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Sammanfattning
En genomförandestudie (GFS) utförs för att undersöka möjlighet för byggnation av ny spårväg mellan
Frihamnen och Lindholmen och en första etapp i citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen. En punkt
som behöver utredas är översvämningsrisker från skyfall då planområdet kan påverka befintliga avrinningsvägar och lågpunkter. Riktlinjer från Svenskt Vatten P110 föreslår en återkomsttid på minst
100 år som lägsta säkerhetsnivå för marköversvämning vid nybebyggelse för att undvika skador på
byggnader mm.
Den nya detaljplanen innefattar en ny spårväg mellan den nya Hisingsbron och Lindholmen, där en ny
vändslinga föreslås i den befintliga cirkulationsplatsen mellan Lindholmsallén-Karlavagnsgatan. Den
nya spårvägen planeras i befintligt läge för bussgata längs Lindholmsallén, Lundby Hamngata och
bussgata vid Frihamnen. I genomförandestudien ingår flytt av busstrafik till blandtrafik i befintliga körfält i Lindholmsallén, samt till ny gata för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik mellan Lindholmsallén och
cirkulationsplatsen vid Frihamnsmotet vid Frihamnen som ersättning för Lundby Hamngata. Det planeras även för nya hållplatser och flyttning av befintliga hållplatser.
Skyfallsmodellering har utförts i Scalgo. Scalgo är en webtjänst som använder uppdaterat GIS-underlag
från olika datakällor för att kartera lågpunkter och rinnvägar. Översvämningskarteringen byggs upp från
en höjdmodell som ska täcka utredningsområdet. I Scalgo används GSD-Höjddata, grid 2+ och Fastighetskartan från Lantmäteriet som höjdmodell. Utifrån framtaget underlag samt utredningsomfattning
bedöms Scalgo vara ett lämpligt verktyg som kan användas för grovt bedömning av översvämningsriskerna inom och kring planområdet.
I denna utredning studeras 3 olika scenarion som endast skiljer sig på höjdmodellen. Grundscenario
använder befintliga markhöjder som underlag. I scenario 1 har den befintliga höjdmodellen modifierats
med ändrade höjder vid lågpunkten på Lindholmsallén. Höjder har även modifierats inom Frihamnen
där banken för spårvägen har modellerats. Slutligen har höjdmodellen från scenario 1 ändrats i scenario 2 i sträckan mellan vändslingan och Kvillebäcken där spårvägen har förhöjts med 15 cm.
För att bedöma volymen på ett skyfall med 100 år återkomsttid har uppgifter från den skyfallsanalys
som Göteborgs stad utförde i 2015 (Göteborgs stad, 2015) använts som underlag. I denna utredning
bedöms att dagvattensystem inom planområdet klarar ett 5-årsregn. För modellering av översvämning
i Scalgo används därför en regnvolym på 36 mm.
Skyfallsanalysen på grundscenariot redovisar befintliga avrinningsvägar och lågpunkter. Planområdet
börjar mot söder på den befintliga cirkulationsplatsen mellan Karlavagnsgatan och Lindholmsallén. Cirkulationsplatsen fungerar som en vattendelare som delar dagvatten mot Plejadgatan, Karlavagnsgatan
och Lindholmsallén. En lågpunkt finns på södra delen av cirkulationsplatsen. Dagvatten rinner längs Lindholmsallén mot en lågpunkt som finns mellan Planetgatan och Pumpgatan. Dagvatten från stora delar
av Lindholmen rinner hit. Även dagvatten från Lundby Hamngata i sträckan mellan Lindholmen och Kvillebäcken rinner hit. Dagvatten från lågpunkten rinner sedan mot en lågpunkt med större volym under
Lundbyledens och hamnbanans broar. Denna lågpunkt, den absoluta lågpunkten inom detta område, har
en volym på ca 25 000 m3. Hit rinner dagvatten från en stor andel av Lindholmen men också från den
södra delen av Ramberget och från stora delar av Lundby. Vid denna lågpunkten finns även en pumpstation. Pumpstationens syfte är att pumpa upp dagvatten från den absoluta lågpunkten och leda vattnet
till Göta älv. Det saknas uppgifter om pumpstationens kapacitet i samband med en återkomsttid. Pumpstationen är dock inte förbered för att hantera stora skyfall. Översvämning av lågpunkten under viadukterna accepteras i dessa fall därför att det bedöms inte utgöra en fara för människor eller egendom. I
programförslaget föreslås lågpunkten bevaras och tillåtas översvämmas.
Mellan Kvillebäcken och Götaälvbron/Hisingsbron rinner delar av dagvatten från detta område mot
hamnbassängerna. Den norra delen av Frihamnen, mot Lundby Hamngatan, rinner norrut mot Hjalmar
Brantingsgatan. I Frihamnen finns det tre stora lågpunkter. Dessa lågpunkter är stora i volym och area.

PM_Skyfall_GFSFrihamnenLindholmen
Sida 4/38

PM Skyfall

GFS Frihamnen - Lindholmen

Från dessa lågpunkter sker ingen avrinning till recipient vid ett 100-årsregn. Vid ett regn med längre återkomsttid rinner dagvatten till hamnbassängen.
Resultat från skyfallsanalys på scenario 1 visar att föreslagen markplanering vid lågpunkten på Lindholmsallén påverkar vattendjupet i den absoluta lågpunkten vid stora översvämningar. När den befintliga
lågpunkten framför Geely tas bort försvinner en volym på ca 340 m3. Dagvatten som tidigare fördröjdes
i denna lågpunkt belastar efter den nya markplaneringen den absoluta lågpunkten och pumpstationen.
Med föreslagna åtgärder hanteras översvämningsproblematiken på Lindholmsallén men samtidigt försämras situationen i den absoluta lågpunkten. Denna belastning är, i jämförelse med den totala volymen
i den absoluta lågpunkten, liten. Lågpunkten beräknas belastas med ca 1% mer dagvatten efter att lågpunkten på Lindholmsallén tas bort. Konsekvenserna som den här extra volymen kan orsaka på den
absoluta lågpunkten och framförallt på pumpstationen, är svårt att definiera exakt. Risken att åtgärder
på lågpunkten på Lindholmsallén kan påverka avvattningen av den absoluta lågpunkten signifikativt bedöms dock vara mycket låg.
För att förebygga eventuella konsekvenser av denna markförändring föreslås dagvattensystemet utökas
om kapacitet i befintligt system finns. Enligt uppgift från Kretslopp och vatten är delar av det befintliga
dagvattensystemet bara anpassad till ett 2-årsregn. Dagvattensystemet måste utökas för att kunna klara
de nya krav för dimensionering som ställs i Svenskt vattens publikation P110. En utökat dagvattensystem kommer att minska översvämningsvolymer som förekommer vid stora skyfall. Kretslopp och vatten planerar separering av det befintliga kombinerade systemet längs Lindholmsallén. Samordning behöver ske med Kretslopp och vatten för att kunna bedöma översvämningsrisker på nytt efter separeringen genomförs.
Nya översvämningsytor kan även utformas i sträckan mellan de två lågpunkter som kan kompensera
den volymen som planeras tas bort. Befintligt dike mellan parkeringsytor kan utformas som en damm
samt breddas ut för att behålla en volym på upp till ca 300 m3 skapas. Fördröjningsvolymen kan även
utökas upp till ca 340 m3 om parkeringsytan vallas in. Konsekvenserna som förekommer efter att lågpunkten tas bort samt eventuella åtgärder för att undvika skador bör utredas vidare under projekteringsskedet.
Justering av marken på Lindholmsallén kan påverka även kringliggande fastigheter. Marken framför det
nya kontorshuset vid Pumpgatan (Geely Innovation Center) planeras förändras mest inom detta område.
I skrivande stund finns det ingen detaljinmätning på marknivåer kring Geely Innovation Center. I samband med detaljprojektering bör detaljinmätningar utföras på befintliga fastigheter. En fördjupad analys
av avrinning kring Geely Innovation Center bör även utföras i samband med markprojekteringen. Markprojektering bör ta hänsyn till de befintliga marknivåerna för att undvika skapa instängda områden mot
befintliga byggnader. Om dessa instängda områden inte går att undvika bör andra lösningar utredas för
att säkerställa att avvattning på dessa områden inte försämras eller utsättas för översvämning.
Vid Frihamnen påverkar föreslagen markplanering rinnväggar och lågpunkter. Det norra benet dränerar
en stor lågpunkt i Frihamnen och leder dagvattnet mot Hjalmar Brantingsgatan. Påverkan på Hjalmar
Brantingsgatan bedöms försumbar eftersom rampen kommer att tömma en volym större än det som
tillkommer när marken förändras. Åtgärder i form av utökat dagvattensystem i rampen för vanliga regn
föreslås.
Den förhöjda spårvägen på södra benet delar några lågpunkter i Frihamnen och avbryter några avrinningsvägar. Påverkan bedöms dock försumbar. Spårvägen orsakar framförallt en minskning i den tillgängliga volymen i dessa lågpunkter som kompenseras med en djupare vattenyta. Skillnaden är dock
obetydlig. Volymen i de befintliga lågpunkterna är större än volymen som tillkommer vid ett 100-årsregn.
Detta innebär att inga viktiga avrinningsvägar påverkas inom Frihamnen. Åtgärder i form av utökat dagvattensystem för vanliga regn föreslås. Längsgående översvämningsbara ytor längs med spårvägen i
Frihamnen kan vara en möjlig lösning som skulle även anpassas för den vanliga dagvattenhanteringen.
Exakt utformning av dessa åtgärder föreslås utföras under projekteringsskedet. Det är viktigt att
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poängtera att åtgärderna är tillfälliga och att andra åtgärder måste projekteras när detaljplanen för Frihamnen klargörs.
Resultat från skyfallsanalys på scenario 2 visar att en eventuell upphöjning av spårvägen har en obetydlig
påverkan på översvämningsområden och rinnvägar. Den största konsekvensen av en upphöjning av
spårvägen observeras vid lågpunkten på Lindholmsallén, där en ny lågpunkt kan skapas på östra sidan
av spåret. Denna lågpunkt kan bidra till en viss fördröjning som kan kompensera för den avlägsnade
volymen. För att minimera risken för skadliga översvämningar vid den nya lågpunkten måste vattendjupet vid översvämning kontrolleras och nya åtgärder för hantering av dagvatten under normala förhållanden vidtas.
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1

Introduktion

1.1

Bakgrund

GFS Frihamnen - Lindholmen

I arbetet med genomförandestudie (GFS) för sträckan Frihamnen-Lindholmen i Göteborgs Stad har en preliminär
utformning tagits fram. Syftet med genomförandestudie är att möjliggöra byggnation av spårväg mellan Frihamnen
och Lindholmen och en första etapp i citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Genomförandestudien ska säkerställa genomförandet och utreda förutsättningarna för att sträckningen kan uppfylla de egenskaper som finns utpekade i Koll2035 (Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun, 2018). För att möjliggöra utbyggnaden pågår även detaljplanearbete parallellt med arbetet med genomförandestudien. För att komma
vidare i arbetet behöver en studie av skyfallshantering i området genomföras.
Riktlinjer från Svenskt Vatten P110 föreslår en återkomsttid på minst 100 år som lägsta säkerhetsnivå för marköversvämning vid nybebyggelse för att undvika skador på byggnader mm. I dagsläget finns det stora instängda områden
inom utredningsområdet. Syftet med skyfallsanalysen är att kontrollera att de befintliga instängda områdena inte
försämras samt säkerställa att ändrade rinnsträckor inte påverkar kringliggande mark.

1.2

Underlag

Som underlag för analysen och modellen har följande använts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Höjddata över avrinningsområdet, grid 2+ från Lantmäteriet, daterat 2019-11-29 (inhämtad från Scalgo).
Grundkarta och illustration, erhållen 2020-04-20.
Spårvägssektioner, erhållen 2020-04-20.
Skyfallsmodellering för Göteborg (Göteborgs stad, 2015)
Tematiskt tillägg för översvämningsrisker (Stadsbyggnadskontoret, 2019)
Strukturplan för hantering av översvämningsrisker Lundby-Lindholmen (Kretslopp och Vatten, 2018)
Strukturplan för hantering av översvämningsrisker Kvillebäcken (Kretslopp och Vatten, 2018)
Strukturplan för hantering av översvämningsrisker Östra Hisingen (Kretslopp och Vatten, 2018)
Helhetslösning inom områdena Lindholmen, Frihamnen, Backaplan och Ringön (Statsbyggnadsenheten,
2019)
Trafikförslag till genomförandestudie (AFRY, 2020-09-18)
Detaljplangräns (inhämtad 2020-06-17, Trafikkontoret)

Samtliga resultat redovisas med SWEREF 99 12 00 som koordinatsystem och RH2000 som höjdsystem.

1.3

Områdesbeskrivning

Utredningsområdet ligger på Hisingen i Göteborgs stad. Området sträcker sig ca 2,5 km mellan Götaälvbron, vid
Frihamnen, och cirkulationsplatsen som möter Lindholmsallén och Karlavagnsgatan, vid Lindholmen. Utredningsområdet är ca 11 ha stort.
Den nya detaljplanen innefattar en ny spårväg mellan den nya Hisingsbron och Lindholmen, där en ny vändslinga
föreslås i den befintliga cirkulationsplatsen mellan Lindholmsallén-Karlavagnsgatan. Den nya spårvägen planeras i
befintligt läge för bussgata längs Lindholmsallén, Lundby Hamngata och bussgata vid Frihamnen. I genomförandestudien ingår flytt av busstrafik till blandtrafik i befintliga körfält i Lindholmsallén, samt till ny gata för buss-, bil-, gångoch cykeltrafik mellan Lindholmsallén och cirkulationsplatsen vid Frihamnsmotet vid Frihamnen som ersättning för
Lundby Hamngata. I genomförandestudien ingår även förlängning och anpassning av befintliga hållplatser på Lindholmsallén för både buss och spårvagn samt nya separata buss- och spårvagnshållplatser vid Frihamnen. En illustration över planområdet visas i Figur 1.
I planområdet föreslås spårvägen och bussgatan utformas i största möjliga mån med befintliga marknivåer, framförallt längs Lindholmsallén och Lundby Hamngata. I Figur 2 presenteras en normalsektion på hållplats i Lindholmsallén.
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FIGUR 1. ILLUSTRATION ÖVER PLANOMRÅDET.

FIGUR 2. SEKTION ÖVER PLANOMRÅDET. HÅLLPLATS VID GEELY. LINDHOLMSALLÉN.

Vid Frihamnen planeras dock större modifieringar i marknivåer där spårvägen planeras byggas på bank med en höjd
på ca 70 cm mot befintliga marknivåer (södra benet). En sektion över vägbank vid Frihamnen visas i Figur 3. Vid
Frihamnen planeras även det norra benet (spårväg mot Hjalmar Brantingsplatsen) utformas med en ramp mot Hjalmar Brantingsgatan. Detta så kallade norra benet har tagits bort ur arbete med GFS, men inkluderas i denna utredning
då det är av intresse för detaljplanen. I Figur 4 visas en sektion över rampen mot Hjalmar Brantingsgatan.
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FIGUR 3. SEKTION ÖVER PLANOMRÅDET. SÖDRA BENET. FRIHAMNEN.

FIGUR 4. SEKTION ÖVER PLANOMRÅDET. NORRA BENET. FRIHAMNEN.

Utredningsområdet börjar till väster vid cirkulationsplatsen där Lindholmsallén möter Ceresgatan och Karlavagnsgatan. Området består i dagsläget främst av asfalterade ytor och gräsytor inne i refugerna. Cirkulationsplatsen utgör i
nuläget en vattendelare. Marken vid cirkulationsplatsen lutar åt norr mot Karlavagnsgatan, åt söder mot Plejadgatan
och åt öster längs Lindholmsallén. Dagvatten som rinner mot Karlavagnsgatan fortsätter längs denna gata tills vattnet når lågpunkten under broar på Lundbyleden och Hamnbanan. Dagvatten som rinner mot Plejadgatan rinner sedan mot Lärdomsgatan och slutlig mot Göta älv.
Utredningsområdet fortsätter längs med Lindholmsallén tills den möter Lundby Hamngata vid Pumpgatan. Vid
Pumpgatan planeras spårvägen vända mot norr (i den så kallade knäcken) för att sedan fortsätta längs Lundby
Hamngata och över Kvillebäcken mot Frihamnen. Blandtrafik planeras fortsätta rakt efter Lindholmsallén via Lundby
Hamngata. Gång- och cykeltrafik planeras fortsätta efter Lindholmsallén via en ny GC-väg längs en lokalgata. GCvägen planeras ansluta mot spårvägen längs en ca 250 meter sträcka parallellt med Lundby Hamnbana som slutar
vid Kvillebäcken, där gatan vänder och korsar Kvillebäcken över en befintlig rörbro.
Området mellan cirkulationsplatsen och Kvillebäcken lutar mot en lågpunkt under broarna på Lundbyleden och
Hamnbanan. Stora delar av Lindholmen har utformats med lutning från kajerna mot denna lågpunkt. Vid denna lågpunkten finns även en pumpstation. Pumpstationens syfte är att pumpa upp dagvatten från den absoluta lågpunkten
och leda vattnet till Göta älv. Det saknas uppgifter om pumpstationens kapacitet i samband med en återkomsttid.
Pumpstationen är dock inte förbered för att hantera stora skyfall. Översvämning av lågpunkten under viadukterna

PM_Skyfall_GFSFrihamnenLindholmen
Sida 12/38

PM Skyfall

GFS Frihamnen - Lindholmen

accepteras i dessa fall därför att det bedöms inte utgöra en fara för människor eller egendom. I programförslaget
föreslås lågpunkten bevaras och tillåtas översvämmas.
I Figur 5 visas avrinningsvägar och placering av den absoluta lågpunkten samt den pumpstation som avvattnar den.
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FIGUR 5. AVRINNINGSVÄGAR, VÄSTRA DELEN, LINDHOLMEN.

Det finns inom Lindholmen många andra mindre lågpunkter där dagvatten kan ansamlas vid kraftiga regn som överstiger dagvattensystemets kapacitet. Utredningsområdet korsar en av de största lågpunkterna på Lindholmsallén,
mellan Planetgatan och Pumpgatan, framför det nya Geely Innovation Center. Se Figur 6.
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FIGUR 6. LÅGPUNKT VID LINDHOLMSALLÉN MELLAN PLANETGATAN OCH PUMPGATAN.
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I arbetet med GFS föreslås denna stora lågpunkt åtgärdas med nya marknivåer som ska skapa nya rinnvägar och
eliminera lågpunkten. Rinnväggarna ska leda dagvatten närmare Planetgatan och underlätta avrinningen mot den
absoluta lågpunkten under Lundbyledens- och hamnbanans broar. För denna utredning har förslag till nya marknivåer enligt ritning 2028/19–1004 använts som underlag. Markhöjderna föreslås dock variera mellan ca 10 cm till ca
40 cm mot befintlig marknivå. Se även Figur 7 och bilaga 6.

FIGUR 7. FÖRSLAG TILL NYA MARKNIVÅER PÅ LÅGPUNKT VID LINDHOLMSALLÉN MELLAN PLANETGATAN OCH PUMPGATAN.

Planområdet delas efter Kvillebäcken i två grenar, en gren fortsätter med spårväg mot Hisingsbron (Södra Benet)
och en annan gren fortsätter mot Hjalmar Brantingsgatan där det planeras för en ny spårväg mot Hjalmar Brantingsplatsen (norra benet). Detta så kallade norra benet har tagits bort ur arbete med GFS, men inkluderas i denna utredning då det är av intresse för detaljplanen. En ny gata mellan Lundby Hamngata och Hjalmar Brantingsgatan planeras
även i Frihamnen. Inom detta område lutar marken mot hamnbassängen och Göta älv. Det finns dock stora översvämningsytor på grund av små lutningar inom detta område. I Figur 8 visas avrinningsvägar över den norra delen
av planområdet.
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FIGUR 8. AVRINNINGSVÄGAR, ÖSTRA DELEN, FRIHAMNEN.

1.4

Parallella projekt och planer

1.4.1

Tematiskt tillägg för översvämningsrisker

Detta tematiska tillägg till översiktsplanen, TTÖP (Stadsbyggnadskontoret, 2019), har som syfte att redovisa mål
och strategier för klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker i ny stadsplanering. Som underlag till
dessa mål och strategier ligger en hotkartering inom Göteborgs Stad från översvämning från höga havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag, höga grundvattennivåer samt skyfall.
Översvämningsrisker orsakade av stigande nivåer i havet har bedömts utifrån IPCC scenario RCP 8.5 vilket innebär
ett scenario med fortsatt höga koldioxidutsläpp och med en temperaturökning på som mest +5 grader och en global havsnivåhöjning på cirka 0,98 m fram till år 2100, som är ett scenario som bedöms vara på säkra sidan. Från
detta scenario är redan slutsatsen att det nu kommer krävas tekniska skyddsåtgärder i form av älvkantskydd och
barriärer för att skydda centrala Göteborg mot stigande havsnivåer men att det råder osäkerhet vid vilken tidpunkt
dessa åtgärder behövs, dock senast 2070.
Staden saknar för närvarande dock strategier för skydd mot översvämningar orsakade av skyfall och vattendrag.
Dessa översvämningar sker redan idag varför det är viktigt att redan nu arbeta förebyggande med frågan. Stadsbyggnadskontoret och Kretslopp och vatten har utvecklat en metodik för framtagande av s.k. strukturplaner som
innehåller åtgärdsförslag för hur översvämningsproblematik inom ett avrinningsområde kan hanteras.
I det tematiska tillägget för översvämningsrisker ges följande dimensionerande händelser för stadsplanering:
•
•
•

Höga havsnivåer:
Vattenstånd i havet med 200 års återkomsttid när medelvattenståndet stigit
med 0,3 m (inom områden för tekniska skydd planeras).
Nederbörd:
Ett klimatanpassat regn med 100 års återkomsttid på 100 års sikt.
Vattendrag:
200 års flöde om 100 år.
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Som ett förebyggande skydd mot översvämningar vid dimensionerande händelser har Göteborgs Stad tagit fram
planeringsnivåer som berör på funktionen eller skyddsobjektet och typ av översvämningsrisk. För skyfall gäller planeringsnivåer (anges som relativa höjder) enligt Figur 9.

Figur 9. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Stadsbyggnadskontoret,
2019).

Enligt TTÖP är utgångspunkten för anpassning mot skyfall vid exploatering att minska andelen hårdgjorda ytor för
att så långt som möjligt minimera avrinningen vid skyfall samt att minimera risken för skador vid extremt väder.
Möjligheten till lokal utjämning ska sökas i första hand och avledning i andra hand. Strukturplanerna hänvisas som
bra planeringsunderlag.
Vid lokal utjämning är den generella utgångspunkten i TTÖP att hantering av ett 100-årsregn så långt som möjligt
skall möjliggöras inom planområdet. Stråk för avledning av ytligt överskottsvatten d.v.s. vattenmängder som uppstår då dagvattennätets kapacitet överskrids ska identifieras och i första hand säkras via höjdsättning. Anläggningar för bortledning och fördröjning av överskottsvatten dimensioneras för att ett klimatanpassat 100-årsregn
inte ska ge skador på byggnader. Den ytliga avrinningen ut från ett område bara får ökas jämfört med befintliga
förhållanden om vattnet avleds till ett utpekat bortledningsstråk (skyfallsled) eller utsedd recipient för skyfall.

1.4.2

Strukturplaner för hantering av översvämningsrisker

En strukturplan avser ett geografiskt planeringsunderlag för hantering av översvämningsrisker inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten för planen är hantering av dimensionerande regn vilket Göteborg Stad bestämt till ett klimatanpassat 100-årsregn. En klimatfaktor läggs till dagens statistiska extremer för att ta höjd för den förväntade
klimatförändringen, vilken pekar på att kortvariga intensiva regn kommer att bli vanligare i framtiden.
Strukturplanen innehåller åtgärder vilka syftar till att fördröja och avleda överskottsvatten, vilket inte är avsett att
hanteras av Göteborgs Stads dagvattensystem. Målsättningen är att förflytta överskottsvatten orsakat av skyfall
från områden där översvämningar idag riskerar orsaka betydande samhällskonsekvenser eller skada till områden
där denna risk är mindre. Planen skall vara kompatibel med samtliga skyddsåtgärder mot översvämningar, såsom
planerat högvattenskydd mot Göta älv och havet. Föreslagna åtgärder får inte förvärra översvämningsrisken från
höga flöden och nivåer i vattendrag eller översvämning från höga grundvattennivåer.
1.4.2.1

Lundby-Lindholmen

Strukturplanen för Lundby-Lindholmen (Kretslopp och Vatten, 2018) utreder ett avrinningsområde med en yta på ca
7 km2 och återfinns på norra sidan om Göta älvs mynning, med en utbredning från Färjstaden till Kvillebäckensmynning. Norrut sträcker sig området upp till norra Biskopsgården och Svarte mosse.
Utredning visar vid dagens situation betydande översvämningar på många håll inom avrinningsområdet. Den tungt
trafikerade och delvis lågt liggande Lundbyleden har ett par översvämningsdrabbade områden. Störst

PM_Skyfall_GFSFrihamnenLindholmen
Sida 16/38

PM Skyfall

GFS Frihamnen - Lindholmen

översvämning med påverkan på bebyggelse och framkomlighet återfinns i Norra Biskopsgården, i villaområde i
Bräcke samt på Lindholmen i anslutning till viadukten för Karlavagnsgatan.
Inom Lindholmen föreslår strukturplanen 5 åtgärder, se Figur 10. En ny skyfallsled föreslås från Regnbågsgatan ut
till älven genom Anders Carlssons gata. En annan skyfallsled föreslås vid Pumpgatan ut till älven. Lokala marhöjningar föreslås längs Polstjärnegatan. På ett grönt område mellan Polstjärnegatan och Hamnbanan föreslås en
skyfallsyta på ca 800 m3. Längs kajen på Lindholmen föreslås även ett högvattenskydd. En kompletterande åtgärd
föreslås på Karlavagnsgatan vid Lundbyledens viadukt där pumpstationen föreslås byggas om för hantering av
dagvatten i denna lågpunkt samt nya ledningar för utsläpp i Göta älv.

Figur 10. Föreslagna åtgärder och typologier inom Lindholmen enligt strukturplan Lundby-Lindholmen (Kretslopp och Vatten,
2018).

1.4.2.2

Kvillebäcken

Strukturplanen för Kvillebäcken (Kretslopp och Vatten, 2018) utreder ett avrinningsområde med en yta på ca
20 km2. Kvillebäcken uppvisar en medelvattenföring på 0,14 m3/s och har sitt utlopp till Göta älv via tre mindre
trummor. Längs Kvillebäckens sträckning finns ett stort antal broar och övergångar, främst i nedre delen av avrinningsområdet.
Utredning visar vid dagens situation två större stråk med höga flöden och stora vattendjup. Dels i Kvillebäcken där
vattennivån på flera ställen når över flodbanken och närliggande områden svämmas över och dels längs Björlandavägen, där framförallt bebyggelsen norr om Björlandavägen drabbas hårt.
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Inom närheten av utredningsområdet föreslås 2 åtgärder. En styrning (markjustering) föreslås vid Porslinfabriken
för att skydda byggnader från översvämning. Mellan Lundbyleden och Hamnbanan föreslås även en skyfallsyta på
ca 17 000 m3.
1.4.2.3

Östra Hisingen

Strukturplanen för Östra Hisingen (Kretslopp och Vatten, 2018) utreder ett avrinningsområde med en yta på ca
20 km2 och breder ut sig längs västra sidan om Göta älv från Götaälvbron i söder upp till Angeredsbron i norr.
Utredning visar vid dagens situation betydande översvämningar på många håll inom avrinningsområdet. Stor andel
av översvämningen ansamlas på ytor som inte orsakar skada. Instängda problemområden återfinns till följd av den
kraftigt sluttande terrängen tillsammans med tät exploatering inom lågt liggande områden. Den tungt trafikerade
och delvis lågt liggande E6:an har flera översvämningsdrabbade områden. Betydande översvämning ses även uppströms motorvägen.
Inom närheten av utredningsområdet föreslås bara ett högvattenskydd längs kajen på Frihamnen.

1.4.3

Helhetslösning inom områdena Lindholmen, Frihamnen, Backaplan och Ringön

Stadsbyggnadsenheten har tagit fram ett PM där en helhetslösning för hantering av skyfall, högvatten och dagvatten inom områdena Lindholmen, Frihamnen, Backaplan och Ringön presenteras (Statsbyggnadsenheten, 2019).
I området finns idag två avrinningsområden med lågpunkter och marknivåer under Göta älvs normala vattenstånd,
vilket idag motsvarar ca + 0,15 möh. Nya bostäder, verksamheter och ny infrastruktur planeras inom dessa avrinningsområden och ekonomiskt rimliga lösningar för högvattenskydd och ytvattenavledning behöver planeras och
genomföras. Arbetet behövs även för att flera platser inom de planerade områdena ligger lägre än Göteborgs Stads
planeringsnivåer, vilka är angivna i det tematiska tillägget till översiktsplanen för översvämningsrisker.
För att identifiera rimliga lösningar har Kretslopp och vatten under våren 2019 agerat i rollen som Göteborgs Stads
vattensamordnare. Uppdraget uppkom i samband med starten av Frihamnens övergripande strukturplan och innebar att med ett helhetsperspektiv titta på olika problem och lösningar i området.
1.4.3.1

Högvatten

Vid högvatten eller högflöden med nivåer över + 1,6 möh bräddar Kvillebäcken/kanalen västerut mot Lindholmen.
Vid nivåer över +1,73 möh bräddas det även öster ut mot Hjalmarstråkets lågpunkt. Högvattenskydd behövs för att
klara både nuvarande och framtida högvattensituation. Två olika principiella lösningar kommer att studeras vidare:
en högvattenport kombinerad med pumpstation vid Kvillekanalens möte med hamnbassängen, och höjda kanter
på Kvillebäcken/kanalen. Se Figur 11.
1.4.3.2

Skyfall

Lågpunkterna Hjalmar Brantingstråket och Lindholmen har idag var sin pumpstation för bortledning av ytvatten.
Den föreslagna höjdsättningen medför att avrinningsområdenas ytor ökar till lågpunkterna och därmed blir fördröjningsåtgärder och pumpstationernas kapacitet viktiga att studera. Även vattensystemets samspel med Herkulesgatans befintliga avloppspumpstation studeras. Se Figur 11.
1.4.3.3

Dagvatten

För att klara dagens reningskrav för dagvatten ur ett helhetsperspektiv för områdena Lindholmen, Frihamnen,
Backaplan och Ringön behövs nya fördröjningsåtgärder och ytor ordnas. I vissa fall kan prioritering av andra behov
i gaturummets utformning medföra att ytor för dagvattenhantering saknas. Tankar finns då på att dagvattnet istället ska kunna avledas via rörsystem till pumpstationerna som omnämns under rubriken skyfall. Pumpstationerna
kan utformas för att även avleda ”lågintensiv” nederbörd med mer koncentrerade föroreningar till ytor olämpliga för
byggnation t ex banvallen längs Hamnbanan där gemensamma reningsanläggningar kan placeras. Se Figur 11.
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Figur 11. Helhetslösningar för hantering av skyfall, högvatten och dagvatten inom områdena Lindholmen, Frihamnen, Backaplan och Ringön (Statsbyggnadsenheten, 2019).

2

Modelluppbyggnad

2.1

Modell

Skyfallsmodellering har utförts i Scalgo. Scalgo är en webtjänst som använder uppdaterat GIS-underlag från olika
datakällor för att kartera lågpunkter och rinnvägar. Scalgo är ett verktyg som används bland annat för att utföra enkla
sårbarhetsanalyser i samband med skyfall. Verktyget innefattar ingen hydraulisk modellering utan identifierar lågt
liggande områden där ökad risk för översvämning kan föreligga. Skyfall modelleras utan att ta hänsyn till vattenstånd
i vattendrag och det hydrauliska samspelet som sker i sådana fall.
Scalgo analyserar höjder och lutningar från en höjdmodell för att bedöma hur ytvattenavrinning sker. Utifrån denna
analys identifierar verktyget eventuella lågpunkter där ytvatten behöver uppsamlas för att kunna rinna vidare till recipienten (hav, sjö eller bäck). Scalgo, till skillnad från andra modeller, analyserar även volymen på de olika lågpunkter
och beräknar volymer av dagvatten som kan komma till varje lågpunkt vid en viss regnvolym. Regnvolymen kan inte
kopplas till en viss återkomsttid då samma volym kan uppkomma vid olika återkomsttider. Översvämningsanalyser
i Scalgo kan därför inte kopplas direkt till en återkomsttid utan en föregående analys av området, där infiltrationskapacitet, andel hårdgjorda ytor, lutningar, kapacitet på eventuellt ledningsnät och andra faktorer måste räknas in.
Scalgo har valts som modelleringsverktyg i denna utredning med avseende på det tillgängliga underlaget samt utredningens omfattning. Planområdet innefattar ett långt och smalt område som i största utsträckning behåller befintliga markhöjder eller innebär små förändringar till dessa. Inom planarbetet har ingen detaljerad markhöjdsättning
av spårvägen tagits fram. Underlagsmaterialet skulle därför ha lägre detaljeringsnivå än det som skulle behövas för
att utnyttja de fördelar som en mer komplex avrinningsmodell ger. Det bedöms att Scalgo är ett lämpligt verktyg som
kan användas för grovt bedömning av översvämningsriskerna inom och kring planområdet. Beroende på resultat
kan en komplexare modellering med 2D-avrinning rekommenderas under kommande projekteringsskede.
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Höjdmodellen

Översvämningskarteringen byggs upp från en höjdmodell som ska täcka utredningsområdet. I Scalgo används GSDHöjddata, grid 2+, från Lantmäteriet som höjdmodell. Höjdmodellen kopplas även till Lantmäteriets Fastighetskartan
för upphöjning av befintliga byggnader.
I denna utredning studeras 3 olika scenarion som skiljer sig endast på höjdmodellen. Scalgo tillåter översvämningsanalyser med modifierade och externa höjdmodeller. Tre olika höjdmodeller har använts i Scalgo för denna utredning:
•
•

•

Grundscenario: Befintlig höjdmodell enligt Scalgos underlag.
Scenario 1: Den befintliga höjdmodellen har modifierats med ändrade höjder vid lågpunkten på Lindholmsallén mellan Planetgatan och Pumpgatan. Höjder har även modifierats inom Frihamnen där banken
för spårvägen har modellerats.
Scenario 2: Samma höjdmodell som scenario 1 samt en höjning på +15 cm i sträckan mellan vändslingan
och Kvillebäcken.

I Figur 12 redovisas en illustration på de delar som modifieras i höjdmodellen på de olika studerade scenarier.

Scenario 2

Scenario 1

FIGUR 12. ÖVERSIKT AV DE OLIKA SCENARIER.

2.3

Simulerat regn och ledningsnät

Svenskt Vatten P110 föreslår en återkomsttid på minst 100 år som lägsta säkerhetsnivå för marköversvämning vid
nybebyggelse för att undvika skador på byggnader mm. Översvämningsanalysen utförs för ett regn med en återkomsttid på 100 år.
Översvämningsanalys i Scalgo innefattar ingen hydraulisk modellering kopplad till ett regn med en viss återkomsttid.
Scalgo simulerar översvämningar från en regnvolym som anges i verktyget. Det är igenom regnvolymen Scalgo kan
kopplas till en återkomsttid.
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I denna utredning har uppgifter från den skyfallsanalys som Göteborgs stad utförde i 2015 (Göteborgs stad, 2015)
använts som underlag. Avrinningsanalysen från 2015 modellerades med en avancerad 2D hydraulisk modell över
hela Göteborg. Modelleringen utfördes för ett regn med 100 och 500 år återkomsttid som justerades för att ta hänsyn
till infiltrationskapacitet och ledningsnätet. Ett regn med 6 timmar varaktighet reducerades till bara de mest intensiva
30 minuter då ledningsnätet och infiltration kunde hantera regnet utan att orsaka översvämning. Volymen på dessa
30 minuter, 53 mm vid ett 100-årsregn, reducerades ytterligare med 17 mm där ledningsnätet bedömdes kunna klara
av ett 5-årsregn. Den totala volymen för ett 100-årsregn i ett område med ett dagvattensystem förberedd för att klara
minst ett 5-årsregn uppskattades till 36 mm.
I denna utredning bedöms att dagvattensystemet inom planområdet klarar ett 5-årsregn både i dagsläge samt i
framtiden. För modellering av översvämning i Scalgo används därför en regnvolym på 36 mm.

3

Grundscenario

Resultatet från översvämningsanalysen i Scalgo för grundscenariot redovisas i Bilaga 1.
I grundscenarion redovisas översvämningar med befintliga förhållanden inom planområdet för ett 100-årsregn. I
detta avsnitt redovisas figurer som visar avrinningsvägar samt översvämningsområden och deras omfattning.
Analysen vid befintlig cirkulationsplats Lindholmsallén – Karlavagnsgatan visar att dagvatten rinner längs med Ceresgatan mot cirkulationsplatsen för att sedan fortsätta mot Plejadgatan till Göta älv. I den södra delen av cirkulationsplatsen, mot Plejadgatan, finns en lågpunkt där dagvatten kan samlas med ett vattendjup upp till 30 cm. Framkomligheten till Plejadgatan uppnås då stora delar av den låga punkten har vattendjup lägre än 20 cm. Dagvatten
från östra delen av cirkulationsplatsen rinner längs med Lindholmsallén med flera lågpunkter längs gatan av mindre
omfattning och en stor lågpunkt i den befintliga parkeringen vid Lindholmen Science Park. Dagvatten från norra delen
av cirkulationsplatsen rinner längs med Karlavagnsgatan med mindre lågpunkter. I Figur 13 redovisas avrinningsvägar med linjer i blå färg, där tjockare och mörkare linjer redovisar rinnväggar med större avrinningsområden. I samma
figur redovisas lågpunkter med skuggade områden i blå färg, där mörkare blånyanser visar djupare vattenytor. I Figur
13 redovisas avrinningsvägar till Plejadgatan med gröna pilar, till Karlavagnsgatan med röda pilar och till Lindholmsallén med svarta pilar.
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FIGUR 13. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN VÄNDSLINGA OCH G ÖTAVERKSGATAN – LINDHOLMSALLÉN – BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – 100ÅRSREGN.

Dagvatten fortsätter rinna norrut längs Lindholmsallén till en ny stor lågpunkt framför den nya Geely Innovation Center, mellan Planetgatan och Pumpgatan. I denna analys, vid ett 100-årsregn, förblir denna lågpunkt dock en del av
den absoluta lågpunkten i Lindholmen. Den lokala lågpunkten vid Lindholmsallén har en volym på ca 650 m 3. Till
denna lågpunkt rinner ca 34 ha urban mark, framförallt från den sydöstra delen av Lindholmen. Dagvatten rinner från
denna lågpunkt till den absoluta lågpunkten, dock bara efter att denna lågpunkt har fyllts med dagvatten. Detta händer inte förrän ca 28 mm regn har fallit.
Den absoluta lågpunkten finns under broarna på Hamnbanan och Lundbyleden. Till denna lågpunkt rinner dagvatten
från en stor andel av Lindholmen men också från den södra delen av Ramberget och från stora delar av Lundby.
Enligt Scalgo är avrinningsområdet till denna lågpunkt ca 1,16 km2. Lågpunkten har en volym på ca 25 000 m3. I Figur
14 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område.
Översvämning i den absoluta lågpunkten kan nå ett vattendjup på över 1 meter i några delar av Karlavagnsgatan.
Översvämning sträcker sig även till Lindholmsallén, framförallt till den lokala lågpunkten mellan Planetgatan och
Pumpgatan. Lågpunkten bygger en barriär som påverkar framkomligheten i både Karlavagnsgatan och Lindholmsallén med vattendjup som överskrider 20 cm. En pumpstation tillhörande trafikkontoret kopplat till den absoluta lågpunkten pumpar upp dagvatten till befintligt kombinerat ledning AK 1200 BTG tillhörande Kretslopp och vatten. Enligt
inhämtade uppgifter har inte pumpstationen kapacitet att klara ett skyfall utan att lågpunkten översvämmas. På
grund av att det inte utgör en fara för människor eller egendom kan översvämningen i den absoluta lågpunkten accepteras. Enligt programförslaget kommer lågpunkten bevaras och tillåtas översvämmas.
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FIGUR 14. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN GÖTAVERKSGATAN OCH LUNDBY HAMNGATA– LINDHOLMSALLÉN – BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN –
100-ÅRSREGN.

I sträckan mellan Lindholmsallén och Kvillebäcken kan ingen särskilt stor lågpunkt observeras. Dagvatten längs
denna sträcka rinner längs Lundby Hamngata söderut mot den absoluta lågpunkten. I Figur 15 redovisas lågpunkter
och avrinningsvägar inom detta område.

FIGUR 15. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN LUNDBY HAMNGATA OCH KVILLEBÄCKEN – BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – 100-ÅRSREGN.

Mellan Kvillebäcken och Götaälvbron/Hisingsbron rinner delar av dagvatten från detta område mot hamnbassängerna. Bara den norra delen av Frihamnen, mot Lundby Hamngatan, rinner norrut mot Hjalmar Brantingsgatan. Inom
Frihamnen finns det tre lågpunkter. I den västra delen av Frihamnen finns en lågpunkt med vattendjup på nästan 60
cm och en volym på ca 250 m3. I den centrala delen av Frihamnen finns en större men grundare lågpunkt med en
volym på ca 600 m3 och ett max vattendjup på ca 25 cm. Dagvatten rinner vid ett 100-årsregn från den västra lågpunkten till den centrala lågpunkten. Den kombinerade volymen av båda lågpunkter överskrider volymen av skyfallet
på ett 100-årsregn. Detta innebär att ingen avrinning sker från dessa lågpunkter. Vid ett regn med längre återkomsttid
rinner dagvatten till hamnbassängen. På östra delen av området, runt huset Frihamnen 4, finns det en stor lågpunkt
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med ca 320 m3 i volym och max vattendjup på ca 25 cm. Dagvatten rinner från denna lågpunkt till en annan lågpunkt
som finns i den stora parkeringsytan framför Kajskjul 107. I Figur 16 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom
detta område.

Västra lågpunkt

Centrala lågpunkt

Östra lågpunkt

FIGUR 16. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN KVILLEBÄCKEN OCH GÖTAÄLVBRON/HISINGSBRON – BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – 100-ÅRSREGN.
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4

Framtida scenarion

4.1

Scenario 1

Resultat från översvämningsanalysen i Scalgo på scenario 1 redovisas i Bilaga 2 och Bilaga 3.
I scenario 1 har höjdmodellen modifierats vid lågpunkten på Lindholmsallén mellan Planetgatan och Pumpgatan
enligt nya föreslagna höjder. Höjder har även modifierats längs spårvägen vid Frihamnen där en vägbank för spårvägen har inkluderats enligt Figur 3.
I scenario 1 redovisas översvämningar med de nya förhållandena för ett 100-årsregn. I detta avsnitt redovisas figurer
som visar översvämningsområden och deras omfattning.
I den södra delen av planområdet har ingen modifiering inkluderats på scenario 1. Mellan den planerade vändslingan
och den befintliga lågpunkten på Lindholmsallén finns det inga nya eller ändrade rinnvägar eller lågpunkter. Vändslingan kommer att fortsätta fungera som en vattendelare där dagvatten delas mot Plejadgatan, Lindholmsallén eller
Karlavagnsgatan. Samma lågpunkter uppkommer längs Lindholmsallén och på södra sidan av vändslingan. I Figur
17 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område. I Figur 18 redovisas förändringar i vattendjup på
lågpunkterna inom detta område jämfört med grundscenariot.

VÄNDSLINGA

FIGUR 17. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN VÄNDSLINGA OCH GÖTAVERKSGATAN – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 1 – 100-ÅRSREGN.
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FIGUR 18. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP ÖVER STRÄCKA MELLAN VÄNDSLINGA OCH GÖTAVERKSGATAN – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 1 VS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100-ÅRSREGN.

En av de modifieringar som uppkommer på scenario 1 är en förändring av marknivåer vid den befintliga lågpunkten
på Lindholmsallén mellan Planetgatan och Pumpgatan. Analysen visar att avrinning flyttar söderut närmare Planetgatan där dagvatten fortsätter rinna mot den absoluta lågpunkten. Med de nya höjderna flyttas även de djupaste
vattensamlingar närmare Planetgatan. Markförändringen uppnår en utjämning av vattendjup i denna lågpunkt med
generellt lägre vattennivåer vid översvämning. Även i detta scenario blir vattendjupet vid ett 100-årsregn så högt att
översvämning från den absoluta lågpunkten sprider sig in i Lindholmsallén i ungefär samma utsträckning som med
befintliga förhållanden. I Figur 19 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område.
Konsekvenserna av markförändringen på Lindholmsallén är att en volym på ytterligare 340 m3 tillkommer och att
den tillgängliga volymen för översvämning i området minskar, på grund av fyllningen. Detta innebär att vattenytan på
det översvämmade området behöver höjas för att nå samma volym som med nuvarande förhållanden. Skillnaden i
vattendjup mellan situation innan och efter markfördändring är ca 3 mm. Ingen skillnad i översvämningens utsträckning observeras heller. Påverkan av markförändringen bedöms därför vara obetydlig. Skillnaden i vattendjup påverkar
inte arean av ett 100-årsregn översvämning. I Figur 20 redovisas förändringar i vattendjup på lågpunkterna inom
detta område jämfört med grundscenariot.
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FIGUR 19. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN GÖTAVERKSGATAN OCH LUNDBY HAMNGATA– LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 1 – 100-ÅRSREGN.

Karlavagnsgatan

Pumpgatan

Planetgatan

FIGUR 20. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN GÖTAVERKSGATAN OCH LUNDBY HAMNGATA – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 1 VS
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100- ÅRSREGN.
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I sträckan mellan Lindholmen och Kvillebäcken sker inte någon förändring i scenario 1. Dagvatten fortsätter i detta
scenario rinna söderut längs Lundby Hamngata mot den absoluta lågpunkten. Några enstaka lågpunkter finns i
denna sträcka dock av mindre karaktär. I Figur 21 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område. I
Figur 22 redovisas förändringar i vattendjup på lågpunkterna inom detta område jämfört med grundscenariot.

FIGUR 21. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN LUNDBY HAMNGATA OCH KVILLEBÄCKEN – SCENARIO 1 – 100- ÅRSREGN.

FIGUR 22. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN LUNDBY HAMNGATA OCH KVILLEBÄCKEN – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 1 VS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100-ÅRSREGN.

PM_Skyfall_GFSFrihamnenLindholmen
Sida 28/38

PM Skyfall

GFS Frihamnen - Lindholmen

I sträckan mellan Kvillebäcken och Götaälvbron/ Hisingsbron förändras marknivåer kraftig i scenario 1. Strax efter
Kvillebäcken planeras marken sänkas för anpassning till det norra benet och dess ramp mot Hjalmar Brantingsgatan.
En ny rinnväg skapas längs denna ramp mot den befintliga lågpunkten i Hjalmar Brantingsgatan. Spårvägen på det
södra benet går upp i nivå efter korsningen för att sedan ligga på vägbank upp till rampen mot Götaälvbron/Hisingsbron. Den nya profilen på spårvägen påverkar framförallt den västra och den centrala lågpunkten. Den västra lågpunkten reduceras i storlek efter att en ny rinnväg skapas på rampen mot Hjalmar Brantingsgatan (norra benet). Den
centrala lågpunkten korsas av den nya spårvägen och delas i två. Som i grundscenariot sker ingen avrinning från den
centrala lågpunkten vid ett 100-årsregn. Den tillgängliga volymen i denna lågpunkt är, i detta fall, större än regnvolymen. För regn med längre återkomsttid än 100 år kommer avrinningen från den centrala lågpunkten förändras. I
nuläget sker avrinning för mycket kraftiga regn direkt till Hamnbassängen efter översvämning. Med föreslagna höjder
kommer den nya lågpunkten på norra sidan av spårvägen rinna mot lågpunkten på Hjalmar Brantingsgatan. Med
hänsyn till att föreslagen höjdsättning i Frihamnen är tillfällig och att nya markhöjder kommer att utföras efter att
Frihamnen har byggts ut bedöms förändringar på rinnvägar och lågpunkter vara försumbara. I Figur 23 redovisas
samtliga rinnvägar och lågpunkter i Frihamnen på scenario 1.
Förändring på marknivåer och rinnvägar påverkar även vattendjupet på lågpunkterna. Den västra lågpunkten, som
korsas av spårvägen, försvinner med föreslagna höjder. Dagvatten som tidigare rann mot denna lågpunkt följer nu
en ny rinnväg mot det norra benet och ner till Hjalmar Brantingsgatan. Den centrala lågpunkten påverkas av den nya
vägbanken som orsakar en minskning i den tillgängliga volymen som kompenseras med en liten ökning i vattendjup.
Figur 24 redovisas förändringar på vattendjup på samtliga lågpunkter i Frihamnen.
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FIGUR 23. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN KVILLEBÄCKEN OCH GÖTAÄLVBRON/HISINGSBRON – SCENARIO 1 – 100-ÅRSREGN.
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FIGUR 24. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN KVILLEBÄCKEN OCH GÖTAÄLVBRON/H ISINGSBRON – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 1
VS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100-ÅRSREGN.
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Scenario 2

Resultat från översvämningsanalysen i Scalgo på scenario 2 redovisas i Bilaga 4 och Bilaga 5.
I scenario 2 har höjdmodellen från scenario 1 (se avsnitt 4.1) använts som startpunkt. Denna höjdmodell har modifierats i sträckan mellan vändslingan och Kvillebäcken där spårvägen har förhöjts med 15 cm.
I scenario 2 redovisas översvämningar med de nya förhållandena för ett 100-årsregn. I detta avsnitt redovisas figurer
som visar översvämningsområden och deras omfattning.
Den förhöjda spårvägen i sträckan mellan vändslingan och Lindholmsallén påverkar inte något särskilt den befintliga
avrinningen och de befintliga lågpunkterna inom detta område. Vändslingan fungerar fortfarande som en vattendelare där dagvatten rinner från Ceresgatan mot Plejadgatan, eller mot Lindholmsallén och Karlavagnsgatan. Längs
Lindholmsallén observeras ingen stor förändring då det inte finns några stora rinnvägar som korsar den planerade
spårvägen längs denna sträcka. Största förändring inom detta område sker vid vändslingan och i parkeringsytan
Lindholmen Science Park. En eventuell fyllning på vändslingan kan minska volymen på lågpunkten söder om befintlig
cirkulationsplats. Konsekvensen av fyllningen blir ett eventuellt högre flöde och volym som rinner från vändslingan
söderut. Vid parkeringsytan ske en minskning av den tillgängliga volymen i denna lågpunkt. Som kompensation sker
en lite ökning på vattendjupet (<1 mm) i den här lågpunkten. Konsekvenserna bedöms dock vara ringa.
I Figur 25 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område. I Figur 26 redovisas förändringar i vattendjup
på lågpunkterna inom detta område jämfört med grundscenariot.

VÄNDSLINGA

FIGUR 25. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN VÄNDSLINGA OCH GÖTAVERKSGATAN – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 2 – 100-ÅRSREGN.
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FIGUR 26. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN VÄNDSLINGA OCH GÖTAVERKSGATAN – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 2 VS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100-ÅRSREGN.

En eventuellt förhöjd spårväg bedöms inte påverka avrinningen signifikativt i den norra delen av Lindholmsallén. En
förhöjning på spårvägen längs denna sträcka kommer att minska ännu lite mer den tillgängliga volymen på den
absoluta lågpunkten. Denna volymminskning kompenseras med en höjning på vattennivåer vid översvämning. Vattendjupet beräknas höjas ytterligare ca 8 mm jämfört med scenario 1 (3 mm jämfört med nuläget). En ny lågpunkt
skapas på östra sidan av spårvägen. Denna nya lågpunkt måste tas hänsyn till vid projektering av det nya dagvattensystemet. Regn med kortare återkomsttider bedöms inte påverka den absoluta lågpunkten mer än i scenario 1. En
viss förbättring kan förekomma på grund av den nya lågpunkten som skapas söder om spårvägen, som skapar en
buffert på avrinningen. I Figur 27 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område. I Figur 28 redovisas
förändringar i vattendjup på lågpunkterna inom detta område jämfört med grundscenariot.
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FIGUR 27. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN GÖTAVERKSGATAN OCH LUNDBY HAMNGATA– LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 2 – 100-ÅRSREGN.
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FIGUR 28. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN GÖTAVERKSGATAN OCH LUNDBY HAMNGATA – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 2 VS
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100- ÅRSREGN.

I sträckan mellan Lindholmen och Kvillebäcken sker inte heller någon förändring i scenario 2. Även efter en eventuell
förhöjning av spårvägen kommer dagvatten fortsätta rinna söderut längs Lundby Hamngata mot den absoluta lågpunkten. Några enstaka lågpunkter finns i denna sträcka dock av mindre karaktär. I Figur 29 redovisas lågpunkter
och avrinningsvägar inom detta område. I Figur 30 redovisas förändringar i vattendjup på lågpunkterna inom detta
område jämfört med grundscenariot.
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FIGUR 29. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN LUNDBY HAMNGATA OCH KVILLEBÄCKEN – SCENARIO 2 – 100- ÅRSREGN.

FIGUR 30. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN LUNDBY HAMNGATA OCH KVILLEBÄCKEN – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 2 VS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100-ÅRSREGN.
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I sträckan mellan Kvillebäcken och rampen till Hisingsbron/Götaälvbron sker ingen förändring på scenario 2 jämfört
med scenario 1. I Figur 31 redovisas lågpunkter och avrinningsvägar inom detta område. I Figur 32 redovisas förändringar i vattendjup på lågpunkterna inom detta område jämfört med grundscenariot.

FIGUR 31. ÖVERSVÄMNING PÅ STRÄCKA MELLAN KVILLEBÄCKEN OCH GÖTAÄLVBRON/HISINGSBRON – SCENARIO 2 – 100-ÅRSREGN.
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FIGUR 32. FÖRÄNDRING AV VATTENDJUP PÅ STRÄCKA MELLAN KVILLEBÄCKEN OCH GÖTAÄLVBRON/H ISINGSBRON – LINDHOLMSALLÉN – SCENARIO 2
VS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE – 100-ÅRSREGN.
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Slutsats och rekommendationer

En genomförandestudie utförs för att undersöka möjlighet för byggnation av ny spårväg mellan Frihamnen och
Lindholmen och en första etapp i citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen. En punkt som behöver utredas är översvämningsrisker från skyfall då planområdet kan påverka befintliga avrinningsvägar och lågpunkter. Riktlinjer från
Svenskt Vatten P110 föreslår en återkomsttid på minst 100 år som lägsta säkerhetsnivå för marköversvämning vid
nybebyggelse för att undvika skador på byggnader mm.
Skyfallsanalysen på grundscenariot redovisar befintliga avrinningsvägar och lågpunkter. Planområdet börjar mot söder på den befintliga cirkulationsplatsen mellan Karlavagnsgatan och Lindholmsallén. Cirkulationsplatsen fungerar
som en vattendelare som delar dagvatten mot Plejadgatan, Karlavagnsgatan och Lindholmsallén. En lågpunkt finns
på södra delen av cirkulationsplatsen. Dagvatten rinner längs Lindholmsallén mot en lågpunkt som finns mellan
Planetgatan och Pumpgatan. Dagvatten från stora delar av Lindholmen rinner hit. Även dagvatten från Lundby Hamngata på sträckan mellan Lindholmen och Kvillebäcken rinner hit. Dagvatten från lågpunkten rinner sedan mot en
lågpunkt med större volym under Lundbyledens och hamnbanans broar. Denna lågpunkt, den absoluta lågpunkten
inom detta område, har en volym på ca 25 000 m3. Hit rinner dagvatten från en stor andel av Lindholmen men också
från den södra delen av Ramberget och från stora delar av Lundby. Översvämning undviks i dagsläget med en pumpstation som finns i närheten tillhörande trafikkontoret som pumpar upp vatten till befintligt kombinerat system tillhörande Kretslopp och vatten.
Mellan Kvillebäcken och Götaälvbron/Hisingsbron rinner delar av dagvatten från detta område mot hamnbassängerna. Den norra delen av Frihamnen, mot Lundby Hamngatan, rinner norrut mot Hjalmar Brantingsgatan. I Frihamnen
finns det tre stora lågpunkter. Dessa lågpunkter är stora i volym och area. Från dessa lågpunkter sker ingen avrinning
till recipient vid ett 100-årsregn. Vid ett regn med längre återkomsttid rinner dagvatten till hamnbassängen.
Resultat från skyfallsanalys på scenario 1 visar att föreslagen markplanering vid lågpunkten på Lindholmsallén påverkar vattendjupet i den absoluta lågpunkten vid stora översvämningar. När den befintliga lågpunkten framför Geely
tas bort försvinner en volym på ca 340 m3. Dagvatten som tidigare fördröjdes i denna lågpunkt belastar efter den nya
markplaneringen den absoluta lågpunkten och pumpstationen. Med föreslagna markjusteringar hanteras översvämningsproblematiken på Lindholmsallén men samtidigt försämras situationen i den absoluta lågpunkten. Försämringen är dock liten då den extra belastningen på lågpunkten är, i jämförelse med den totala volymen i den absoluta
lågpunkten, liten. Lågpunkten beräknas belastas med ca 1% mer dagvatten efter att lågpunkten på Lindholmsallén
tas bort. Konsekvenserna som den här extra volymen kan orsaka på den absoluta lågpunkten och, framförallt på
pumpstationen, är svårt att definiera exakt. Risken att åtgärder på lågpunkten på Lindholmsallén kan påverka avvattningen av den absoluta lågpunkten signifikativt bedöms dock vara mycket låg.
För att förebygga eventuella konsekvenser av denna markförändring föreslås dagvattensystemet utökas om kapacitet i befintligt system finns. Enligt uppgift från Kretslopp och vatten är delar av det befintliga dagvattensystemet
bara anpassad till ett 2-års regn. Dagvattensystemet måste utökas för att kunna klara de nya krav för dimensionering
som ställs i Svenskt vattens publikation P110. En utökat dagvattensystem kommer att minska översvämningsvolymer som förekommer vid stora skyfall. Kretslopp och vatten planerar separering av det befintliga kombinerade systemet längs Lindholmsallén. Samordning behöver ske med Kretslopp och vatten för att kunna bedöma översvämningsrisker på nytt efter separeringen genomförs.
Nya översvämningsytor kan även utformas i sträckan mellan de två lågpunkter som kan kompensera den volymen
som planeras tas bort. I denna sträcka finns det idag ett dike med några träd mellan två parkeringsytor. Befintligt
dike kan utformas som en damm samt breddas ut för att behålla en volym på upp till ca 300 m3 skapas. Fördröjningsvolymen kan även utökas upp till ca 340 m3 om parkeringsytan vallas in. Konsekvenserna som förekommer
efter att lågpunkten tas bort samt eventuella åtgärder för att undvika skador bör utredas vidare under projekteringsskedet.
Justering av marken i Lindholmsallén kan påverka även kringliggande fastigheter. Marken framför det nya kontorshuset vid Pumpgatan (Geely Innovation Center) planeras förändras mest inom detta område. I skrivande stund finns
det ingen detaljinmätning på marknivåer kring Geely Innovation Center. I samband med detaljprojektering bör

PM_Skyfall_GFSFrihamnenLindholmen
Sida 38/38

PM Skyfall

GFS Frihamnen - Lindholmen

detaljinmätningar utföras på befintliga fastigheter. En fördjupad analys av avrinning kring Geely Innovation Center
bör även utföras i samband med markprojekteringen. Markprojektering bör ta hänsyn till de befintliga marknivåerna
för att undvika skapa instängda områden mot befintliga byggnader. Om dessa instängda områden inte går att undvika bör andra lösningar utredas för att säkerställa att avvattning på dessa områden inte försämras eller utsättas för
översvämning.
Vid Frihamnen påverkar föreslagen markplanering rinnväggar och lågpunkter. Det norra benet dränerar en stor lågpunkt i Frihamnen och leder dagvattnet mot Hjalmar Brantingsgatan. Påverkan på Hjalmar Brantingsgatan bedöms
försumbar eftersom schakt som krävs för rampen kommer att tömma en volym större än det som tillkommer när
marken förändras. Åtgärder i form av utökat dagvattensystem i rampen för vanliga regn föreslås.
Den förhöjda spårvägen på södra benet delar några lågpunkter i Frihamnen och avbryter några avrinningsvägar.
Påverkan bedöms dock försumbar. Spårvägen orsakar framförallt en minskning i den tillgängliga volymen i dessa
lågpunkter som kompenseras med en djupare vattenyta. Skillnaden är dock obetydlig. Volymen i de befintliga lågpunkterna är större än volymen som tillkommer vid ett 100-årsregn. Detta innebär att inga viktiga avrinningsvägar
påverkas inom Frihamnen. Åtgärder i form av utökat dagvattensystem för vanliga regn föreslås. Längsgående översvämningsbara ytor längs med spårvägen i Frihamnen kan vara en möjlig lösning som skulle även anpassas för den
vanliga dagvattenhanteringen. Exakt utformning av dessa åtgärder föreslås utföras under projekteringsskedet. Det
är viktigt att poängtera att åtgärderna är tillfälliga och att andra åtgärder måste projekteras när detaljplanen för Frihamnen klargörs. Samordning bör ske under projekteringsskedet med detaljplan i Frihamnen för eventuellt val av
permanenta lösningar.
Resultat från skyfallsanalys på scenario 2 visar att en eventuell upphöjning av spårvägen har en obetydlig påverkan
på översvämningsområden och rinnvägar. Största konsekvens av en upphöjning av spårvägen observeras vid lågpunkten på Lindholmsallén, där en ny lågpunkt kan skapas på östra sidan av spåret. Denna lågpunkt kan bidra till en
viss fördröjning som kan kompensera för den avlägsnade volymen. För att minimera risken för skadliga översvämningar vid den nya lågpunkten måste vattendjupet vid översvämning kontrolleras och nya åtgärder för hantering av
dagvatten under normala förhållanden vidtas.
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