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SKYFALLSUTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID-

GITARRGATAN, EN DEL AV JUBILEUMSSATSNINGEN 

 

Syftet med föreliggande PM är att utvärdera föreslagen höjdsättning för detaljplanen till Gi-

tarrgatan med avseende på skyfall.  

 

Sammanfattning 

En skyfallsutredning har genomförts för rubricerad detaljplan för att säkerställa att plane-

rad bebyggelse klarar gällande dimensioneringskriterier för skyfall vad gäller framkomlig-

het och skydd av byggnader.  

Inom detaljplaneområdet är det i första hand parkeringsplatsen bakom Lidl på Gitarrgatan 

som riskerar att översvämmas, då den är lågt liggande jämfört med omkringliggande områ-

den. Fokus i utredningen har varit att föreslå åtgärder för att klara dimensioneringskriterier 

i dessa områden.   

Resultatet visar att framtida bebyggelse inom detaljplaneområdet kommer att ta bort över-

svämningsytan på befintlig parkeringsplats. Känslighetsanalys visar att förändringen inte 

påverkar översvämningsrisken i närheten av Gitarrgatans planområde. 

Inledning 

För att utvärdera konsekvenser av översvämningar i samband med skyfall till följd av om-

byggnad av Gitarrgatan har skyfallsmodellering genomförts. Syftet med skyfallsmodelle-

ringen är att studera dels hur området kan påverkas av skyfall, dels om föreslagna föränd-

ringar kan bidra till en försämrad situation i kringliggande områden. Det behöver säkerstäl-

las att området klarar gällande krav med avseende på översvämningsrisk för byggnader och 

tillgänglighet. Det är även viktigt att säkerställa att skyfall ej kan ta sig ner via ingångar 

och riskera att fylla järnvägstunneln.  

 

I modelleringen tas hänsyn till ny höjdsättning, och de modellerade skyfallsresultaten stu-

deras i detalj beträffande instängda områden, vattenvägar, tidsvarierande förlopp och avrin-

ningsområdets storlek. Med utgångspunkt i detta studeras möjliga förslag för att identifiera 

en lösning som möter ställda krav. Lösningarna kan bestå av magasinering/utjämning, för-

stärkt/förbättrad avledning (s.k. skyfallsleder), barriärer (t ex vägbulor) för att styra vattnet, 

höjdsättning m.m. 

 

Behovet av en skyfallsutredning är kopplat till gällande riktlinjer avseende översvämnings-

risker. Enligt Svenskt vattens publikation ”P110” (Svenskt Vatten, 2016) är föreslaget mi-

nimikrav på återkomsttid för regn för nya dagvattensystem 100 år vad gäller skador på 
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byggnader vid marköversvämning. För att ta hänsyn till förväntade effekter av klimatför-

ändringar skall dessutom klimatfaktor användas (vald faktor vid skyfall är i Göteborg 1,2). 

Det är kommunens ansvar att dessa riktlinjer uppfylls.  

 

I dokumentet ”Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker” 

(Göteborgs Stad, Byggnadsnämnden, 2016-05-17) ges rekommendationer för hur över-

svämningsrisker i stadsplaneringen skall hanteras vad gäller översvämningar till följd av 

skyfall, stigande nivåer i havet, höga flöden i vattendrag och höga grundvattennivåer. Det 

övergripande målet är att skapa en robust stad vad gäller framtida översvämningar genom 

att säkra grundläggande samhällsfunktioner och stora samhällsvärden. I dokumentet anges 

dimensionerande händelser och säkerhetsmarginaler för att arbeta mot detta mål, se Figur 

1. Dimensionerande händelse enligt det tematiska tillägget är regn med 100 års återkomst-

tid på 100 års sikt (klimatfaktor 1,2). Säkerhetsmarginal för byggnader (nyanläggning) är 

enligt anvisningen 0,2 m till underkant golvbjälklag och vital del nödvändig för byggnads-

funktion. Säkerhetsmarginalen för framkomlighet innebär att det får stå upp till 0,2 m djupt 

vatten på gatan. 

 

 
Figur 1. Riktlinjer för dimensionering (Göteborgs Stad, Byggnadsnämnden, 2016-05-17). 

 

Förutsättningar och underlag 

Skyfallsutredningen genomförs som ett tillägg till pågående dagvattenutredning till detalj-

plan. Då alla förutsättningar för framtida Gitarrgatan ännu ej har fastslagits baseras sky-

fallsutredningen i detta skede enbart på tillgängligt underlag i form av markhöjder. I övrigt 

utgår utredningen från befintliga förutsättningar beträffande hårdgörandegrad, infiltration 

och markråhet som använts i skyfallsmodell för Göteborg (Sweco & DHI, 2015). Skyfalls-

modellen är en hydraulisk modell som beskriver markavrinning. Modellen har inte kopp-

lats till dagvattenledningsnät utan hänsyn till ledningsnätets kapacitet har gjorts schablon-

mässigt.  

För utvärdering av modellresultat har underlag för framtida markanvändning använts. I 

detta ingår väg och bebyggelse. I Figur 2 redovisas föreslagen utformning av planområdet. 
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Underlagsfiler: 

- Gitarrgatan Presentation Projekt (levererad 2018-03-16), 33 st .pdf-filer: 

o Övergripande principer 

o Förslag 

o Volymstudier 

o Tekniska frågor Fasadprinciper 

- Komplettering till Dagvattenutredning Gitarrgatan (2018-03-20) 

 

 

 
Figur 2. Illustrationsritning (version 2017-05-23) och utpekade objekt som utvärderas i utredningen. Utöver utpekade 

objekt studeras befintlig bebyggelse samt spår- och körytor. 

 

Ny höjdsättning 

Figur 3-5 illustrerar höjdsättningen av planerad bebyggelse. Höjderna som har använts i 

skyfallsanalysens framtidsscenario har hämtats från dessa ritningar. 

 

N ↑ 
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Figur 3. Framtida höjdsättning.  

 

Figur 4. Framtida höjdsättning.  
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Figur 5. Framtida höjdsättning.  

Beräkningsresultat 

Fel! Hittar inte referenskälla. redovisas beräkningsresultat för klimatanpassat 100-

årsregn med framtida höjdsättning.  

Utvärdering av skador på byggnader 

Skador på nya byggnader ska utvärderas utifrån marginal om 0,2 m till färdigt golv. Det 

finns inga beräknade skador på byggnader i detaljplaneområdet.  

Figur 6 visar kvarhållet vatten norrut i detaljplaneområdet. Granskning av beräkningsresul-

tat visar att detta vatten kommer från jämförelsen mellan befintlig och framtida höjdmo-

dell. Skyfallsutredningsmodellen har en upplösning på 4 m x 4 m. Planområdets höjder är 

modifierade på detta rutnät. Felaktigheter i höjdmodellen i gränsskiktet mellan befintliga 

och föreslagna områden är orsaken till resultatet. Med korrekt höjdsättning och dränering i 

genomförandet kommer översvämningen inte att uppstå.  
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Figur 6. Maximalt översvämningsdjup vid klimatanpassat 100-årsregn med framtida höjdsättning. Figuren visar att di-

mensioneringsriktlinjer ej kan uppfyllas. 

Sänkt gångväg  

N ↑ 
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Figur 7. Maximalt översvämningsdjup vid klimatanpassat 100-årsregn med framtida höjdsättning. Figuren visar att di-

mensioneringsriktlinjer ej kan uppfyllas. 

Utvärdering av framkomlighet 

Figur 6 visar att skyfallsflöde rinner österut mot en sänkt gångväg. Figur 8 visar gångvä-

gens läge i förhållande till detaljplaneområdet. 

Modelleringsbegränsning när 4 m 

x 4 m rutnät används. 

Jämförelse mellan framtida och 

befintlig höjdmodell inom plan-

området. 

N ↑ 
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Figur 8. Exempel på alternativa vägval för framtida Gitarrgatan (Göteborgs Stad, Trafikkontoret, 2017). 

  

Jämförelse med dagens situation 

Modellen visar att det i dagsläget blir översvämning i detaljplaneområdet vid dimension-

erande regnhändelse (Figur 9). Riskområden finns i parkeringsplatser under befintlig be-

byggelse, som är hårdgjorda ytor med sänkt höjd jämfört med närområdet. De hårdgjorda 

ytorna inom planområdet är liknande i nuläge och framtidsscenario. I samband med fram-

tida bebyggelse i detaljplaneområdet ska riskområdet höjas. Topografin i närheten av de-

taljplaneområdet kan ta emot ökat skyfallsflöde utan ökad översvämningsrisk. 

 

Sänkt gångväg  

Detaljplaneområde  
N  Sänkt parke-

ringsplats  
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Figur 9. Översvämningsutbredning vid 100-årsregnet med dagens förutsättningar (Källa: Skyfallsmodellen). Beräknings-

resultat visar att området i dagsläget avrinner mot Mölndalsån med ett maxflöde om 2,2 m3/s. 
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