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1. Orientering
På uppdrag av Ängelholms kommun har Norconsult AB utfört en
erosionsutredning längs Rönne å. En drygt 20 km lång sträcka mellan utloppet av
Rönne å i Skälderviken och till anslutningen av Pinnån vid Ugglarp.
Avsikten med erosionsutredningen har varit att klarlägga erosionsförhållandena
längs sträckan. Erosionsförhållandena har klassificerats och skyddsåtgärder har
översiktligt föreslagits i utredningen.

2. Utförda undersökningar
2.1 Tidigare utförda
Flera tidigare utredningar har utförts inom eller kring Rönne å. Följande
undersökningar har använts som underlag.
•

”Bedömt framtida underhållsbehov för Ängelholms brobestånd med
avseende på en 10-årsperiod”, utförd av Ramböll Sverige AB daterad 201209-05, uppdrags nr 611A1252217 (Ref.1).

•

”Översiktlig analys av översvämningsrisk och erosion längs Rönne å i
Ängelholms kommun”, utförd av SWECO Environment AB daterad 201005-28, uppdrags nr 1220062000 (Ref.2).

•

”Stranderosion i Ängelholms kommun, Inventering av nuvarande
förhållande och rekommendationer för framtiden”, utförd av SWECO
Environment AB daterad 2010-05-28, uppdrags nr 1220070000 (Ref.3).

•

”Översvämningar i Ängelholms kommun, En övergripande analys av
möjliga hot längs Rönne å och kusten”, utförd av Ängelholms kommun,
daterad 2010-01 (Ref.4).

2.2 Nu utförda
Platsbesök/besiktning av Rönne å har utförts 2013-04-16 av Daniel Svärd och
Jimmy He via båt för aktuell sträcka.

All fotodokumentation tillsammans med bedömning och noteringar i fält vid
platsbesiktning utgör underlag för utrednings erosionsklassificering. Den totala
fotodokumentationen har överlämnats till Ängelholms kommun (digitalt).
Lodningar på enstaka utvalda ställe utfördes under besiktningen i syfte att hitta
djuphålor i Rönne å.
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Enligt uppgift från SMHI var vid besiktningstillfället havsvattenståndet i havet ca
0,2 m under medelvattennivån.
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3. Redovisning, dokumentation och benämning
För att tydligt kunna redovisa positioner och delsträckor har en räknad linje längs
med ån redovisas i planritningarna (se bilaga 1).
Beskrivning och klassificering av respektive erosionssträcka framgår med ett
individuellt ID-nummer i Bilaga 4. ID-numret hänvisar även till åns högra
respektive vänstra åsida utmed med den räknade linjen (i uppströms färdriktning) –
H: höger åsida; V: vänster åsida. Både längdmätningen och redovisning med
individuellt ID-nummer framgår i bilaga 4.
En omfattande fotodokumentationen (totalt 509 bilder) har utförts. I Bilaga 2
redovisas utvalda delar (98 foton) av den totala fotodokumentationen för att
illustrera erosionsproblematiken på utvalda platser eller delsträckor.
Fotodokumentationen har numrerats löpande med start från Rönne ås utlopp i
Skälderviken och därifrån uppströms med 428 foto (DCC04375 - DCC04803).
Position, fotonummer och erosionsförhållande noterades vid besiktningen på
planritning (CAD-ritningar) eller flygfoto för kommande analys och
erosionsklassificering. Positionering och orientering i fält har vid besiktning utförts
med hjälp av GPS, flygfoto och CAD-ritningar. Generellt är precisionen av den
redovisade positioneringen högre inom tätorten jämfört med
jordbruks/naturmarken utanför tätorten. Uppströms km ca 12/500 har positionering
vid besiktning i fält inte varit möjlig att notera på medhavda CAD-ritningar utan
endast på medförde flygfoton, med viss osäkerhet i position. Flygfoton och GPSkoordinater har här utgjort underlag när redovisning (se bilaga 1) utförts i slutgiltigt
CAD-underlag (bilaga 1).
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Under besiktningens återfärd (nedströms) utfördes ytterligare kompletterande
fotodokumentation av erosionsförhållandena (ytterligare 81 foton, DCC04803 DCC04884) utan att läget noterades i medförd planritning eller flygfoto. De flesta
fotona har dock GPS-koordinater och kan därför redovisas och positioneras med
hjälp av exempelvis Google-map. För enstaka foton finns dock inte GPSkoordinaterna eftersom GPS-mottagning inte varit fullt tillförlitlig för hela
sträckan. Detta påverkar dock inte utredningens klassificering av
erosionsförhållandena i bilaga 1.
Utvalda delar av fotodokumentationen redovisas i Bilaga 1 samt i Bilaga 2. I
Bilaga 1 (”Plan, klassificering av erosion”) redovisas position och fotoriktning.
Observera att endast de sista tre siffrorna i fotonamnet används som ID för
respektive foto i Bilaga 1 och 2. I enlighet med ovan beskrivning redovisas därmed
exempelvis foto DCC04375 i Bilaga 1 och Bilaga 2 endast som Foto ”375” med
position och riktning specificerade i Bilaga 1.
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4. Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena inom det aktuella området har bedömts utifrån
jordartskarta (Bilaga 3) samt tidigare utförda geotekniska undersökningar vid broar
(Ref.1) och besiktning i fält. Risken för erosion och skred vid ett vattendrag beror
så väl vattenhastighet som jordens sammansättning och egenskaper

Jordlagren i och vid markytan består huvudsakligen av 3 jordtyper:
·

Svämsediment

·

Friktionsjord

·

Lera

Svämsedimenten, som huvudsakligen bedöms bestå av sand och silt, är mycket
erosionskänslig. Svämsedimenten bedöms vara relativt löst lagrade.
Friktionsjordarna bedöms huvudsakligen bestå av sand, grus och silt.
Friktionsjordarna kan också bestå av morän som bedöms vara fast till mycket fast
lagrad.
Leran bedöms vara siltig och fast till mycket fast.
Friktionsjordarna och leran är relativt erosionsmotståndiga (i en jämförelse med
svämsedimenten).
På grund av de geotekniska förhållanden bedöms generellt att omfattande
bakåtgripande ras och skred inte uppstår på samma sätt som i en lösare lera med
eventuellt inslag av kvicklera. Detta rekommenderas ändå att förhållandena utreds
och detaljstuderas för de utpekade delsträckorna där det bedömts att stabiliteten är
osäker eller otillfredsställande. Endast i begränsad omfattning har skred/ras
konstaterades inom den besiktigade åsträckan (i huvudsak erosionsskador).

Översvämning och höga vattenstånd är i sig inte orsak till erosion men
översvämning och erosion har oftast en och samma orsak, höga flöden. Höga
flöden innebär oftast höga vattenhastigheter, vilket i sig orsakar erosion.
Översvämning kring Rönne å har behandlats i flera av referenserna (bl.a. Ref 2 och
4).
Erosion kan vid höga vattenstånd och höga vattenhastigheter vara dold under
vattenytan och ras kan uppstå även efter att de höga vattenstånden sjunkit undan
pga att mothållande jordmassor vid släntfot har eroderat bort. Översvämningar kan
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5. Översvämning och erosion
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ses som en indikator för erosion och observation av flödesmönster vid
översvämningar kan ge information om var eventuell erosion pågår.
Åtgärder och skydd mot översvämningar och erosion på ett ställe kan påverka
flöden och vattenstånd på andra ställen. Det är därför viktigt att beakta helheten när
erosionsskydd dimensioneras och utförs i vattendraget.

6. Erosionsförhållanden
Erosion är en dynamisk process som normalt pågår vid vattendrag. Vattendrag
brukar normalt successivt eroderar strandbrinkar så att ett vattendraget efter hand
förflyttar sin position och kan ringlar sig fram i landskapet (vattendraget
meandrar). Vegetation i form av gräs, buskar och träd utgör normalt ett visst
erosionsskydd mot dessa naturliga erosionsprocesser. Längs Rönne å är merparten
av strandzonen bevuxen.
Detta naturliga biologiska erosionsskydd är dock bitvis otillräckligt i Rönne å.
Höga flöden och/eller översvämningar kan medföra att tidigare relativt väl
fungerande biologiska erosionsskydd spolas bort. Följden blir nakna och
oskyddade jordytor där erosionen kan fortskrid.

n:\102\44\1024486\g\beskr-pm\pm_rönneå.docx

Olika faktorer påverkar erosionsskadorna längs Rönne å, vilka nedan listas:
·

Åfårans bredd har stor betydelse. En trång åfåra med höga strandbrinkar
innebär högre flödeshastigheter och ökad erosion vid ökande flöden. Detta
syns exempelvis vid Rönne å vid trånga brosektioner där vattenhastighet
och turbulens i vattnet ökar risken för erosion. Trånga brosektioner som
gjorts ytterligare trängre med lokalt utfört erosionsskydd kan förflytta och
förvärra problemen nedströms. Ett exempel på detta finns vid Carl XV:s
bro (km ca 6/150) där tvärsarean under bron är förminskad med följd att
vattenmassornas hastighet har ökat och orsakat ett lokalt erosionsproblem
vid bron och strax nedströms bron. Här finns en lokal djuphåla på ca 4 m.

·

Låg marknivån vid strandlinjen är gynnsamt för motståndskraften mot
erosionsskador. En låg marknivå kring ån möjliggör att de höga flödena
och de höga vattenstånden i ån kan bredda ut över den omgivande marken
med följd att åns tvärsarean ökar. Därmed minskar vattenhastigheterna och
även risken för erosionen minskar. Så är fallet på flera ställen kring Rönne
å där åkermark omger ån.

·

Vegetation så som vass, gräs, buskar och träd fungerar ofta som
erosionsskydd. Vass som växer i grunda vatten och flacka
undervattensslänter skyddar mot erosion. Flödeshastigheten minskar i
dessa områden och vass indikerar ofta att erosionen inte är pågående eller
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obetydlig (E1). Sedimentation av partiklar sker ofta i dessa lugnt flödande
vatten vilket är erosionsprocessens motsatts (gynnsamt).
·

Förändringar av flödesförhållanden och strömningsriktning, så som i
åkrökar och ändring av tvärsarean eller där exempelvis lokalt fallna träd
eller större stenar ligger i åfåran. Exempel på detta finns vid flera ställen i
de övre delarna av den besiktigade sträckan (fallna träd ligger i
vattendraget).

·

Utströmande grundvatten i en slänt eller frysning-upptinning kan påverka
siltjordar. Jordarna blir luckrade och/eller eroderar eller glider iväg under
våren. Detta syns exempelvis vid km ca 19/000 se även foto 779).

·

Vågor som slår mot naken och oskyddad jord kan lätt orsaka erosion.

Utmed besiktigad sträcka i Rönne å finns det vid strandlinjen flera typer av
befintliga erosionsskydd som generellt kort beskrivs nedan (förekommer även i
Bilaga 4):
1. Stenfyllning: sten av olika fraktioner och utan inbördes utlagd ordning.
2. Stenskoning: sten utlagd i ordnad form och ordning, oftast i ett lager.
3. Träspont: träplankor ofta i horisontell riktning med pålar som förstärkning
av dessa träplankor.
4. Träpålning: slagna träpålar som ligger tät mot varandra i lodrät riktning.
5. Stålspont: Stålplankor som slagits/installerats lodrätt intill varandra så att
en stålvägg/skydd skapats.

Klassificeringar av erosionsförhållanden redovisas med individuellt ID-nummer
längs med längmätningen på planritningar i Bilaga 1 samt beskrivs översiktligt i
Bilaga 4.
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För att generellt klassificera erosionsskadorna och föreslå skyddsåtgärder har
erosionsskadorna längs aktuell sträcka klassificeras på en skala med 4 olika nivåer
enligt Tabell 1 nedan. Klassificeringen har utförts utgående från befintliga
erosionsförhållanden men även med beaktande av potentiella erosionsskador som
bedöms kunna uppstå vid aktuellt läge. Lokala skador har bitvis endast noterats i
beskrivningen, men den generella delsträckans erosionsskador utgör grunden för
klassificeringen i Bilaga 1 och Bilaga 4.
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Tabell 1. Klassificering av erosion i Rönne å.
Klass
Beskrivning
E4
Mycket allvarlig:
Risken för stabiliteten eller större
erosionsskador – erosionsskador med
större höjd än 100 cm.
E3
Allvarlig:
Större erosionsskador – erosionsskador
med mellan 50 och 100 cm höjd.
E2
Påtaglig:
Påtagliga erosionsskador –
erosionsskador med mellan 20 och 50
cm höjd.
E1
Måttlig:
Ingen synlig erosionskada.
Klassificeringen och beskrivningen är baserade på observationer och
fotodokumentation vid besiktning.
För aktuell erosionsutredning och bedömning har ingen samlad och heltäckande
mätning av ån vattendjup och bottenyta (batymetrisk mätning) utförts. Detta är
dock en viktig aspekt när det gäller bedömning av erosion och identifiering av
branta undervattensslänter, erosionsskador och djuphålor under vattenytan. En
brant undervattenslänt eller en djuphåla indikerar ofta en pågående erosion. Endast
erosionsförhållanden som har observerade ovan vattenytan har därmed kunnat
bedömmas i aktuell utredning. I undantagsfall har enstaka djupbestämningar utförts
vid besiktningen.

7. Riskvärdering
Risk definierat oftast som:

n:\102\44\1024486\g\beskr-pm\pm_rönneå.docx

Risk = sannolikhet × konsekvens
I aktuell utredning definierats ett riskindex som:
Riskindex = Erosionsklass × Konsekvensklass
Riskindex utgör en del av ett generellt beslutunderlag för vidare åtgärder, så som
erosionsskydd. Desto högre riskindex desto högre prioritering för åtgärder i form
av erosionsskydd. Konsekvensklass klassificeras enligt Tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Klassificering av konsekvens.
Klass
Beskrivning
K3
Tätort: nära bostäder, infrastruktur
anläggningar etc.
K2
Parkområde:
Nära parkområde, gångväg och
privattomt mark etc.
K1
Glesbygd:
Nära naturmark och åkermark etc.

Anm.

Privattomt innebär endast
att tomtmark hotas av
erosion (ej bostadshus)

Figur 1. Riskindexmatrix.
Det bör beaktas att klassningarna, exempelvis, ”E1K3” och ”E3K1” båda ger ett
riskindex av ”3” enligt tabell 1 och tabell 2 ovan. Men där den senare klassningen
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De olika resultaten ur Tabell 1 och 2 kan kombineras (multipliceras) och
sammanställas som riskindexen, varierande mellan 1 och 12. Riskindexmatrisen
nedan fungerar enligt denna princip (se Figur 1).
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har större samhällsekonomiska konsekvenser. I Bilaga 4 redovisas både bedömd
erosionsklass (E) och bedömd konsekvensklass (K) vilket tillsammans utgör
underlaget till riskindexmatrixen.

8. Val av erosionsskydd och kostnader
För att exemplifiera lämpliga erosionsskydd längs med aktuell sträcka i Rönne å
har olika principer av erosionsskydd beskrivits nedan. Vid slutgiltigt val av
erosionsskydd bör förutom ekonomi och motståndskraft mot erosion även faktorer
beaktas så som hållbarhet över tid, utseende och genomförbarhet i
entreprenadskedet. Kapitel 8 och 9 avsees tillsammans med bilaga 1 och 4 utgör
det huvudsakliga underlaget för vidare analys av framtida erosionsskydd i aktuella
delar av Rönne å.
Alla typer av erosionsskydd kräver visst underhåll och återkommande besiktningar
beroende på dimensionering och utformning. Ett otillräckligt dimensionerat
erosionsskydd (oavsett om det består av stenfyllning, träspont eller stålspont)
kommer successivt att försämras vid exempelvis islossning eller alltförhöga
vattenflöden. Ingen metod är helt underhållsfri på lång sikt.

n:\102\44\1024486\g\beskr-pm\pm_rönneå.docx

Följande förstärkningsåtgärder och rekommendationer bedöms som lämpliga:

Stödkonstruktion så som av stålspont, träpålar rekommenderas för de mest
erosionsutsatta sträckorna vilka klassificerats som E4 i bilaga 1 och 4. Där
utrymme i ån finns kan med fördel stenfyllning istället nyttjas. Oftast återfinns
dessa utsatta delsträckor i åkurvor eller vid trånga sektioner. Dessa
förstärkningsmetoder är delvis redan befintliga inom delar av aktuell åsträcka (foto
DSC04507, DSC04536 och DSC04375 visar bland annat stålspont, äldre befintlig
träpålning och stenskoning). Utsatta avsnitt av ån kan exempelvis vara vid trånga
åsektioner som inte bör förstärkas på sådant sätt att risk för ännu trängre sektioner
uppstår än vad som redan är fallet. Ytterligare förträngningar i redan trånga
sektioner kan innebära större dämningseffekter och högre vattenstånd uppströms.
För att slutgiltigt avgöra lämplig förstärkningsmetod rekommenderas att
dämmningseffekterna utreds (hydraulisk utredning). Stödkonstruktion så som spont
eller pålar kan därmed vara lämpliga, men kräver generellt mer kunskap om
grundförhållanden och jordmäktighet än vad som krävs för metoder med
stenfyllning och gabioner. Enbart biologiska erosionsskydd av vegetation bedöms
inte vara tillräckligt för aktuella avsnitt, E4. Däremot kan den ovan föreslagna
metoden med stenfyllning med fördel kombineras med biologiska skydd där
områdets karaktär berikas av vegetation. Ett exempel på detta framgår vid sträckan
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framför Ängelholms kommunhus, där exempelvis stenfyllning och vegetation kan
kombineras.
Träspont eller träpålning är en förstärkning som lämpar sig bäst för nivåer
understigande medelvattennivån eftersom trämaterialets livslängd i annat fall kan
förkortas. Markyta ovanför medelvattenytan kan med fördel erosionsskyddas med
annan metod, exempelvis med biologiskt erosionsskydd.
Stålspont är att betraktas som den mest robusta och samtidigt minst
utrymmeskrävande erosionsskyddet av de föreslagna. Metoden är dyr i jämförelse
med de andra metoderna. Stålspont har en lång livlängd om den utförs på rätt sätt.
Stenskoningens beständigheten mot erosions beror till stor del på dess
grundläggning. Grundläggning för stenskoning måste placeras på sådant sätt att
risken till underminering undviks. Metoden kan vara lämplig på de mest utsatta
sträckor med stor erosion så som klassificering E4. Grundläggning av stenskoning
måste utföras kontrollerat under vatten vilket är relativt komplicerat jämfört med
alternativa metoder så som stenfyllning.
Gabioner som erosionsskydd innebär att stenfyllda ståltrådskorgar nyttjas för att
skapa stenmurar i åfåran. Metoden är lämplig för utsatta sträckor med stor erosion,
så som klassificering E3 eller E4. Bild 1 visar ett exempel på en gabionmur i
kombination med ett biologiskt erosionsskydd (bestående av kokosmatta och
växter). Gabioner är slitstarka och har även viss flexibel, vilket är en fördel vid
eventuella oönskade deformationer. Gabion kan generellt utföras utan ytterligare
grundläggningsmetoder, men liksom stenskoning behöver gabioner ett tillräckligt
stöd i botten för att undvika underminering.

Biologiska metoder för erosionsskydd (vanligtvis cocosmatta och gräs) blir en allt
vanligare erosionsskyddsmetod. Metoden bedöms som lämplig för erosion vid
mindre utsatta ställe (E1- E2). Metoden användas ofta i kombination med
stenfyllning eller gabion, vilket visas i Bild 2. Vegetation som erosionsskydd
kräver att ytan inte är för mörk eftersom solinstrålning är en förutsättning för ett
välfungerande biologiskt skydd.
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Stenfyllning är den vanligaste förekommande metoden att erosionsskydda aktuell
åsträcka. Metoden med stenfyllning bedöms i huvudsak vara lämplig för
erosionsutsatta sträckor som klassats till E1, E2 eller E3, men kan även fungera för
E4. Stenfyllning har som metod fördelen att vara flexibel, billig och hållbar (när
rätt utförd). Nackdelar är i huvudsak att metoden kräver relativt mycket utrymme
och tar vattnets plats i åfåran, vilket är olämplig vid trånga åsektioner. De i Rönne
å befintliga stenfyllningarna har stor variation i utseende och fraktion. På flera
ställen har för klena stenfraktioner resulterat i att erosionsskydden har skadats eller
förstörts. Ett mer enhetligt val av stenfraktioner och utseende bör övervägas längs
med de centrala delarna av Ängelholm, både ut funktions- och utseendesynvinkel.
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Träd och buskar är naturliga erosionsskydd och plantering av dessa växter kan vara
lämplig i mindre utsatta erosionssträckor eller lokala skador (E1- E2). Plantering av
träd och buskar bör dock utföras med ytterligare skydd för att dessa växter skall få
möjlighet att etablera rotsystem innan de utsätts för påfrestning. Planteringen bör
utföras relativt lågt för att ge god effekt. Alltför stora träd kan riskera att öka
turbulensen i ett vattendrag och därmed skapa erosion kring trädstammar (vilket
ofta är orsaken till att träd undermineras vid stora flöden).
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Bild 1. Exempel på gabion i kombination med vegetation som erosionsskydd.

Bild 2. Exempel på stenfyllning i kombination med vegetation som erosionsskydd.
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Kostnader för erosionsskydd är angivna per enhet och uppskattas översiktligt nedan
för olika metoder, se Tabell 3.
Tabell 3. Kostnader för olika metoder av erosionsskydd (notera de olika enheterna)
Metod
Enhet
Kostnad kr Anm.
Stödkonstruktion
m2
1500
Kostnad avser stålspont
3
Gabion
m
500
3
Stenfyllning
m
200
2
Biologiskt skydd
m
100
Kostnad avser kokosmatta och gräs
Biologiskt skydd Längd m
100
För buskvegetation

9. Slutsatser
Erosion förekommer i varierande grader längs den aktuella åsträckan och klassas
som E1, E2, E3 och E4 (måttlig och upp till mycket allvarlig erosion).
Erosionsklassningen tar inte hänsyn eventuella undervattensslänter eller vattendjup
eftersom dessa inte kunnat bedömmas för aktuell sträcka. Utöver bedömning av
erosionen har en klassificering utförts av konsekvenserna för erosionen, vilken
klassats enligt K1, K2 och K3. Dessa klassningar redovisas i delsträckor i Bilaga 4
(med beskrivande text) och Bilaga 1 (planritningar). Erosionsklassningen
tillsammans med konsekvensklassningen kan presenteras i en riskindexmatris som
kan underlätta vid prioriteringen av åtgärder.

Inom tätorten har privata fastighetsägare utfört egna erosionsskydd av tomtmark.
Erosionsskydden är på flera anseende undermåttliga med bla för klen med träspont,
otillräckligt eller för klen stenfyllning. Otillräckliga lösningar med träpålar och
stålplåtar har också observerats i strandlinjen. Åtgärder har utförts vid ras på
sträcka V18 och H21, vilka inte bedöms som tillfredställande. Kommunen bör
upprätta en gemensam principlösning för utförandet av erosionsskydd för att
underlätta åtgärder längs med privat tomtmark i Rönne å och samtidigt få ett
enhetligt utseende och skydd.
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Inom tätorten (de centrala delarna av Ängelholm) finns generellt ett väl fungerande
erosionsskydd i form av stenfyllning. Lokala reparationer bedöms dock vara
nödvändiga på flertalet ställen för att skyddet skall vara tillfredställande. Längs
med tre delsträckor bedöms erosionsskadorna som ”Mycket allvarliga och klassas
därmed som ”E4”. Skadorna får ett högsta riskindex (12) eftersom de återfinns
inom tätorten. Riskindex 12 innebär den högsta prioriteringen för att åtgärda
aktuella sträckor (sträckorna H17, V18 och H21, se bilaga 1).
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På vissa ställen förekommer lokal dämning kring broar, vilket bör åtgärdas.
Dämning orsakar förändrade strömningsförhållanden vilket i sin tur orsakar
erosion. Exempel på sådan dämning finns i anslutning till Carl XV:s bro, där
djuphålor har konstaterats. Ytterligare förträngningar i befintliga å sektioner bör
generellt undvikas och särskilt i brolägen. Ludvigaskogsbron är ett exempel (Bild
3) på en bro med liten påverkan av åns tvärsnittsarea jämfört med många av de
övriga broarna. Eventuella nya broar som skall uppföras vid Rönne kan med fördel
utformas på detta sätt för att minimera hydraulisk dämning i ån.

Bild 3. Exempel på bro (Ludvigaskogsbron) med liten hydraulisk påverkan av ån.
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Utanför områdena saknar ofta anlagda erosionsskydd och den naturliga
vegetationen har därmed en betydande roll för erosionsskyddet. Erosionsskador är
mycket vanliga utanför de tätbebyggda delarna av den besiktigade åsträckan.
Vid sträcka H29 (vid koloniområdet) är erosionsklassningen ”E4” med en
konsekvensklassning av ”K2” vilket medfört ett riskindex av 8. Det finns ändå
anledning att beakta denna delsträcka eftersom om det här uppstår ytterligare
erosion eller ras/skred kommer ån att få genomslagning i den smala landtungan,
vilket skulle innebära en stor förändring i åns vattenväg (Rönne å kommer att bli
kortare och det skapas en sk Korvsjö). Erosionsprocessen är i sig helt naturlig men
måste i denna delsträcka stoppas om den inte är önskvärd. Förutom sträcka H29
finns många delsträckor som klassas som ”Mycket allvarliga (E4)”. Gemensamt för
dessa sträckor är att de ofta har ogynnsamma flödeförhållanden, trång åsektion
eller ytterkurvor med höga strandbankar.
För att säkerställa ett bra vattenflöde i Rönne å och undvika turbulent flöde bör
åtgärder utföras för att säkerställa att åsektioner rensas från hinder, så som fallna
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träd. Utöver att skapa erosion pga turbulent flöde riskerar dessa föremål att spolas
med flödet och förstöra fungerande erosionsskydd nedströms. Trånga sektioner vid
exempelvis broar riskerar också att sättas igen av fallna träd. Rönne å bör därmed
ytterligare rensas från fallna träd och träd som riskerar falla i ån.
Inom centrala delarna av Ängelholm rekommenderas i huvudsak stenfyllning som
metod för erosionsskydd. Gabioner eller stödkonstruktion kan här vara ett
alternativ i mer utsatta ställe eller vid trånga sektioner med höga strandbankar.
Hydraulisk utredning som beaktar dämningseffekter uppströms kan komma att
krävas för val av respektive åtgärd.
Utanför tätbygden finns mycket erosionsskador konstaterade, vilka inte
nödvändigvis måste åtgärdas, beroende på konsekvensklassning. Däremot
rekommenderas en återkommande besiktning samt en rensning som utförs
regelbundet på erosionsdrabbade sträckor. Där erosionsskydd ändå erfordras
rekommenderas i huvudsak stenfyllning i kombination med biologiska
förstärkningar. I undantagsfall kan gabioner och stödkonstruktion kan vara ett
alternativ för dessa delar av åsträckan och då endast i de mest utsatta sträckorna
(vid mycket allvarliga erosionsskador, E4).
I de övre delarana av den besiktigade åsträckan har strandbankarna ofta en lågt
liggande markyta, vilket är gynnsamt för vattnets möjlighet att bredda ur den
ursprungliga åfåran. Dessa förhållanden bör bevaras för att undvika ytterligare
översvämningsproblem nedströms i de centrala delarna av Ängelholm. Att bygga
vallar vid strandlinjen begränsar tvärsnittsarean i ån och ökar vattenhastigheten
med ökad erosion som följd. Detta bör i möjligaste mån undvikas.

10. Rekommendationer och fortsatta utredningar
De delsträckor som klassats med högts riskindex är delsträckorna H17, V18 och
H21. Det rekommenderas att åtgärder för dessa detaljstuderas i första hand och
därefter förstärkas.

Delsträckor uppströms km ca 10/400 omfattar naturmark/åkermark och bedöms
vara inte vara ekonomiskt försvarbara att åtgärda i samma omfattning som
delsträckorna nedströms. Återkommande besiktning och röjning av träd
rekommenderas dock uppströms km ca 10/400.
På ett ställe har erosionsskydd utförts med stenfyllning bestående av naturgrus (vid
km ca 5/500, foto DSC04476-DSC04478). Natursten rekommenderas inte som
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Därefter rekommenderas att delsträckorna V12, V16, V20, H29 och V36
detaljstuderas och förstärks. På delsträckorna V12 och V20 finns
stödkonstruktioner/erosionsskydd, men dessa befintliga träkonstruktioner bedöms
som otillfredsställande.
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erosionsskydd i Rönne å, krossmaterial är att föredra ur teknisk och ekonomisk
synvinkel.
Ytterligare utredning för att klarlägga bottenförhållandena rekommenderas. Denna
utredning är även en del av den nedan rekommenderade hydrauliska utredningen.
För att få ett tillstånd att utföra föreslagna förstärkningsåtgärder i Rönne å krävs
sannolikt en dom i Mark och miljödomstolen. Därmed rekommenderas att en
naturinventering och en hydraulisk utredning utförs, vilka utgör del av underlaget
för tillståndsansökan i Mark och Miljödomstolen. En hydraulisk utredning klargör
även möjligheterna att utföra kostnadseffektiva åtgärder (men
utrymmeskrävande/dämmande) så som stenfyllningjämfört med mindre
utrymmeskrävande stödkonstruktioner.
Besiktning minst vartannat år rekommenderas får att klarlägga erosionsskadornas
utveckling och fallna träd. Med besiktningsunderlaget som grund bör därefter
beslut tas om vilka träd som skall avverkas på land och vilka som skall avlägsnas
ur ån.
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