Högvatten och skredrisk

Kreativa lösningar på komplexa problem
Foto: Kungsbacka kommun

Ökad kunskap om klimatförändringarna har gjort
att vårt ansvar för att skydda både den yttre och
inre miljön har ökat. Extrema väder med stormar,
skred, skyfall och översvämningar blir allt vanligare
och är något som vi alla måste anpassa oss till. Vi
måste ha beredskap och kunskap om hur vi gör
när klimatet förändras.
Norconsult erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom
översvämningsanalyser, hydraulik, högvattenskydd
och skredriskhantering. Vi är med i hela processen
från förstudier till färdiga bygghandlingar.
Vår breda kompetens inom VA- och ledningssystem,
geoteknik, skred och landskapsgestaltning bidrar till
att den biologiska mångfalden och vattenkontakten
bevaras, samtidigt som ett effektivt högvattenskydd
uppnås. Vi har erfarenhet från ett flertal projekt, och
har god kunskap om nya innovationer och forskning
inom området.
Översvämnings- och skyfallsmodellering
Ett sätt att vara väl förberedd inför olika översvämningsscenarier är att upprätta en hydrodynamisk datormodell över aktuellt vattendrag och
genomföra flödessimuleringar. Genom upprättande
av en sådan modell kan översvämningsområden för
olika stora vattenflöden i vattendraget identifieras, i
kombination med vattenstånd i nedströms liggande
recipient. Dimensionering av eventuella högvatten-

skydd samt analyser av deras effekter kan med fördel
göras i modellen.
Vi har bred erfarenhet av hydraulisk modellering
med fokus på vattendrag, ytavrinning och marköversvämningar till följd av skyfall och höga vattennivåer.
Kunder inom den kommunala, statliga och privata
sektorn.
Vid skyfall överskrids dagvattennätets kapacitet,
ofta med omfattande översvämningar som följd.
Med hjälp av datormodeller kan översvämningarnas
utbredning, varaktighet och huvudsakliga flödesvägar
på markytan beräknas och bedömas, samt deras
interaktion med ledningsnätet. Riskbedömningar
med avseende på vattendjup och hastigheter kan
göras och ut värderas, och prioriteras med hjälp av
beräkningsmodellerna.
Planering, översvämningsplaner och detaljplaner
Markanvändningen i våra städer och samhällen regleras i stor utsträckning av detaljplaner. Nödvändiga
åtgärder för att möta klimatförändringarna kan i vissa
fall strida mot gällande detaljplan, vilket kräver att
denna ändras. Våra erfarna planförfattare stöttar i
den juridiska processen enligt Plan- och Bygglagen,
med allt ifrån goda exempel till upprättandet av ny
detaljplan.

Högvattenskydd och skredrisk | Sida 2 av 8

Foto: Norconsult

Med rätt planering i tidiga skeden kan många svårigheter undvikas.Bra planering i dessa sammanhang
handlar bland annat om att lokalisera bebyggelse
och infrastruktur med hänsyn till klimatförändringarna.
Inom befintliga områden gäller det att hitta kreativa
lösningar som minimerar risker och negativa konsekvenser och inte minst hantera de praktiska genomförandefrågorna.
Vi utför strukturstudier och analyser i tidiga skeden.
Vid såväl översiktlig planering som upprättande av
detaljplaner har vi en bred erfarenhet av att driva
planeringsprocessen samt att ta fram alla nödvändiga
handlingar.

Vi levererar ett komplett tjänsteutbud inom:
• Geoteknik
• Förorenad mark
• Kostnadsberäkningar
• Lagstiftning
• Landskapsgestaltning
• Naturmiljödesign
• Naturvärdesinventeringar
• Planering
• Projektering
• Riskvärdering
• Skyfallsanalyser
• Strukturplaner
• Tillstånds- och bidragsansökan
• VA- och dagvattenutredningar
• Vattenbyggnad
• Åtgärdsutvärdering
• Översvämningsmodellering
• Översvämningsplaner och detaljplaner
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Vi levererar ett komplett tjänsteutbud
VA-, dagvatten- och skyfallsutredningar
VA-, dagvatten- och skyfallsutredningar för såväl
exploateringsområden som saneringsområden bör
genomföras med hänsyn till ändrade nederbördsförhållanden. Ökad nederbörd samt högre vattennivåer i recipienter medför ökad belastning på såväl
dagvattensystem som avloppssystem.

Förorenad mark
Markområden med tidigare potentiellt miljöfarliga
verksamheter eller utfyllda med förorenad jord, kan
utgöra risker för föroreningsspridning, speciellt i
samband med översvämning och skred.

Möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten
bör alltid utredas. Höjdsättning av gator, fastigheter
och byggnader baseras på kännedom om vilka högsta
vattennivåer som kan förekomma i aktuell recipient,
sjö eller hav. Vi rekommenderar att dämningsnivåer
i avloppsledningar som påverkar området vid ett
större nederbördstillfälle, t.ex. nederbörd med en
återkomsttid av 100 år alltid utreds. I utsatta områden
och inför framtagande av detaljplaner bör effekterna
av skyfall utredas, vid behov med hjälp av datormodeller.
Tillsammans med våra kunder skapar vi säkra och
långsiktigt hållbara lösningar för omhändertagande
av dag- och avloppsvatten.

Geoteknik
Ökad nederbörd, högre vattennivåer samt större
variation i vattenstånden innebär större risk för erosion och skred. Befintliga områden som är bebyggda
och planerade i enlighet med gällande detaljplaner
och som tidigare ansetts vara geotekniskt tillfredsställande får med förändrade förutsättningar ändrade
geotekniska belastningar.

Den historiska inventeringen utgör underlag till en
preliminär bedömning av omfattningen av förorenad
mark och åtföljs av miljötekniska markundersökningar
och riskbedömningar. Av ekonomiska och miljömässiga
skäl är det viktigt att ta fram en korrekt riskbedömning,
samt att utarbeta den lämpligaste åtgärdsstrategin.
Stadsmiljögestaltning och naturmiljödesign
De allra flesta svenska städer ligger vattennära då
vatten genom alla tider har varit en livsnerv för
städerna. Stadsmiljöer i vattennära lägen är idag
attraktiva och efterfrågade för lokalisering av såväl
bostäder som parker. Utmaningen med höjda vattennivåer ligger i att utforma miljöer där högvattenskydden anpassas till landskap och stadsmiljö,
samtidigt som vattenkontakten behålls samt ger
goda livsmiljöer för det vattenanknutna växtoch djurlivet. Väl utformade åtgärder för högvattenskydd kan ge nya platser för rekreation och öka
områdets attraktivitet.

Det är viktigt att ta hänsyn till de förändrade förutsättningarna vid planering och utredning av exempelvis
detaljplaner. Prognoser av vattennivå och framtida
dimensionerande trycknivåer i marken måste beaktas
i geotekniska utredningar. Allt för att säkerställa en
lösning med geoteknik på säker grund.
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Gestaltningen av stadsmiljön görs av våra landskapsarkitekter i samarbete mellan arkitekter, geotekniker,
VA-projektörer och biologer då alla dessa områden
måste inkluderas för att nå en bra lösning.
En genomtänkt naturmiljödesign, där vi tillmötesgår
naturens behov, innebär att skador på naturvärden
minimeras och i vissa fall kan till och med naturvärdena höjas.
Bidrags- och tillståndsansökan samt
myndighetskontakter
Vi har den miljöjuridiska kompetens som krävs i
samband med ansökningar om tillstånd enligt 11 kap
i Miljöbalken. Vi är med i hela processen från framtagande av handlingar till samrådsprocess, och kan
också vara ett juridiskt stöd i kontakterna med miljödomstolar, länsstyrelser och kommuner.
Vid förorenad mark hjälper vi våra kunder med
anmälan och tillstånd för efterbehandlingsåtgärder.
Vi utför även miljökontroll, dokumentation och efterkontroll i samband med efterbehandlingsåtgärder i
mark och vatten.
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Referensprojekt - ett urval
Norconsult har deltagit från gestaltning till projektering med målet att gestalta ett nytt parkstråk längs ån
för kommunikation, vila och rekreation. Samtidigt har
åtgärder gjorts för att områdena närmast skall skyddas från extrema högvatten. Norconsult har utfört
projektet med att gestalta och projektera ett vackert
parkstråk längs Kungsbackaån.

Översvämningsskydd i Kungsbacka

Projektet vann Kungsbacka kommuns Arkitekturpris
2016 för årets stadsmiljö.

I Kungsbacka vill man förhindra ytterligare översvämningar i Kungsbackaån. Vi fick uppdraget att skapa en
miljö där översvämningsskydden inte bara är en barriär,
utan bidrar till att skapa karaktär längs parkstråket.

som visade på att det förelåg rasrisk. På grund av
detta och med tanke på att det rullar tung trafik på
Norra Hamngatan beslutade Trafikkontoret att bygga
om muren. Vi fick i uppdrag att projektera ombyggnaden av kajmurarna samt utföra stabilitetsåtgärder.

Grundmurad vattenväg
Tung trafik och bortspolat fyllnadsmaterial ledde
till att kajkonstruktionen längs Stora Hamnkanalen
utmed Norra Hamngatan i Göteborg var i behov av
upprustning. Vi har utfört stabilitetsundersökningar

En ny grund lades istället för rustbädden. De gamla
träpålarna är sex meter långa och står i lera, men de
nya stålpålarna är 25 meter långa och går hela vägen
ner till berget, vilket gör stor skillnad för stabiliteten.
De nya stålpålarna borrades ner för att undvika onödiga vibrationer. När pålningen var genomförd fylldes
schaktbottnen med grus och ovanpå gruset gjöts en
halvmeter tjock betongplatta.

men den fungerade bristfälligt. Vi vann uppdraget att
detaljprojektera en ny damm med automatiserade
utskov och en fiskväg. Vi utformade fiskvägen som
ett cirka 100 meter långt inlöp. Inlöpet är dimensionerat för hantera de flesta förekommande flödessitusationer i Mölndalsån och dammen är därför till stor
del självreglerande.

Gårda Dämme
Gårda Dämme ligger i Mölndalsån vid Gamla Ullevi i
centrala Göteborg. Den tidigare dammen var i stort
behov av reparation och dammsäkerhetshöjande
åtgärder. Det fanns tidigare en fiskväg vid dämmet

Dammkonstruktionerna, fiskväg samt övriga ingående konstruktioner i närområdet som påverkades av
ombyggnaden, utformades för att skapa en attraktiv
och trygg plats att vistas på. En stor del av projekteringen genomfördes i 3D-miljö, vilket var en förutsättning, då stor vikt lades vid gestaltning och utseende av de nya konstruktionerna.
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Karteringarna har genomförts i Alingsås (Säveån),
Borås (Viskan), Halmstad (Nissan), Helsingborg
(Råån), Karlshamn (Mieån), Karlskrona (Lyckebyån),
Kungsbacka (Kungsbackaån), Norrköping (Motala
ström) och Uddevalla (Bäveån).

Översvämningskartering och framtagning
av hotkartor
Vi har på uppdrag av MSB genomfört detaljerade
översvämningskarteringar över nio vattendrag
i Sverige som underlag till hot- och riskkartor.

Modellerna som har använts för de detaljerade karteringarna genomför beräkningar av vattendjup och
vattenhastighet i två dimensioner. Med en tvådimensionell kan vattenvägar beskrivas när nivåerna stiger
över vattendraget och rinner på översvämningsytor
eller genom bebyggelse. Något som inte är möjligt
med en endimensionell modell.

har på uppdrag av Uppsala kommun utrett risker för
översvämningar i Fyrisån till följd av höga flöden.
Åtgärder i syfte att förbättra minska riskerna har tagits
fram för Kvarnfallet och Islandsfallet som är belägna
centralt i Uppsala.

Översvämningsrisker i Fyrisån

En befintlig modell av Fyrisån har använts för utredningen. Dagvattensystem i anslutning till Fyrisån har
analyserats med hänsyn till de beräknade vattennivåerna.

Uppsala är utpekad som ett område med betydande
översvämningsrisk till följd av höga flöden i Fyrisån.
Tidigare karteringar visar att stora delar av staden
riskerar drabbas av omfattande översvämningar. Vi

identifiera områden som riskerar att drabbas av översvämningar till följd av kraftiga skyfall.
Skyfallskarteringen i Lindholmen genomfördes för
ett skyfall med 100 års återkomsttid och hänsyn till
framtidens klimat med en klimatfaktor. Beräkningar
har genomförts för ett scenario med dagens förutsättningar och ett där exploateringsytor i Lindholmen
justerats till att bli mer hårdgjorda.

Skyfallskartering Lindholmen
Lindholmen är en tätort strax norr om Vallentuna där
kommunen har inlett arbete med att utreda möjligheter till ny exploatering och förtätning. I samband
med detta genomförde vi en skyfallskartering för att

Övergripande förslag på förebyggande åtgärder togs
fram för de områden som riskerar drabbas av översvämningar från skyfall och höga nivåer i kringliggande sjöar till Lindholmen inför kommande planarbete.
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Norconsults - vårt erbjudande
Vi är med och formar morgondagens samhälle i varje projekt vi genomför
tillsammans med våra kunder. För oss är det ett hedersuppdrag som vi
värnar om – och som vi ständigt arbetar för att göra oss förtjänta av.
Vårt mål är att genom kreativitet och samarbete bidra med ett bestående
mervärde för framtidens samhälle.

Arkitektur
Bygg & Fastighet
Energi
Industri
Infrastruktur
IT
Miljö
Risk & Säkerhet
Samhällsplanering
Vatten & Avlopp

Vill du veta mer? Kontakta oss:
Anna-Maria Ceder
Detaljplaner, översiktsplanering, strukturstudier etc.
i tidiga skeden
010-141 81 12 eller anna-maria.ceder@norconsult.com

Emma Nilsson Keskitalo
Teknikfrågor VA, dagvatten, skyfallskartering, ledningsnätsmodellering, pumpstationer
010-141 81 40 eller emma.n.keskitalo@norconsult.com

Carolin Folkeson
Översiktsplanering, strukturstudier etc. i tidiga skeden
010-141 81 09 eller carolin.folkeson@norconsult.com

Magnus Jewert
Översvämningsmodellering
010-141 84 00 eller magnus.jewert@norconsult.com

Gunnar Håkansson
Detaljplaner, strukturstudier etc. i tidiga skeden
010-141 81 06 eller gunnar.hakansson@norconsult.com

Daniel Svärd
Teknikfrågor geoteknik, skredrisk, bidragsansökan,
lagstiftning
010-141 82 63 eller daniel.svard@norconsult.com

Anna Thomsen
Teknikfrågor Landskapsgestaltning, markprojektering,
öppna dagvattenlösningar, vegetationsbyggnad etc.
010-141 81 71 eller anna.thomsen@norconsult.com

Emelie Danielsson
Riskhantering, klimatanpassning, katastrofriskreducering,
krisberedskap, systemanalys.
010-141 88 77 eller emelie.danielsson@norconsult.com

Annika Hansson
Teknikfrågor Landskapsgestaltning, markprojektering,
3d-modelering, öppna dagvattenlösningar, vegetationsbyggnad etc
010-141 81 76 eller annika.hansson@norconsult.com
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