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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skyfallsberäkningar visar på betydande översvämning i ett område vid Volvo Lundby och 

strukturplan för Kvillebäckens avrinningsområde visar att översvämningssituationen i området är 

mycket svårlöst. Det översvämningshotade området ligger inom en pågående detaljplan som 

ska möjliggöra ytterligare byggnadsarea om ca 200 000 m2 BTA för kontor och verksamheter. 

Detaljplaneområdet avvattnas genom kombinerat ledningssystem.  

DHI tillsammans med Sweco som underkonsult har fått i uppdrag att ta fram ett systemförslag 

för att uppfylla de dimensioneringskriterier som det Tematiska Tillägget för 

Översvämningsplanen (TTÖP) satt upp.  

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att ta fram förslag på hur skyfallssäkring av planområdet kan göras 

på ett hållbart sätt. Lösningsförslag utvärderas både genomförandemässigt och utifrån grova 

kostnadsuppskattningar. 
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2 Förutsättningar och befintliga förhållanden 

2.1 Områdesbeskrivning 

Volvos område ligger i Lundby på Hisingen. Planområdet ligger söder om Hjalmar 

Brantingsgatan och avgränsas i söder av Lundbyleden, i öst av Gropegårdsgatan samt Lundby 

koloniträdgårdar och i väst av Fyrväpplingsgatan (se Figur 2–1 nedan). Området är industrimark 

med stora asfalterade ytor och omfattar cirka 38 ha. Strukturförändringar som är planerade vid 

ny exploatering kommer innebära en förtätning men inte någon större förändring i 

hårdgöringsgrad.  

 

Figur 2–1.  Ortofoto och planområdesgräns. 
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2.2 Beskrivning av framtida exploatering 

Kvartersstrukturen är inte helt fastställd men flertalet nya byggnader planeras. I anslutning till 

Gropegårdsgatan planeras dagens parkeringsytor ge plats till nya byggnader medan parkering 

kan komma att lösas genom parkeringshus. I den södra delen av området planeras ett antal 

befintliga byggnader att rivas och en ny kvartersutformning görs. I den sydligaste delen 

projekteras en på-/avfartsanslutning till Lundbyleden. Anslutning görs i ett befintligt grönområde 

med en tydlig lågpunkt, Figur 2–2. Anläggandet av väg innebär att lågpunkten får fyllas igen.  

 

Figur 2–2.  Utformning av området utifrån illustrationsritning daterad 2017-12-19. Situationsplanen som 
använts vid analys kan komma att justeras på sina håll. 

2.3 Markförhållanden 

Marken utgörs framförallt av byggnader och hårdgjorda ytor. Grönområden inom området består 

primärt av ett par kullar som utgörs av berg i dagen. 

Terrängen är relativt platt och varierar från ca +8 i den mest sydöstra delen av planområdet 

söder om Inlandsgatan, till ca +37 på de lokala bergskullarna. Större delen av området ligger 

över +20. 

Vid schaktning ska beaktas att jorden kan vara flytbenägen i vattenmättat tillstånd. 

Av jordartskartan framgår att marken inom planområdet huvudsakligen består av lera, med 

inslag av berg på kullarna norr om Inlandsgatan och väster om Volvogatan. 
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2.4 Dagvattensystem 

Inom Volvos handels-/industriområde finns ett privat dagvattenförande ledningssystem av 

mindre dimensioner som är anslutet till den allmänna dagvattenanläggningen. 

Dagvattnet från östra delen av planområdet avleds via dagvattenledningar utmed 

Gropegårdsgatan söderut medan dagvattnet från västra delen av området avleds via ledningar 

utmed Institutgatan västerut. 

Dagvattenmodell för området är uppsatt av Göteborgs Stad Kretslopp och vatten. I denna finns 

inte det privata ledningssystemet för Volvo beskrivet hydrauliskt, däremot har belastning av 

bidragande ytor för systemet gjorts med stöd av ritningsunderlag till kopplingspunkter för det 

kommunala nätet. 

 

Figur 2–3. Befintliga kommunala dagvattenledningar inom planområdet beskrivna i 
ledningsnätsmodellen. 
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2.5 Dimensioneringskrav med avseende på översvämningsrisker 

Vid extrema skyfall, vars återkomsttid överstiger de regn som används vid dimensionering av 

dagvattensystemet, framgår dimensionerande riktlinjer av Tematiskt Tillägg till Översiktsplanen 

utställningshandling 2017-12-19 (TTÖP). Figur 2–4 visar gällande riktlinjer för höjdsättning av ny 

bebyggelse där risk för översvämning från höga havsnivåer, vattendragsflöden och skyfall 

föreligger. Planområdet har identifierats som utsatt för översvämning vid skyfall, varför ny 

bebyggelse och framkomlighet för räddningstjänst måste planeras med avseende på 

översvämning vid skyfall.  

 

Figur 2–4.  Riktlinjer vid höjdsättning av byggnader och vägar med avseende på översvämningsrisk. 
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3 Kartläggning av skyfall 

Analysen av översvämningsrisk i samband med skyfall baseras på hydrodynamiska beräkningar 

med en markavrinningsmodell som är sammankopplad med en ledningsnätsmodell för 

dagvattenförande ledningar inom Lundby avrinningsområde. 

I följande avsnitt redovisas beräkningsförutsättningar (avsnitt 3.1) och resultat (avsnitt 3.2).  

3.1 Beräkningsförutsättningar  

Befintlig MIKE 21-modell (Sweco och DHI, 2015) har kopplats till hydraulisk ledningsnätsmodell 

(MIKE URBAN) framtagen av Göteborgs Stad Kretslopp och vatten. Modellerna har begränsats 

till Lundby avrinningsområde (Figur 3-1). Markens infiltrationskapacitet och råhet har 

uppdaterats i MIKE 21 baserat på markanvändningsdata som legat till grund för MIKE URBAN-

modellen. 

Den kopplade modellen har belastats med ett framtida 100-årsregn (dimensionerande enligt 

TTÖP) av typen CDS med en total varaktighet på sex timmar och med klimatfaktor 1,2. 

Regn på hårdgjorda ytor har fördelats mellan MIKE URBAN och MIKE 21. Hela förregnet och 

efterregnet belastar endast MIKE URBAN, medan endast den del av regntoppen som motsvarar 

ett 10-årsregn belastar MIKE URBAN, vilket motsvarar bedömd kapacitet för rännstensbrunnar 

och hängrännor. Resten av regntoppen belastar områden motsvarande hårdgjorda ytor i MIKE 

21. Regn på genomsläppliga ytor läggs i sin helhet på markytan i MIKE 21.  

Perioden motsvarande förregnet beräknas endast med MIKE URBAN, medan den mest 

intensiva halvtimmen av regntoppen och efterregnet modelleras med den kopplade modellen, 

med initialförhållanden i ledningsnätet hämtade från beräkningen med MIKE URBAN. 

Initialförhållanden till infiltrationsmodulen i MIKE 21 ansätts manuellt genom hänsynstagande till 

regnvolymen i förregnet. Beräkningsperioden har förlängts med ytterligare 5 h efter regnets slut 

för att kunna analysera översvämningens varaktighet.  

Brunnar och utlopp i ledningsnätsmodellen har kopplats till markavrinningsmodellen. Kopplingen 

innebär att dagvatten både kan tränga upp ur, eller rinna ner i ledningsnätet, beroende på om 

det finns outnyttjad kapacitet i ledningssystemet eller ej. Detta ger en korrekt bild över hela 

översvämningsförloppet och tar samtidigt hänsyn till de lokala skillnaderna som finns runt om i 

ett dagvattensystem.  

Ledningsnätsmodellen innehåller främst vanliga nedstigningsbrunnar. Flöde mellan de båda 

modellerna begränsas av storleken på brunnen. Brunnarna har modellerats utan lock. Detta 

antagande görs då majoriteten av rännstensbrunnarna inte finns med i modellen vilket 

kompenseras med att ansätta en större kapacitet i nedstigningsbrunnarna. Locknivåer för 

samtliga brunnar och vattengång för utlopp har satts utifrån terrängmodellen. Kulvertar och 

vägtrummor som ej är sammankopplade med ledningssystemet men spelar en viktig roll för 

vattentransporten har lagts till i modellen.  

Randvillkor för utloppen i Göta älv har satts utifrån medelvattennivån i älven, +0,15 (RH2000). 

En känslighetsanalys har utförts där randvillkoren även höjts till framtida medelvattennivå +0,85 

(RH2000) utan påverkan på resultaten. För ledningar som går ut ur modellområdet mot 

pumpstation vid Herkulesgatan har trycknivåer satts till marknivå utifrån antagandet att 

pumpstationen inte är dimensionerad för flöden vid ett framtida 100-årsregn, med risk för helt 

fyllda ledningar med hög trycknivå. Modellområdet sträcker sig långt nedströms planområdet 

och antagandet kommer inte påverka trycknivåerna inom Volvo.  
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Figur 3–1 Modellområde för Lundby och beskrivet ledningssystem. Planområdesgräns för Volvo 
beskrivs med svart linje. 
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3.2 Resultat 

I följande avsnitt redovisas beräkningsresultat från nulägessituationen (avsnitt 3.2.1) i form av 

vattenbalanser samt översvämningsutbredning och ytvattenflöden. Därefter presenteras 

framtagna lösningsförslag tillsammans med dimensionerande volymer  

3.2.1 Nulägesanalys 

I Figur 3–2 visas maximala översvämningsdjup för klimatanpassat 100-årsregn. Ytvattenflöden, 

flödesriktning och specifika avrinningsområden vid regnscenariot presenteras i Figur 3–3. 

Kartorna visar inte förhållandena vid en särskild tidpunkt under beräkningen, eftersom maximala 

vattendjup och flöden kommer att uppstå vid olika tidpunkter i olika delar av området under 

översvämningsförloppet. En större översvämning uppstår i den nordöstra delen av planområdet 

(övre delen av Gropegårdsgatan samt in mot Volvo Penta) där vatten förhindrar framkomlighet 

samt ställer sig mot byggnaden. Även i den allra västligaste delen av planområdet (Spetsbågen) 

uppstår en betydande marköversvämning.  

Genom tolkning av ytvattenflöden kan planområdet delas in i fyra primära avrinningsområden, 

nordost, nordväst, söder och sydost, se Figur 3–3. Det nordöstra området rinner ned i lågpunkt 

runt Volvo Penta för att därefter rinna in mot bebyggelse i öster. I nordväst leds vattnet mot 

Spetsbågen och Institutgatan. I det södra området ses större flöden från Volvo Trucks Port C 

och ned mot dagvattendamm samt vidare ned på Lundbyleden. Det sydöstra området tar emot 

delar av flödet från det södra området och leds sedan österut längs Herkulesgatan. 

 

Figur 3–2 Beräknade maximala vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn. Markerat område 
visar utsträckning på planområdet.  
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Figur 3–3. Beräknade maximala vattenflöden i samband med ett framtida 100-årsregn. Planområdet 
avgränsas av svart linje. Delavrinningsområden inom planområdet presenteras som 
olikfärgade områden avgränsade med svartstreckade linjer. 

I Tabell 3.1 redovisas en vattenbalans för planområdet. Vattenbalansen visar hur stor del av 

regnvolymen, som faller inom området för ett klimatanpassat 100-årsregn, som stannar i 

området, rinner ut från området eller rinner till ledningsnätet. För nuläget stannar ca 67 % (13 

400 m3) av regnvolymen (20 400 m3) inom området och skapar en översvämning medan 

resterande volym rinner ut från området. Knappt hälften av denna marköversvämning (5 600 m3) 

återfinns i den större lågpunkten vid Volvo Penta och ytterligare 13 % (1 700 m3) av 

översvämningen ses längs Spetsbågen i den västra delen av planområdet. 

Tabell 3.1 Vattenbalans för planområdet vid dimensionerande regn. 

Vattenbalansposter Volym (m3) 

Nederbörd 20 400 

Marköversvämning 13 400 

Ledningsnät 4 100 

Infiltration 2 100 

Nettoutflöde från området 700 
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Utifrån beräknade översvämningsdjup, ytvattenflöden och uppsatt vattenbalans, samt planerad 

detaljstruktur, har två områden med stora åtgärdsbehov identifieras. Dels området runt Volvo 

Penta och infart till Volvo Lundby på övre Gropegårdsgatan (nordöstra avrinningsområdet) samt 

runt tvätthall utmed Spetsbågen (västra avrinningsområdet).  

Övre Gropegårdsgatan 

Av den totala översvämningsvolymen inom Volvos planområde återfinns knappt hälften (5 600 

m3) vid den större lågpunkten vid Volvo Penta (Figur 3–5). Den sammanhängande 

marköversvämningen vid Gropegårdsgatan täcker en yta om 12 000 m2 med en dämningsnivå 

på +19.62, medeldjup på 0,40 m och ett största vattendjup på 0,78 m. 

Genom att analysera ytvattenflödena vid det dimensionerande regnet, Figur 3–4, ses att stor del 

av tillrinningsområdet till lågpunkten på Gropegårdsgatan återfinns norr om planområdet. I en 

analys av tillrinningsvolymer för området framgår att 1 000 m3 kommer till området via 

järnvägsunderfart samt att 300 m3 kommer från bostadsområdet på Solskiftesgatan och 

Intitutsgatan. Detta betyder att den största delen av marköversvämningen (4 300 m3) genereras 

av regn inom planområdet. 

I Gropegårdsgatan ligger både en 1200-mm och en 375-mm ledning. Regnvolymen för studerat 

skyfall överstiger kapaciteten för ledningsnätet kraftigt. Till följd av detta uppstår 

marköversvämning med en varaktighet som direkt påverkas av ledningssystemets kapacitet, 

dvs. i vilken takt som ledningarna kan ta emot regnvattnet. För studerat dimensionerande regn 

(CDS-regn med 6 timmars varaktighet) har översvämningsdjup intill Volvo Pentas byggnad 

minskat till under 0,1 m efter 6 timmar. Beroende på exakt placering av rännstensbrunnar bör 

Gropegårdsgatan vara framkomlig inom 6-9 timmar efter skyfallet. Översvämningsdjupet på 

vägen har då sjunkit under 0,2 m. 

 

Figur 3–4 Beräknade maximala vattenflöden i samband med ett framtida 100-årsregn. Kartbild över 
nordöstra planområdet med flöden som belastar Gropegrårdsgatan. 
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Figur 3–5. Bild av Gropegårdsgatan vid entré för Volvo Penta. (Foto: Eva-Marie Pålsson, september 
2017).  

Spetsbågen 

Längs Spetsbågen återfinns 13 % (1 700 m3) av marköversvämningen inom planområdet. 

Översvämningsvolymen genereras nästan uteslutande av regn som faller inom planområdet, 

vilket framgår av delavrinningsområdet presenterat i Figur 3–3. 

I planförslaget för utformning av bebyggelse planeras en förtätning med nya byggnader utmed 

Spetsbågen. Översvämningen kommer därmed att flyttas och riskerar orsaka större 

översvämningsdjup och förvärra översvämningssituationen ytterligare om inga åtgärder görs.  

Inom avrinningsområdet återfinns två lågpunkter och förutom översvämningsvolymen längs 

Spetsbågen ses även en större marköversvämning utanför planområdet (1 300 m3) i 

villaområdet norr om Institutsgatan. Bidragande ytor för denna översvämning återfinns till stor 

del inom Volvos planområde och avleds till villaområdet via Kohagsgatan (se Figur 3–6). Mellan 

Volvos mark och villaområdet löper ett grönstråk med buskage och äldre lövträd (Figur 3–7). 

Detta grönstråk ligger högre än omkringliggande mark och utgör en vall mot vilken vattnet står, 

vilket ses tydligt i beräknade översvämningsdjup (Figur 3–2). 
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Figur 3–6 Beräknade maximala vattenflöden i samband med ett framtida 100-årsregn. Kartbild över 
nordvästra planområdet med flöden som belastar Spetsbågen. 

 

 

Figur 3–7. Bild längs Institutsgatan i riktning mot Hjalmar Brantingsgatan. Grönstråk längs vänstersidan 
gränsar till Volvos planområde. (Foto: Eva-Marie Pålsson, september 2017). 
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Södra planområdet 

Ytterligare områden värda att nämna är den södra delen av planområdet. Ingen större 

marköversvämning uppstår i detta område men då dagvattendammen planeras att fyllas igen för 

att ge utrymme för anslutning mot Lundbyleden kommer de 1300 m3 skyfallsvatten som 

dammen magasinerar att avledas utan fördröjning ner mot Lundbyleden. Vid ett skyfall sker 

utifrån dagens situation redan en ytlig avrinning från planområdet ner mot Lundbytunneln, Figur 

3–8. Ackumulerad volym 2 timmar från den intensivaste halvtimmen uppgår till 2 600 m3, vilket 

innebär att om inga fördröjande åtgärder görs kommer detta ge 50 % ökad avrinning ned mot 

Lundbyleden.  

 

Figur 3–8 Beräknade maximala vattenflöden i samband med ett framtida 100-årsregn. Kartbild över 
södra planområdet med flöden som rinner ned mot dagvattendamm i söder samt vidare ned 
på Lundbyleden. 
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4 Åtgärder 

För att lösa skyfallsproblematiken inom planområdet måste ytor allokeras för att kunna hantera 

överskottsvatten som ledningssystemet inte kan leda bort. Detta görs antingen genom lokal 

magasinering/fördröjning inom planområdet eller genom att leda vidare vatten mot utpekad 

skyfallsyta nedströms planområdet.  

Områdesspecifika åtgärdsförslag för identifierade problemområden presenteras nedan. 

4.1 Övre Gropegårdsgatan 

Den stora marköversvämningen vid Volvo Penta orsakas av ett stort tillrinningsområde med hög 

andel hårdgjord yta. Om magasinering/fördröjning av översvämningsvolymen på 5 600 m3 ska 

göras inom planområdet krävs att stora ytor utnyttjas för detta ändamål. I det 

översvämningsdrabbade problemområdet planeras infarten till Volvo, med entrébyggnader och 

stora hårdgjorda ytor för motortrafik: Utrymme för ytliga skyfallsytor bedöms svåridentifierade 

och heller inte vara förenliga med områdets funktion. Gropegårdsgatan är en utpekad prioriterad 

väg samt uttryckningsväg där framkomlighet är av stor vikt. För att säkra framkomlighet på 

vägen måste skyfallsåtgärder i området reducera översvämningen på vägsträckan till under 0,2 

m. 

Åtgärdsförslag för området runt övre Gropegårdsgatan bygger på att nyttja parkeringsgarage på 

vardera sida Gropegårdsgatan som skyfallsmagasin. Därutöver utpekas grönområde strax 

uppströms planområdet som lokal skyfallsyta.  

Utöver utpekade skyfallsåtgärder för lokal magasinering/fördröjning har ytliga avrinningsvägar 

analyserats utifrån de nya planförslaget och viktiga hänsynstagande kommenterats. 

Skyfallsyta på Solskiftesgatan 

En stor del av tillrinningsområdet till lågpunkten på Gropegårdsgatan återfinns norr om 

planområdet. Om dessa volymer kan hanteras uppströms planområdet skulle det återstå 4300 

m3 av marköversvämningen att hantera längs Gropegårdsgatan. Grönyta på allmän platsmark 

norr om korsning Solskiftesgatans och Gropegårdsgatan har identifierats som möjlig yta för att 

fördröja delar av skyfallsvolymen från uppströms områden. 

Markvattenflöden som når planområdet via järnvägsunderfart bedöms inte kunna ledas mot 

grönytan utan stora förändringar i höjdsättning av Gropegårdsgatan och anslutande vägar. 

Däremot kan de 300 m3 från bostadsområdet på Solskiftesgatan och Intitutsgatan med mindre 

höjdjusteringar nå grönytan. För att kontrollera avrinningen föreslås styrande strukturer i gatan 

såsom farthinder samt underlättande av flöde genom att ta bort trottoarkanter mot grönytan. 

För att hålla kvar vatten måste höjdsättningen av grönytan ändras. En möjlighet är att sänka 

ytan till +20,1 och då fortfarande ha en minsta täckning mot underliggande ledningar på 0,7 – 

0,8 m. Med aningen förhöjda ytterområden bedöms dämningsnivå kunna sättas till +20.5. 

Räknat på att en yta på omkring 1 000 m2 nyttjas, skapas en yta som rymmer omkring  

300 – 400 m3. 
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Parkeringsgarage på Gropegårdsgatan 

På båda sidor om Gropegårdsgatan har Volvo reserverat ytor för parkeringsgarage, Figur 4–1. 

Väster om Gropegårdsgatan planeras ett underjordiskt garage och öster om vägen ett garage 

med nedsänkt bottenvåning. Golder har i separat utredning utrett olika tekniska och 

administrativa åtgärder som ska eliminera risken för personskador samt minimera risken för 

skador på egendom om/när garaget fylls med skyfallsvatten. 

 

Figur 4–1 Föreslagna kombinerade parkeringsgarage och skyfallsmagasin längs Gropegårdsgatan. 
Gröna polygoner är befintliga byggnader, gråa ytor planerad exploatering och blå linjer 
beskriver gator i området. 

Gropegårdsvägen är en del av de trafikintensiva vägnätet och utgör även en utryckningsväg. 

Som planeringsnivå för dimensionerande skyfall gäller ett maximalt vattendjup på 0,2 m för att 

säkra framkomlighet för räddningstjänst. Lägsta nivå på Gropegårdsgatan inom 

översvämningsområdet ligger på +18,8 (RH2000). Om vägen ska fungera som utryckningsväg, 

även i samband med skyfall, måste dämningsnivån på vägen sänkas under +19,0. För att i 

största mån begränsa nyttjandet av garagen vid mindre intensiva skyfall föreslås att nivå för 

inlopp anläggs högre än lägsta vägnivå och att garagen därmed börjar fyllas först när 

framkomligheten på Gropegårdsgatan är hotad. För att ta hänsyn till dämningseffekter ansätts 

inloppsnivåer till garage 0,15 m över lägsta nivå på vägen. Viktigt att avrinning från 

Gropegårdsgatan mot garageinloppen säkras höjdmässigt och att dimensionerna på inloppen 

inte begränsar avrinningen.  

Vid ett maximalt vattendjup på Gropegårdsgatan på 0,2 m översvämmas en yta på omkring 

1 100 m2 och total översvämningsvolym uppgår till 100 m3. Översvämningsvolym stående på 

Gropegårdsgatan tillsammans med de 300 m3 som bedöms kunna fördröjas på grönyta vid 

Solskiftesgatan ger ett magasinsbehov på 5 200 m3 i föreslagna garagelösningar.  

Utifrån modellberäkningar har rinntiden inom området uppskattats till 45 min. 

Avrinningsberäkningar har genomförts för Gropegårdsgatans avrinningsområde för att beskriva 
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flödet över tid. Vid beräkning har enbart den mest intensiva halvtimmen beskrivits då 

ledningsnätet hanterar det mer lågintensiva förregnet och ledningsnätets kapacitet har 

schablonmässigt antagits kunna hantera ett 10-årsregn. Med beräknade flöden har sedan en 

förenklad beskrivning av fyllnadsförloppet gjorts med antagandet att det belastande flödet 

fördelas lika mellan garagen. Bottenytorna på garagen, såsom presenterade i Figur 4–1, har 

antagits ligga på samma nivå. Det har även förutsatts att de kan nyttjas som 

översvämningsmagasin. Tiden det tar att nå ett visst vattendjup presenteras i Tabell 4.1. 

Maxflödet in i garagen bedöms till omkring 1 – 2 m3/s. 

Tabell 4.1 Tid det tar att fylla de två garagen till olika vattendjup vid dimensionerande skyfall. 

Vattendjup 
Underjordiskt garage, 

1 500 m2 

Garage med nedsänkt bottenvåning, 

2 400 m2 

0,2 m 10 min 20 min 

0,5 m 20 min 30 min 

1 m 30 min 50 min 

 

För att begränsa belastning på Gropegårdsgatan och garagen kan ytterligare mindre 

skyfallsåtgärder genomföras både inom fastigheten och på allmän plats. Genom förändrad 

markanvändning och höjdsättning kan fler gröna inslag introduceras såsom ”raingardens” eller 

växtbäddar. Även multifunktionella lägre liggande ytor såsom skyfallståliga torgytor och parker 

skulle kunna fördröja delar av skyfallsvolymen. 

Det nya planförslaget kommer innebära att byggnader uppförs i områden som tidigare drabbas 

av översvämning eller i ett betydande flödesstråk, Figur 3–4. I de fall en byggnad skär av en 

tidigare flödesväg är det viktigt att höjdförhållanden runt byggnaden säkerställer att flödesvägar 

behålls genom en omledning för att inte orsaka skada på bebyggelse. Viktigt är även att 

marknivå intill fasad ligger högre än intilliggande mark så att inte vatten blir stående mot 

byggnaden.  

Ned mot Gropegårdsgatan ses stora flöden från nordost. Planerade garagelösningar ligger väl 

utplacerade för att stoppa dessa flöden och minska översvämning på Gropegårdsgatan såväl 

som nedströms planområdet. Utifrån analys av flödesvägar och ur höjdsättningsaspekt leds 

vatten lämpligen in i på den nordvästra sidan på garaget med nedsänkt bottenvåning samt på 

sydöstra sidan av det underjordiska garaget. Höjdförhållanden mellan lågpunkt på 

Gropegårdsgatan samt inlopp till garage måste säkras för att inte skapa för stora vattendjup på 

Gropegårdsgatan. På de tänkta flödesvägarna ska höjder ej överstiga inloppshöjd till garage. 

Med utpekade lösningsförslag och dimensioneringskrav, på Solskiftesgatan och 

Gropegårdsgatan, presenterade ovan, bedöms hela den tidigare översvämningsvolymen på 

Gropegårdsgatan (5 600 m3) kunna fördröjas. Lösningarna kommer förbättra 

översvämningssituationen för befintliga byggnader och möjliggöra planerad utbyggnad utan att 

förvärra översvämning utanför planen. Vidare kommer framkomlighetskravet på 

Gropegårdsgatan att säkerställas.  
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4.2 Spetsbågen 

Inom avrinningsområdet för Spetsbågen återfinns två stycken större marköversvämningar med 

en total volym på 3 000 m3, 1 300 m3 inom Volvos planområde samt 1 700 m3 utanför 

planområdet. Bidragande ytor för översvämning utanför planområdet återfinns till stor del inom 

Volvos planområde, varpå hantering i första hand ligger på Volvos ansvar.  

Skyfallsyta 

Längs Spetsbågen finns stora asfalterade ytor vilka kan höjdsättas för att skapa magasin för 

fördröjning, i Figur 4–2 presenteras förslag på lämpliga ytor för att magasinera nederbörd vid 

skyfall. Markerad skyfallsyta motsvarar en area på 7 600 m2. I beräkningen har en gemensam 

bottennivå antagits för hela ytan inom streckat område, Figur 4–2. Lutning från heldragen linje 

antas linjär ned mot denna bottennivå. Skyfallsytan ansluts till dagvattennätet och avvattnas när 

kapacitet åter finns i systemet. Beräkning utifrån de förenklade antagandena om skyfallsytans 

utformning ger en bottennivå 0,65 m under släntkrön för att hantera en marköversvämning på 

3 000 m3. I Kohagsgatan under skyfallsytan ligger befintlig kombinerad ledning. Denna har en 

täckning på omkring 2 m och utgör inget hinder för etablering av skyfallsytan. 

Utpekad skyfallsytas östra delar ligger idag omkring 1 – 1,5 m högre än de lägre liggande västra 

delarna. Det kan därmed krävas en trapputformning för fördröjning av vatten för att skapa så 

stor volym som möjligt utan för stora markjusteringar.  

 

Figur 4–2. Förslag på placering och utformning av skyfallsyta. Inom streckat område antas en 
gemensam bottennivå som ansluter omgivande marknivå (heldragen linje). 



 

18 skyfallsanalys dp volvo-lundby_20181011.docx / cka / 2018-10-11 

Planerade byggnader på Spetsbågen, Figur 4–2, kommer innebära att tidigare ytvattenflöden 

skärs av. Söder om skyfallsytan är byggnader placerade i befintliga flödesstråk. När dessa hus 

byggs är det viktigt att höjdförhållanden säkerställer goda avrinningsförhållanden finns ned mot 

skyfallsyta norr om byggnaden samt att marknivå intill fasad ligger högre än intilliggande mark 

så att inte vatten blir stående mot byggnaden. 

I öster ses större flöde i nuläget löpa mellan skyfallsyta och planerat parkeringshus. Vid 

utbyggnad är det viktigt att höjdmässigt styra detta flöde ned i ytan tidigare så att det inte löper 

längs parkeringshusets fasad. 

Genom utformning av skyfallsyta med dimensionerande volym enligt ovan kommer den 

indentifierade marköversvämning i området, med en volym på 3 000 m3 kunna fördröjas. Detta 

innebär att marköversvämning som genererats av nederbörd över planområdet kommer kunna 

hanteras och kraftigt förbättra översvämningspåverkan längs både Spetsbågen samt i 

bostadskvarter på Institutgatan utanför planområdet. Med skyfallslösningen kommer ingen 

avrinning in i bostadskvarter på Institutgatan ske utan skyfallsvolymen fördröjs på Volvos mark. 

4.3 Södra planområdet 

Den södra delen av planområdet står inför en större förändring med nybyggnation medan 

befintlig bebyggelse rivs. Inom avrinningsområdet ses flera större översvämningsområden med 

maximala djup mellan 0,1 – 0,2 m. Lokalt bildas översvämningsdjup på drygt 0,3 m. Området är 

inte instängt utan har en konstant lutning på ca 1 % från Volvo Trucks, Port C, och ned söderut 

via väg och kvartersmark mot dagvattendamm i söder. Översvämning inom området utgör ingen 

större risk för skador på byggnaderna i nuläget, viktigt att tänka på vid exploatering är att ytliga 

avrinningsstråk behålls och att stängda byggnadsstrukturer undviks. 

Dagvattendamm i den sydligaste delen av området rymmer idag 1 300 m3 skyfallsvatten. För att 

inte förvärra situationen nedströms krävs att denna volym kan hanteras inom planområdet även 

då befintlig damm fylls igen vid anläggandet av väganslutning till Lundbyleden.  

Ny dagvattendamm föreslås i söder aningen väster om den befintliga, Figur 4–3. En 

dagvattendamm brukar ha en släntlutning mellan 1:3 – 1:5. Baserat på kartmaterial uppskattas 

storleken på planerad damm till omkring 500 m2. Att rymma 1 300 m3 i en sådan damm skulle 

kräva betydligt brantare släntlutning än 1:3. För att minska hanteringsbehovet i den södra 

dammen föreslås även att skyfallsyta lokaliseras längre uppströms. På asfalterad yta söder om 

Volvo Trucks, Port C planeras att anlägga en park. Då stor del av avrinningsområdet återfinns 

uppströms denna park, föreslås skyfallshantering inom parkytorna, Figur 4–3.  
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Figur 4–3 Förslag på placering av skyfallsytor (röda områden) i södra delen av planområdet. 

 

I Figur 4–4 presenteras beräknade ytliga vattenflöden utifrån befinlig höjdsättning och 

bebyggelse tillsammans med potentiella avrinningsområden för respektive yta. Flödena 

representerar dagens situation och kommer att förändras vid exploatering. I det norra 

avrinningsområdet ses idag två större flödesstråk. Ackumulerad avrinningsvolym via de två 

flödesstråken ut från det norra avrinningsområdet uppgår i nulägesscenariot till 1 700 m3, 600 

m3 via de västra och 1 100 m3 via det östra. Genom att med höjdsättning styra avledning ned 

mot föreslagen yta i parken skulle hela eller delar av detta utflöde kunna magasineras inom 

denna yta och därmed minska belastning på det södra området nedströms. 

I det södra området, magasineras idag 1 300 m3 i befintlig damm samtidigt som 2 600 m3 rinner 

ned mot Lundbyleden. Även om 1 700 m3 magasineras i parkytan inom det norra 

delavrinningsområdet finns möjlighet att magasinera 2 200 m3 som annars rinner ned mot 

Lundbyleden. Bebyggelse i det södra avrinningsområdet kommer att styra om befintliga flöden. 

Det är därmed viktigt att höjdsättning av kvarteren säkerställer goda flödesföhållanden söderut 

och att markförhållanden inmot byggnad lutar ut från byggnad. 

Via de två utpekade ytorna finns goda förutsättningar att magasinera 1 300 m3 och därmed inte 

förvärra översvämningssituationen nedströms. Ur skyfallssynpunkt är det lämpligt att nyttja den 

norra parken så gott det går där det finns tillgång till stora ytor. En stor fördröjning i norra parken 

kommer även att reducera flödet nedströms och följaktligen översvämning i den planerade 

bebyggelsen söder om parken. Skyfallsytan inom norra parken behöver inte vara begränsad till 

området som presenteras i Figur 4–4 utan en större del av parken kan nyttjas och därmed 

minska översvämningsdjupet. Båda presenterade lösningar kan samordnas med 

dagvattenhantering. 
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Figur 4–4 Beräknade maximala vattenflöden i samband med ett framtida 100-årsregn utifrån dagens 
höjder och bebyggelse. Kartbild över södra planområdet med nya byggnader (gråskrafferat) 
samt befintliga byggnader (helgrå) som ska bevaras. Utmarkerat är även föreslagna 
skyfallsytor (blåskrafferat) samt delavrinningsområden för dessa (svartstreckat). Avrinning 
sker söderut genom området ned mot Lundbyleden.  
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5 Sammanfattning  

I utredningen har tre områden inom planområdet med behov av skyfallssäkring identifierats; 

övre Gropegårdsgatan, Spetsbågen samt Södra delen. Med stöd av beräkningsunderlag från 

skyfallsanalys har lösningsförslag utvärderats genomförandemässigt och principiella 

dimensioneringskrav tagits fram. 

Lösningsförslagen förordar lokal hantering av överskottsvatten vid skyfall inom planområdet, 

vilket enbart förbättrar översvämningssituationen i omkringliggande områden jämfört med 

nuläget.  

Ny exploatering i området kommer innebära en ändrad byggnadsstruktur med flertalet nya 

byggnader. Vid exploatering är det viktigt att höjdförhållanden runt byggnader säkerställer goda 

avrinningsförhållanden mot utpekade skyfallslösningar eller andra områden där vatten ej orsakar 

skada. Vidare bör marknivå intill fasad ligga högre än intilliggande mark så att inte vatten blir 

stående mot byggnaden. 

Gropegårdsgatan 

Behoven av fördröjning av skyfallsvolymer vid Pentaområdet vid dimensionerande skyfall 

resulterar i ett magasinsbehov om 5 600 m3 kombinerat för Volvos område och uppströms 

liggande områden. 

En stor del av tillrinningsområdet till lågpunkten på Gropegårdsgatan återfinns norr om 

planområdet och belastar lågpunkt på Gropegårdsgatan med 1 300 m3. Skyfallsyta på grönyta 

längs Solskiftesgatan pekas ut för fördröjning av 300 m3 som i nuläget belastar planområdet från 

bostadskvarteret i nordväst. 

Gropegårdsgatan kan fördröja omkring 100 m3 innan dämningsnivå överstiger +19,0 och 

maxdjupet 0,2 m nås. Förutsättningarna vid Gropegårdsgatan kräver okonventionella lösningar 

som innebär en kombinationslösning med garage och skyfallsmagasin. Med hänsyn tagen till 

fördröjning på grönyta och väg ska garagen vid dimensionerande regn kunna magasinera 5 200 

m3 för att klara framkomlighetskravet på Gropegårdsgatan. Inloppsnivå till garage ansätts 0,15 

m ovan lägsta nivå på väg.  

Översvämningsförloppet är mycket snabbt med maximal avrinning ned i garaget på mellan  

1 – 2 m3/s. Redan inom en timme uppstår vattendjup på över en meter i garageutrymmet. Viktigt 

med riskreducerande åtgärder för att säkerställa möjligheter till utrymning och eliminera risken 

för personskador samt minimera risken för skador på egendom när garaget fylls med 

skyfallsvatten. Dessa riskåtgärder analyseras i separat utredning av Golder. 

Spetsbågen 

Spetsbågen har stora öppna ytor som kan höjdsättas för att fördröja och magasinera 

skyfallsvolymer. Asfalterade ytor på omkring 7 600 m2 har identifierats för att skapa skyfallsyta 

som kan hantera överskottsvolym inom området på 3 000 m3. Beräkning utifrån de förenklade 

antagandena om skyfallsytans utformning ger en bottennivå 0,65 m under släntkrön. 

Skyfallsytans östra delar ligger idag högre än de lägre liggande västra delarna. Det kan därmed 

krävas en trapputformning för fördröjning av vatten för att skapa så stor volym som möjligt utan 

för stora markjusteringar.  
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Södra delen 

Större förändringar i byggnadsstruktur planeras i den södra delen. Lutningsförhålllanden från 

Volvo Trucks, Port C, och söderut är goda. I nuläget utgör översvämning inom området ingen 

större risk för skador på byggnaderna. Viktigt att tänka på vid exploatering är att ytliga 

avrinningsstråk behålls och att stängda byggnadsstrukturer undviks. 

I och med att befintlig dagvattendamm fylls igen för att ge plats åt en väganslutning ned mot 

Lundbyleden skapas ett behov att fördröja 1 300 m3 som tidigare hanterades av denna damm i 

andra delar av avrinningsområdet. Två skyfallsytor har identifierats för att ersätta befintlig 

damm. En skyfallsyta föreslås i planerat parkområde söder om Volvo Trucks, Port C och en i 

form av en dagvattendamm strax väster om befintlig damm som fylls igen. Det finns goda 

möjligheter att fördröja mer än 1 300 m3 i föreslagna lösningar och därmed minska avrinning ned 

på Lundbyleden.  

Volymfördelning mellan ytorna kan varieras för att samordnas med planerad 

dagvattenhantering. Ur skyfallssynpunkt är det dock lämpligt att nyttja den norra parken så 

mycket som möjligt. I parken finns tillgång till stora ytor vilket gör att ett mindre 

översvämningsdjup krävs. Att fördröja på ytan högre upp i avrinningsområdet reducerar även 

nedströms flöde och följaktligen översvämning i den planerade bebyggelsen söder om parken. 


