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Skyfall i Åsa
2019-08-16
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40 km

2019-08-16 Skyfall lokalt i Åsa, Kungsbacka 
kommun.

SMHI

Ca 70 mm regn på 2 h.
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Åsa samhälle:

Åsa Bäckväg ca kl 06 16aug

GP- Intervju med Jon Pile

Åsa Bäckväg



2019-11-18

4

Åsa Bäckväg

Åsa Gärdesväg
Åsa Stationsväg

Åsa Gärdesväg

Gästgiverivägen

(Enplanshus)
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Översikt över fastigheter med skador.
Bilden över drabbade fastigheter är inte 
komplett. 

De flesta som drabbats av vattnet har 
källare.

Byggnaderna norr ut är enplanshus där 
vatten runnit in.

Baktryck i dagvattenbrunn i utvändig 
källartrappa. (byggnader med källare)

Vatten som rinner in genom dörrar och 
andra otätheter. (enplanshusen)
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Bäck 
genom Åsa

Historiskt 
flygfoto

Bäck 
genom Åsa

Historiskt 
flygfoto
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Åsa Gärdesväg
Åsa Stationsväg

Motellvägen
Carl Bondes Väg
Åsa Bäckväg

Gästgiverivägen
Åsa 
Bäckväg

Dagvatten-
utlopp

Dagvattenledning
Φ :1000 mm
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Lantmäteriet
Skuggad höjdkarta

Vatten & Avlopp
”Föreningen ansvarar inte för VA-
nätet. Vi ansvarar däremot för 
funktion av de galler och 
kupolbrunnar som finns inom 
området. Dessa slamsugs en 
gång vart annat år eller efter 
behov. Inom föreningen finns 
närmare 300 brunnar.”

www.asasamfallighetsforening.se

Åsa Samfällighetsförening:
Åsa Bäckväg
Carl Bondes Väg
Motellvägen
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Åsa 
Stationsväg

Fördröjnings-
dike för 
dagvatten.

Utloppsgaller 
som leder till 
kulverterad
dagvattenled-
ning.

Dagvattenutloppet
- Vitasand

Kommunen avlastar 
dagvattenutloppet.
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I samband med ett skyfall klarar dagvattensystemet inte att leda bort det 
vatten som kommer. Uppskattningsvis kom det 70 mm regn under en period 
av 2 h. Drygt 50 hushåll drabbades av inträngande vatten. De flesta 
byggnaderna som drabbades har källare men även några enplanshus 
drabbades av skyfallet.
Området är sedan tidigare känt som känsligt vid större nederbörd pga svåra 
dagvattenförhållanden. Samhället ligger i en "dalgång" där en äldre bäck 
som används som avledning av dagvattnet har kulverterats i samband med 
att samhället vuxit med förtätat byggnation. Marknivån i samhället ligger ca 
2 m ovan havet nivå.
I samband med skyfallet har både räddningstjänsten, restvärdeledare, 
försäkringsbolag och kommunen varit på plats för att minimera 
vattenskadorna.
Mitt i samhället går den gamla riksvägen (E6). Riksvägen är Trafikverkets 
väg och vägarna i samhället i övrigt tillhör en vägförening. Avloppsledningar 
och dagvattensystem tillhör Kungsbacka Kommun. Det finns alltså flera 
intressenter som kan påverka dagvattensystemets funktion.


