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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Fastigheten Trumpeten 2 i Bromölla utgörs i dagsläget av en föreningslokal med 

tillhörande parkering och grönyta. Enligt gällande detaljplan ska fastigheten dock 

användas till bostäder. Av denna anledning ämnar kommunen att ändra 

markanvändningen i detaljplan, utan att fastigheten omdanas. Fastigheten ligger i 

östra Bromölla, i nära anslutning till Ivösjön och Skräbeåns inlopp. Se Figur 1 för 

översikt. 

 

Eftersom ändring av markanvändningen innebär att fastigheten behöver planläggas på 

nytt krävs en ny lämplighetsprövning. Föreliggande PM redogör för fastighetens 

nuvarande översvämningssituation och kan således utgöra ett underlag i framtida 

lämplighetsprövning. Risker relaterade till höga flöden i Skräbeån, höga nivåer i 

Ivösjön, samt skyfall, redogörs för.  

 

 

Figur 1. Översikt över fastigheten Trumpeten 2. På infälld karta visas fastighetens position i Bromölla 
tätort. 

Ivösjön 
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I samband med föreliggande utredning har befintliga markhöjder inom Trumpeten 2 

mätts in. Se Figur 2 för inmätning.  

 
Figur 2. Markhöjder inom Trumpeten 2. Inmätning gjord 2022-08-23. 

2 REGLERING AV VATTENNIVÅN I IVÖSJÖN 

Ivösjön är med sin yta på över 50 km
2

 Skånes största sjö. I slutet av 1800-talet sänktes 

sjön för att frigöra ny mark till jordbruket, genom att den gamla åfåran torrlades och 

en ny kanal genom Bromölla byggdes. Denna kanal är Skräbeåns nuvarande inlopp från 

sjön, vilken fastigheten Trumpeten 2 ligger i nära anslutning till.  
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Enligt vattendomar har Nymölla Bruk rättigheten och skyldigheten att reglera nivån i 

Ivösjön och därmed flödet i Skräbeån. Detta sker med reglerluckor i Skansbron i 

Bromölla. Ivösjöns normala vattennivå (dämningsnivå) är ca +6 m och när nivån 

understiger +5 m ska tappningen av Ivösjön begränsas. Enligt rapportering för 

Skräbeån 2020 (Skräbeåns Vattenvårdskommitté, 2021) uppgick vattennivån i 

maximalt ca +6,2 m under åren 2018-2021. Eftersom vattennivån i Ivösjön regleras 

föreligger ingen risk för att vattennivån i perioder med högt vattenstånd stiger till 

nivåer som riskerar översvämma fastigheten.  

3 HÖGA FLÖDEN I SKRÄBEÅN  

Skräbeån sträcker sig från Olofström söderut till Ivösjön, och från Ivösjön sydösterut 

genom Bromölla tätort för att mynna ut i havet. Fastigheten Trumpeten 2 ligger i nära 

anslutning till Skräbeån vid dess inlopp från Ivösjön.  

 

På uppdrag av MSB gjordes 2014 en översvämningskartering utmed Skräbeån. I höjd 

med Ivösjön beräknades ett klimatjusterat 100-årsflöde motsvara ca 64 m
3

/s och ett 

klimatjusterat 200-årsflöde motsvara ca 71 m
3

/s. Vid sådana tillfällen nås enligt 

karteringen som mest en vattennivå på ca +7,1 m i Ivösjön såväl som i Skräbeån vid 

dess inlopp från Ivösjön. En sådan extrem vattennivå innebär att slänter mot Ivösjön 

samt grönytor närmast sjön hamnar under vatten. Fastigheten och kringliggande gator 

riskerar dock inte drabbas av översvämningar till följd av sådana höga nivåer i Ivösjön 

och Skräbeån. Se Figur 3 för Ivösjön och Skräbeåns översvämningsyta vid ett 

klimatjusterat 200-årsregn.  

 

 

Figur 3. Översvämningsyta vid klimatjusterat 200-årsflöde i Skräbeån enligt MSB:s kartering (2014). 
Skräbeån. Flödet avrinner kontrollerat i ån och fastigheten riskerar inte drabbas av översvämning. 
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4 SKYFALL 

4.1 BROMÖLLA SKYFALLSMODELL 

På uppdrag av Bromölla kommun gjorde Tyréns 2020 en skyfallsmodellering över 

Bromölla tätort. Modellen bestod av en markavrinningsmodell och en 

ledningsnätsmodell, vilka kopplades dynamiskt, och simulerade ett 100-årsregn med 6 

timmars varaktighet och klimatfaktor 1,3. Modellresultatet visade att inga 

översvämningar riskerade uppstå inom Trumpeten 2. Avrinning från fastigheten 

skedde ut till Musikvägen för att sedan avrinna söderut och vidare till Ivösjön 

alternativt norrut till Skräbeån. Modellresultatet visade att avrinning vid ett skyfall 

ansamlas inom en grannfastighet i sydost. Avrinning som ansamlats inom denna 

angränsande villatomt i sydost bräddade till Valsvägen och rann sedan vidare 

nordvästerut till Ivösjön utan att påverka Trumpeten 2. Se Figur 4 för resultat från 

skyfallsmodellering. 

 

När skyfallsmodellen över Bromölla tätort sattes upp användes dock Lantmäteriets 

nationella höjdmodell, uppdaterad under 2015 över Bromölla, då Trumpeten 2 ännu 

inte var bebyggd. Höjddatan kompletterades med gatornas projekterade höjdsättning i 

området, men inga revideringar av höjder på kvartersmark gjordes. Höjddata som 

modelleringen utgick från stämmer således inte överens med dagens markhöjder 

enligt inmätning, se Figur 2. Skyfallssituationen för Trumpeten 2 har således 

förändrats efter exploatering, och nuvarande situation redogörs för i avsnitt 4.2. 

 

 

Figur 4. Avrinning efter ca 3 h skyfall enligt Bromölla skyfallsmodell (2020, Tyréns). Höjddata i 
skyfallsmodellering stämmer dock inte med dagens höjder kring Trumpeten 2. 
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4.2 ANALYS I SCALGO LIVE 

Analys i verktyget Scalgo Live utgår ifrån högupplöst höjddata från Lantmäteriets 

Laserdata Skog, för vilken Bromölla skannades 2020. Denna höjddata stämmer överens 

med inmätningar av dagens markhöjder, se Figur 2.  

 

Stora delar av ett angränsande villaområde i sydost, vilket inkluderar kvarter Granen, 

Boken, Furen, Aspen, Almen, Lönnen och Sälgen, lutar mot och avrinner i riktning mot 

fastigheten Trumpeten 2. Avrinning ansamlas inom den låglänta grannfastigheten 

Boken 7 i norra änden av nämnt villaområde, samt ställer sig på en låglänt GC-väg 

utanför. Vid en vattennivå ca +9,05 m sker brädd från denna lågpunkt till Trumpeten 

2. Vid en vattennivå ca +9,10 m sker brädd även till Valsvägen. Se Figur 5 för 

avrinningsområde, lågpunkt och bräddvägar inom och från villaområdet enligt analys i 

verktyget Scalgo Live.  

 

 

Figur 5. Avrinningsområde inom angränsande villaområde vid 20 mm nederbörd enligt analys i Scalgo 
Live, illustrerat i grönt. Avrinning riskerar ansamlas inom lågpunkt på fastigheten Boken 7 och 
angränsande GC-väg i villaområdets norra ände, illustrerat i rött. Röda pilar visar bräddvägar från 
villaområdet vid ett skyfall. 
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Markhöjder kring den befintliga byggnaden inom Trumpeten 2 är något lägre än 

markhöjderna på övriga delar av fastigheten, se Figur 2. När avrinning bräddar från 

villaområdet i sydost riskerar vatten således att ställa sig kring byggnaden till ett 

maximalt djup på ca 20-30 cm. När lågpunkter inom Trumpeten 2 fylls upp sker vidare 

avrinning ut till Musikvägen och över Pyntvägen till Skräbeån. Avrinning som sker till 

Valsvägen i söder fortsätter mot Ivösjön utan att rinna in på Trumpeten 2. 

Framkomligheten för räddningstjänsten via lokalgator är god. Se Figur 6 för 

avrinningsområde, lågpunkt och bräddvägar inom och till Trumpeten 2 enligt analys i 

verktyget Scalgo Live. 

 

 

Figur 6. Avrinningsområde till fastigheten Trumpeten 2 vid 20 mm nederbörd enligt analys i Scalgo Live, 
illustrerat i grönt. Röda pilar visar bräddvägar från villaområde i sydost vid ett skyfall. Avrinning riskerar 

ansamlas inom låglänta delar av fastigheten, kring den befintliga byggnaden, illustrerat i rött. 

5 SLUTSATSER 

Eftersom vattennivån i Ivösjön regleras riskerar inte sjön breda ut sig över Trumpeten 

2 i perioder med högt vattenstånd. Vidare riskerar varken fastigheten eller lokalgator 

drabbas av översvämningar till följd av extrema flöden i Skräbeån och Ivösjön.  

 

Vid skyfall riskerar Trumpeten 2 drabbas av översvämning på maximalt ca 20–30 cm 

mot den befintliga byggnaden till följd av avrinning från ett angränsande villaområde i 

sydost. Framkomligheten för räddningstjänsten via lokalgator är god.  
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