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1. Bakgrund 
Två områden (Gibraltargatan och Sven Hultins Plats) i planen för Gibraltarvallen har 
skyfallsproblematik som inte är lösta med de förslag som tidigare tagits fram.  
 
Detta PM beskriver översvämningsproblematiken och föreslår möjliga lösningar. Arbetet har skett i 
nära samråd mellan Kretslopp och vatten, Trafikkontoret och SBK. 
 
Detta PM är en komplettering till ”Gibraltarvallen Skyfallsutredning” (2019-02-21 Konceptrapport). 
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2. Gibraltargatan 

Översvämningssituation med aktuell gestaltning (2011 höjdmodell och gestaltning enl 

ritningar från ÅF daterade 2018-07-06) 
På Gibraltargatan ökar den nya exploateringen översvämningsrisken för fastigheter på östra sidan av 

gatan. Vattennivån ökar enligt beräkningar med ca 6 cm vid dimensionerande regn jämfört med 

dagens situation.  

Figur 1 visar befintliga situationen (före exploatering) och Figur 2 illustrerar den framtida 

vattennivåökningen på gatan på grund av nya byggnader. Enligt Stadens och Länsstyrelsens riktlinjer 

ska man inte försämra för befintlig bebyggelse och om möjligt snarare förbättra.  

Föreslagen lösning  
För att minska vattennivån på Gibraltargatan föreslås det att avledning förbättras norrut på 

Gibraltargatan genom att utjämna gatans lutning (Figur 3). 

Uppskattningsvis behöver 100 m3 material tas bort för att förbättra översvämningssituation med 8 

cm jämfört med dagens situation (Figur 4). För att skapa samma situation som idag, vilket enligt 

Stadens riktlinjer är det som minst krävs, behövs något mindre volym tas bort. 

Med föreslagen åtgärd förbättras situationen för befintlig bebyggelse lokalt vid åtgärden men det 

innebär samtidigt att flödet norrut längs Gibraltargatan reduceras något (från ca 1,96 till 1,87 m3/s 

som maxflöde vid dimensionerande händelse). 

 

Befintlig situation (före exploatering) 

  

Figur 1: Skyfall resultat – Befintlig situation. 

 

  

Utflöde: 1,96 m3/s 

Vattenhöjd mot 

pizzerian: +52,67 m 
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Situation med exploatering men utan åtgärd för översvämningshantering 

 

Figur 2: Skyfall resultat – Med föreslagna byggnader.  

Situation med exploatering och föreslagen åtgärd för översvämningshantering 

 

Figur 3: Skyfall resultat – Framtida alternativ med föreslagen åtgärd för översvämningshantering. 

 

  

Utflöde: 1,77 m3/s (bef 

1,96 m3/s) 

Vattenhöjd mot pizzerian: +52,73 m  

(vattendjupet ökar med 6 cm.) 

Utflöde: 1,87 m3/s (bef 

1,96 m3/s) 

Vattenhöjd mot pizzerian: +52,59 m 
(vattendjupet minska med 8 cm) 
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Förändring av höjdsättningen innebär att man behöver flytta ca 24 m3 material och ta bort ca 100 m3 

från aktuellt område. Se figur 4 för förändrad höjdsättning. 

-  +24 m3 (höjd marknivå jämfört med dagens situation) 

-  -121 m3 (sänkt marknivå jämfört med dagens situation) 

Totalt att ta bort; 24-121=-97 m3 

 

Figur 4: Föreslagen höjdmodifiering på Gibraltargatan för att klara översvämningssituation enligt gällande riktlinjer. 
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3. Sven Hultins Plats 

Översvämningssituation med aktuell gestaltning (2011 höjdmodell och befintliga 

byggnader)  
Sven Hultins plats är en lågpunkt där befintliga byggnader har färdigt golv som riskera att 

översvämmas vid dimensionerande regn. Färdigt golv för befintliga byggnader runt Sven Hultins plats 

ligger idag mellan 4 och 9 cm över den högsta översvämningsnivån vid skyfall (se Figur 5). 

 

 

Figur 5: Skyfallssituation med 2017 höjdmodell. 

  

Färdig golvnivå: 

+47,05m 
Färdig golvnivå: 

+47,05m 

Färdig golvnivå: 

+47,00m 

Vattenhöjd: +46,96 m 

(4 cm under FG) 

Vattenhöjd: +46,96 m 

(4 cm under FG) 
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Översvämningssituation med nya gestaltning (gestaltning enl ritningar från ÅF 

daterade 2019-04-16) 
Göteborgs Stad planerar en ny utformning av Sven Hultins plats för att få en funktionell hållplats och 

trevlig torgyta. På grund av krav på torgutformning kommer vattennivån att öka vid skyfall om ingen 

skyfallsåtgärd genomförs (se Figur 6).  

 

Den nya vägutformningen klarar stadens framkomlighetskrav som föreskriver max vattendjup på 

20cm på vägar fram till byggnaders entré.  

 

Kvarstående problematik att hantera med föreslagen gestaltning är alltså kopplat till att försämringar 

sker för befintliga byggnader. 

 

 

Figur 6: Skyfallssituation med nya höjdsättning på väg utan åtgärd för översvämningshantering. 

 

Eftersom Stadens och Länsstyrelsen riktlinjer föreskriver att inte försämra översvämningssituation för 

befintliga byggnader, måste skyfallsåtgärder genomföras. 

 

  

400 l/s 

& ca 560 m3 

400 l/s 

& ca 500 m3 

300 l/s 

 & ca 400 m3 

Färdig golvnivå: 

+47,05m 

Färdig golvnivå: 

+47,00m 

Vattennivå: +47,03 m 

(3 cm över FG) 

Vattennivå: +47,23 m 

(23 cm över FG) 
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Föreslagen lösning  
Olika typer av lösningar kan användas för att förbättra situationen (Tabell 1). Det rekommenderas att 

man så långt som möjligt använder lösningar som behöver så lite drift och underhåll som möjligt 

(alltså undvika pumpar osv), både för att undvika funktionsfel och för att minimera drift och 

underhållskostnader.  

 
Tabell 1: Åtgärdsalternativ 

typ av åtgärder exempel Fördelar Nackdelar 

Ytliga åtgärder  
Öppet magasin, 

raingarden, dike… 
Minimalt 
underhåll 

Behov för lämplig mark. 

Underjordiska åtgärder 
Kuvert, underjordiskt 

magasin… 
Inget fotavtryck,  

Underhåll, kan vara svårt 
att bygga med befintlig 

underjordisk 
infrastruktur. 

 

 

Inom området finns två ytor som i samråd lyfts upp som lämpliga platser för ytlig magasinering, 

parken nordost om Sven Hultins plats (600 m3) och Mossen söder om Sven Hultins platsen (900 m3), 

gula ytor i Figur 7. Syftet är att avleda så mycket vatten som möjligt till de ytliga magasinen och att 

utjämna resten med underjordisk lösning (400 m3), grön ytan i Figur 7. 

 

För att bygga ett system som fördröjer vattnet i magasinen, behöver man även tillse att avledning 

sker mot magasinen; att kapacitet till underjordiskt magasin har tillräcklig kapacitet och att 

anslutning till det befintliga dagvattennätet behövs för att tömma magasinen. 

 

Med föreslagna lösningar förbättrar man situationen för befintlig bebyggelse något (samma som idag 

för norra byggnaden och 4 cm lägre vattennivå vid södra byggnaden) jämfört med dagens situation. 
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Figur 7: Skyfall resultat med föreslagna åtgärder: Gula ytor för öppet magasin, grön yta för underjordisk lösning och röda 
pilar för ytliga avledning. 

 

Nedan finns en grov kostnadsuppskattning för skyfallsåtgärder.  

 

Kostnadsuppskattning  

o Underjordiska magasin (400m3): ca 4 miljoner kr (10 000 kr/m3) 

o Ytligt magasin (600 m3): ca 3 miljoner kr (5 000 kr/m3) 

o Avledning: ca 0,5 miljoner kr 

Totalt: ca 7,5 miljoner kr. 

 

Genomförbarhet 

Under Betongvägen finns en privat spillvattenledning som behöver tas hänsyn till för att bygga ett 

underjordiskt magasin. Det norra magasinet behöver, åtminstone delvis, byggas i berg, vilket kan 

försvåra och fördyra genomförande. 

 

Andra aspekter av genomförbarhet för skyfallsmagasinen har inte studerats i detta läget. 

 

Genomförbarheten av åtgärderna behöver utredas vidare. 

 

 

 

600 m3 

400 m3 

Färdig golvnivå: 

+47,05m 

Färdig golvnivå: 

+47,00m 

Vattennivå: +46,92 m 

(8 cm under FG; 4 cm bättre 

än idag) 

Vattennivå: +46,96 m 

(10 cm under FG); 

samma som idag) 

 


