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1 Projektbeskrivning  

1.1 Mål och syfte 
Syfte med detta PM är att klargöra om planförslaget uppfyller stadens riktlinjer 

för skyfallshantering. Stadens riktlinjer definieras i Översiktsplan för Göteborg 

tematiskt tillägg för översvämningsrisker (TTÖP). 

1.2 Planförslag  

Syftet med planen är att kunna bygga ut en ny väg och en bro över 

Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra 

tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår. 

Initialt är vägen viktig för att kunna leda om trafiken i området i samband 

med utbyggnaden av Gamlestads torg och på längre sikt är vägen 

nödvändig för matning och fördelning av trafik till den planerade handeln 

och bostäderna inom Detaljplan för Handel, bostäder mm inom kv Gösen 

inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Vägen är tänkt att avlasta 

Artillerigatan och vara ett alternativ till, och på så vis fördela trafiken 

mellan, planerad ny tillfart via Munkebäcksmotet och Ånäsmotet. 

2 Skyfallsanalys  
Den 2021-09-22 har SBK levererat en höjdmodell för trafikförslaget. Analyser i 

detta PM är baserat på denna höjdmodell. 

Riktlinjerna angående skyfall som ska uppnås för detaljplanarbetet beskrivs i 

TTÖP:en och kan sammanfattas i 6 krav som listas nedan (de två första krav 

gäller inte för planen pga. det inte finns byggnader i planförslaget) 

o Ny bebyggelse ska inte skadas vid översvämning. 

o Tillgängligheten till nya byggnaders entréer ska vara möjligt. 

• Tillgängligheten till och från planområdet skall undersökas. 

• Nya vägar skall vara framkomliga. 

• Översvämningssituationen inom eller utanför planen skall inte 

försämras. 

• Planen ska beakta strukturplaner för översvämningshantering. 

Det har inte bedömts motiverat att studera förslaget med en hydraulisk modell 

då planens höjdsättning är relativt okomplicerad. En förenklad GIS analys för 

att bedöma om planen uppfyller kraven har därför genomförts. 
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2.1 Tillgänglighet till och från planområdet. 
Tillgänglighet till och från planområdet skall undersökas (största vattendjup 0,2 

m på högprioriterade vägar och utryckningsvägar). Är framkomlighet inte 

möjlig på högprioriterade vägar skall detta omnämnas. Att skapa framkomlighet 

på dessa vägar skjuts på framtiden tills ”Framkomlighet - Planeringsunderlag 

gällande framkomlighet för högprioriterade transport och kommunikationsstråk 

inom staden för olika översvämningstyper” utarbetats av Staden (fortsatt arbete 

utpekat i TTÖP). 

Figur 1 nedan visar i blått där vattendjupet överstiger 20 cm vid skyfall enligt 

strukturplansmodell Östra. Prioriterade vägnät visas i rosa och de röda cirklarna 

visar var vägarna som leder till planen är översvämmade. 

 

Figur 1: Karta visar i blått där vatten förväntas vara djupare än 20 cm vid skyfall (resultat från 

2021 strukturplansmodell Östra), prioriterat vägnät i rosa och område där prioriterad vägnät 

inte är framkomlig med röda cirklar. 

Det observeras att alla prioriterade vägar till planen inte är framkomliga enligt 

TTÖP. 

  

Plangräns 
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2.2 Framkomliga nya vägar 
Nya vägar inom planen skall vara framkomliga (största vattendjup vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn ska vara 0,2 m). Detta bedöms uppnås då man idag 

inte har ett vattendjup större än 0,2 m i planområdet och då man enligt nedan 

inte bedöms försämra situationen. 

2.3 Översvämningssituationen inom eller 
utanför planen skall inte försämras 
Genom att analysera vad som förändras i vägförslaget kan man bedöma om 

skyfallssituationen kommer att förändras och i så fall, om en försämring kan 

förväntas. 

Nedan ses höjdmodellen utan och med vägförslaget. Det observeras att 

vägprofilen i stort följer dagens marknivå, bortsett från bron. 

  

Figur 2: Markhöjder utan och med planförslaget. 

  



 

PM - Hornsgatan 5 (8) 

Skyfallsanalys  

Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten 2021-11-17 

 

Figur 3: Höjdskillnader mellan planförslaget och 2020 höjdmätning. 

Befintliga avrinningsvägar från strukturplansmodellen visas i figurer 4 och 5 

nedan. I norra delen, avleds vattnet vid skyfall från Artillerigatan till 

Hornsgatan och vidare till Säveån. I södra delen rinner vattnet till gatan 

österifrån och vidare till Byfogdegatan. Område 1 och 2 som visas i figurer 4 

och 5 analyseras nedan.  

 

  

Område 1 

Område 2 

Figur 4: Befintlig avrinningsväg i norra 

delen (källa 2020 Strukturplan modell) 
Figur 5: Befintlig avrinningsväg i södra delen (källa 

2020 Strukturplan modell) 
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Område 1: I bilden nedan (Figur 4) visas längdprofilen längs befintlig 

avrinningsväg i norra delen av planområdet. Det observeras att vattnet 

fortfarande kan rinna vidare på samma sätt som tidigare. Det bedöms vara låg 

sannolikhet att vattendjupet överstiger 20 cm på gatan vid skyfall. Lågpunkten 

på gatan är cirka 10 cm djup för förslaget. 

 

Figur 4: Urklipp från Scalgo som visar längdprofilen längs befintlig avrinningsväg vid skyfall i 

norra delen av planen. Profilen startar vid den röda linjens norra del. Röd linje i profil är 

befintlig marknivå och grön linje är marknivå enligt förslag. 

Område 2: I bilden nedan (Figur 5) visas längdprofilen längs befintlig 

avrinningsväg. Det observeras att vattnet fortfarande kan rinna vidare på samma 

sätt som tidigare. Det bedöms vara låg sannolikhet att vattendjupet överstiger 20 

cm på gatan vid skyfall. Lågpunkten på gatan är cirka 10 cm djup för förslaget. 

 

Figur 5:Urklipp från Scalgo som visar längdprofilen längs befintlig avrinningsväg vid skyfall i 

södra delen av planen. Profilen startar vid den röda linjens östra del. Röd linje i profil är 

befintlig marknivå och grön linje är marknivå enligt förslag. 
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2.4 Planen ska beakta strukturplaner för 
översvämningshantering 
Planen ska beakta strukturplaner för översvämningshantering (se 

www.vattenigoteborg.se eller Gocart). Skyfallsleder och skyfallsytor utpekade i 

strukturplanerna skall fortfarande vara möjliga att genomföra om de inte 

genomförs som en del av planen. Platser som pekats ut för 

strukturplansanläggningar skall inte exploateras på ett sätt så dessa inte kan 

byggas om det inte går att identifiera annan alternativ plats med samma syfte. 

Om detta sker skall det betraktas som avsteg frön TTÖP och det skall behandlas 

som ett avsteg enligt beskrivning i TTÖP (godkännas av BN med tillhörande 

riskanalys). 

Planförslaget hindrar inte genomförbarheten av strukturplansanläggningen som 

föreslås på Hornsgatan. I bilden nedan kan vi observera lite ändringar mellan 

vägförslaget och befintlig mark men den föreslagna strukturplansanläggningen 

påverkas inte av vägförslaget. 

 

Figur 6: Illustrering av föreslagen skyfallsled i strukturplanen som korsar plangränsen. Profilen 

startar vid den röda linjens norra del. Röd linje i profil är befintlig marknivå och grön linje är 

marknivå enligt förslag. 

  

http://www.vattenigoteborg.se/
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3 Slutsats  
Planförslaget hindrar inte befintliga ytvattenflöden vid skyfall och lågpunkterna 

är inte större än 10 cm vilket gör att det är låg risk för att vatten överstiger 20 

cm vid skyfall. Planförslaget försämrar inte översvämningssituationen inom 

eller utanför planen och den försämrar inte möjligheterna att i framtiden 

genomföra föreslagna strukturplansanläggningar. 

Planförslaget uppnår därmed stadens riktlinjer för skyfall utan behov av 

anpassningsåtgärder. 

 


