöde från torget till Söderån 

efter exploatering av detaljplaneområdet eftersom de nya byggnaderna kommer att stå 

i vägen. I dagsläget kan vattnet rinna på ytan från Lindens torg ned till Söderån.  

För att kompensera för att ny exploatering blir en barriär mot flöden som kan komma 

från Lindens Torg har två förslag (A och B) på översvämningsåtgärder tagits fram i 

diskussion med Kungsbacka kommun.  

5.2.1 FÖRSLAG A – NY DAGVATTENLEDNING FRÅN LINDENS TORG TILL 

SÖDERÅN 
Figur 9 nedan visar ett förslag på en ny ledning från lågpunkten på Lindens torg till 

Söderån, se grön linje i figur. Ledningen bör dimensioneras utifrån ett regn med en 

återkomsttid på 100 år för att ta höjd för den barriäreffekt som planområdet innebär 

mot Lindens Torg. Ledningens exakta dimension har inte utretts, med har grovt 

uppskattats av Dämningsverket till ca 800 mm.    

 

Figur 9. Alternativ A. Ny dagvattenledning från lågpunkten på Lindens Torg till Söderån. 

Dragningen på ledningen är schematisk.  

Ledningen bör förses med backventil för att minska risken för bakströmning upp på 

Lindens torg vid hög vattennivå nedströms.  

Ny dagvattenledning från Lindens torg 

som klarar ett flöde från ett 100-årsregn.  
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5.2.2 FÖRSLAG B – NY KOPPLING DIREKT IN PÅ BEFINTLIG KULVERT 
Det andra föreslagna alternativet är att göra en ny dagvattenkoppling direkt på den 

befintliga kulverten som löper under Lindens Torg. Även denna lösning bör 

dimensioneras för ett 100-årsregn samt förses med bakströmningsskydd.  

 

Figur 10. Alternativ B. En koppling direkt in på kulverten från Lindens torg.  

6 SLUTSATS OCH VIDARE ARBETE 
Det finns i dagsläget en översvämningsproblematik inom Söderbro 10 samt på 

omgivande mark. En sammanfattande analys har gjorts av översvämningssituationen 

och alternativ på tekniska lösningar för att hantera den rådande 

översvämningssituationen har tagits fram inom planområdet.  

Förslagen visar att det går att lösa översvämningssituationen inom Söderbro 10, 

samtidigt som åtgärderna inom planområdet kan ha konsekvenser för omgivningen – 

specifikt mot Lindens torg. På grund av detta har även två möjliga skyfallslösningar 

utanför planområdet tagits fram i diskussion med Kungsbacka kommun som 

kompenserar för dessa konsekvenser. Samtliga lösningar föreslås utredas vidare mer i 

detalj i senare skede.  

  

Ny brunn samt ledning som kopplas direkt 

till befintlig kulvert (skuggmarkerad)  
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