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Skyfallsutredning Gunnestorpsvägen

Detaljstudie av planerad bebyggelse med avseende på risk för översvämning i samband
med skyfall

Sammanfattning

Initiala översvämningsstudier har visat att aktuell detaljplan (med fokus på planerad förskola)
ligger i ett område som riskerar att svämmas över vid skyfall. Planområdet ligger i anslutning
till Hinnebäckens fåra och de naturgivna förutsättningarna innebär att vattnet som avrinner på
ytan från avrinningsområdet passerar detta vattendrag. Föreliggande utredning har dock visat
att kulverten som sammanbinder Hinnebäcken i anslutning till aktuellt planområde har en
mycket god kapacitet. Denna kapacitet riskerar att inte utnyttjas optimalt pga. igensatta
rännstensbrunnar vilket vid fältbesök har visat sig vara fallet.
För att området skall klara gällande dimensioneringskriterier för skyfall (klimatanpassat 100årsregn med säkerhetsmarginal) krävs det att området direkt väster om planområdet har mycket
god kommunikation mellan yta och kulvert (enligt beräkningarna skall ca 800 l/s kunna avledas
från yta till ledningsnät ifrån område som pekas ut i föreliggande PM). Befintlig
avledningskapacitet måste därför förstärkas med ”driftpålitliga” rännstensbrunnar av tillräcklig
storlek (kapacitet ca 800 l/s). Typ av rännstensbrunn föreslås väljas i samråd med leverantör i
samband med projektering.
Funktion och kapacitet för befintlig kulvert bör också säkerställas t.ex. genom inspektion och
filmning. Vid fältbesök konstaterades att inlopp till kulverten var delvis igenväxt. Detta bör
åtgärdas.
Det är viktigt att nämnd kommunikation upprätthålls och att goda underhållsrutiner etableras
för att tillgodose detta.
Föreslagen åtgärd får enligt beräkningarna ingen signifikant betydelse för nedströms områden.
Det skall poängteras att planens läge inte är optimal ur ett översvämningsperspektiv då den,
som tidigare nämnts, ligger i ett område dit ytvattnet naturligt rinner. Enligt Stadens framtagna
Strukturplan för översvämningshantering så pekas detta vattendrag ut som en lämplig
skyfallsled, vilket innebär att kapaciteten längs denna led skall vara mycket god och att
avledningen därmed helst skall vara ytlig. Då man enligt beskrivet förslag i denna utredning
använder kulvertar för avledning förbi planen innebär det att man i något läge (till exempel vid
igensättning av kulvert eller vid större regn) riskerar att få en något värre situation. Man
kommer då att nå en tröskel för kulvertens kapacitet och ytavrinning riskerar återigen att
översvämma förskolan. Då de dimensioneringskriterier Staden förhåller sig till ändock
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tillgodoses med åtgärdsförslaget så anses lösningen vara tillräcklig då andra aspekter gör att det
är svårt att finna lämplig plats för förskolan.

Bakgrund och syfte

Detaljplanen ”Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen, i stadsdelen Tuve”, dnr 0233/16,
är för närvarande under framtagande i samband med att Göteborg byggs ut och förtätas med
nya bostäder inom projektet ”BoStad2021”. Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har i
samband med planarbetet efterfrågat en skyfallsutredning för planområdet.
En dagvattenutredning har tidigare tagits fram för området (”Dagvattenutredning
Gunnestorpsvägen Konceptrapport”; DHI; december 2016). Dagvattenutredningen föreslår att
ytterligare utredning bör genomföras för att få en tydligare bild av sårbarhet för planområden
och påverkan på nedströmsområdet i samband med skyfall.
Dokumentet ”Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg till översvämningsrisker”
(samrådshandling Byggnadsnämnden 2016-05-17) ges rekommendationer för hur
översvämningsrisker 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.
Dimensionerande händelse enligt det tematiska tillägget är regn med 100 års återkomsttid på
100 års sikt (klimatfaktor 1,25). Säkerhetsmarginal för byggnader (nyanläggning) är enligt
anvisningen 0,2 m till underkant golvbjälklag och vital del nödvändig för byggnadsfunktion.
För samhällsviktig anläggning är marginalen 0,5 m. Säkerhetsmarginal för framkomlighet är
0,2 m.
I föreliggande PM behandlas enbart översvämningar till följd av skyfall.
Syftet med denna studie är att utvärdera hur klimatanpassat 100-årsregn påverkar planområdet,
med fokus på planerad förskola, samt föreslå åtgärder för att området skall klara de
säkerhetsmarginaler som anges i ”Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg till
översvämningsrisker”.

Genomförande

Utredningen tar utgångspunkt från den skyfallsmodell som byggdes upp 2015 (vars resultat
redovisas på www.vattenigöteborg.se) med de resultat som visar översvämningar till följd av
klimatanpassat 100-årsregn för dagens (topografi enl. 2011) situation.
De tidigare framtagna skyfallresultaten har studerats mer i detalj vad gäller befintliga
vattenvägar, avrinningsområdets storlek, ledningsnätets sträckning och topografiska
förutsättningar.
Hänsyn har tagits till informationen om planens utsträckning, kvartersstruktur, förnyad
höjdsättning.
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En viktig förändring jämfört med tidigare skyfallsmodell är att ledningssystemet inom ramen
för detta uppdrag har inkluderats i modellen. Tidigare gjordes ett schablonmässigt antagande
om hur mycket vatten som avleds med ledningssystemet. Denna förändring innebär att
modellen nu ger en bättre beskrivning av ledningsnätets kapacitet att avleda vatten och därmed
en bättre bild av vilka översvämningar som kan förväntas.
Med ledning av resultat för föreslagen situation (liggande planförslag) tas teoretiskt möjliga
förslag fram för att identifiera en lösning som bemöter ställda krav. Lösningarna kan bestå av
magasinering/utjämning, förstärkt/förbättrad avledning (s.k. skyfallsleder), barriärer (t ex
vägbulor) för att styra vattnet, höjdsättning mm.
Under arbetet har hänsyn tagits till de ”strukturplaner för översvämningsrisker” som planeras
tas fram för Göteborg. Dessa planer innebär att man, för att effektivt klimatanpassa staden, tar
utgångspunkt i hela avrinningsområdet. Ambitionen innan dessa strukturplaner finns framme
bör vara att åtminstone inte hindra de strukturplansåtgärder som kan förväntas bli aktuella.
För att nå en samsyn i processen så har möten skett i uppstartsskede och under pågående arbete
när de första resultaten tagits fram.

Orientering och områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid Gunnestorpsvägen, i Tuve, ca 5 km norr om Göteborgs centrum.
Planområdet omfattar totalt 3,5 ha mark varav förskoleområdet, som denna utredning främst
fokuserar på, omfattar ca 0,7 ha. Figur 1 illustrerar planområde med befintlig situation (ortofoto
från 2015) samt planerad bebyggelse. Figur 2 illustrerar planerad förskola i den norra delen av
planområdet.
Figur 3 och Figur 4 illustrerar sträckning för Hinnebäcken, som är kulverterad en sträcka
uppströms planerad förskola fram till nedströms förskolan samt dagvattenförande ledningar i
anslutning till planområdet.
Topografin, som redovisas i Figur 5, illustrerar tydligt lågpunkter i terrängen.
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Figur 1: Översiktskarta över aktuellt planområdet och med planerad byggelse.

Figur 2: Illustrationskarta med planerad förskole byggnad och förskolans fastighetsgräns.
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Figur 3: Illustrationskarta med Hinnebäcken i grön, förskola plan i orange och kulvert i gul.

Figur 4: Illustrationskarta dagvattenförande ledningar i anslutning till planområdet. Kulvert som är del av Hinnebäcken har
i området dimensionen 1400-1600 mm utom i början där dimensionen är 600 mm (se inzoomad del).
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Figur 5: Topografi för området (höjdsystem RH2000).

Reflektioner från strukturplan för översvämningshantering

Göteborg står inför ett flertal utmaningar kopplade till ett framtida klimat, däribland stigande
havsnivåer och en högre frekvens av kraftiga skyfall. I staden drivs ett långsiktigt arbete för att
minska stadens sårbarhet mot översvämningar orsakade av extrema väderhändelser. Som ett led
i klimatsäkringsarbetet har Göteborgs Stad utvecklat en metodik för framtagande av geografiskt
planeringsunderlag, även kallade strukturplaner för 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 stadens 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. Föreslagna åtgärder får inte förvärra översvämningsrisken från
höga flöden och nivåer i vattendrag eller översvämning från höga grundvattennivåer.
Strukturplanen för Kvillebäckens avrinningsområde (se ”Strukturplan för hantering av
översvämningsrisker-Kvillebäckens avrinningsområde”; DHI/SWECO; mars 2017) hanterar
översvämningsrisker vid skyfall och höga flöden i Kvillebäcken genom tre typåtgärder:
• Skyfallsyta, för att magasinera vatten under skyfallet.
• Skyfallsled, för att leda vatten vidare nedströms på ett säkert sätt.
• Styrning, ett komplement för att förstärka de övriga två.
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För aktuellt planområde föreslår strukturplanen åtgärder som beskrivs i Figur 7. En skyfallsled
förslås passera förskolan, där det finns naturgivna förutsättningar, där vatten transporteras
vidare till Kvillebäcken och vidare till Göta älv. Uppströms planområdet föreslås tre
skyfallsytor samt en ”styrning”.
Som nämnts tidigare så är ”strukturplanearbetet” i ett tidigt skede i Göteborgs Stad vilket
innebär att föreslagna åtgärder inte förväntas implementeras i nuläget. Man bör dock sträva
efter att planen inte hindrar att föreslagna åtgärder på sikt kan genomföras.
Det skall nämnas att ledningssystemet inte var inkluderat i modellen som användes vid
framtagande av strukturplanen, vilket berörs närmare senare i föreliggande PM.

Figur 6. Föreslagna åtgärder och typologier inom nordvästra delen av Kvillebäckens avrinningsområde. I högra tabellen
presenteras beräknade dimensionerande flöden för skyfallsleder, volymer för ytor och höjd/nivå på styrande strukturer.

Simuleringsresultat

Följande scenarier har utvärderats:
1. Befintlig situation utan detaljerad beskrivning av ledningsnätet
2. Befintlig situation med detaljerad beskrivning av ledningsnätet
3. Föreslagen plan med befintligt ledningsnät
4. Föreslagna korrigeringar
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1. Befintlig situation utan detaljerad beskrivning av ledningsnätet
Nedanstående resultat grundar sig på modellen vars resultat illustreras på
www.vattenigöteborg.se (ledningsnätets kapacitet har schablonmässigt antagits hantera ett 2årsregn).
Man ser att lågt liggande områden väster om planområdet översvämmas och att vattnet stiger
så att vägen översvämmas för att sedan rinna vidare österut över det planerade förskoleområdet
till Hinnebäcken.
Detta resultat ger en bild av en situation som kan förväntas vid relativt dålig kontakt för
avvattning från yta till kulvert, vilket i hög grad är fallet idag, se foto nedan och bilaga.

Figur 7: Beräknat vattendjup vid framtida 100 årsregn Skyfallsutredning i Gunnestorpsvägen.
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Foto 1: Hinnebäckskulvert ingång (längst västerut längs streckad linje i figur ovan).

Foto 2: Gunnestorpsvägen kulvert nedströms planen (längst österut längs streckad linje i figur ovan).

2. Befintlig situation med detaljerad beskrivning av ledningsnätet
Ledningsnätet har i detta scenario beskrivits i modellen. Ledningsnätet belastas i modellen
direkt med hårdgjord yta som belastats med ett regn med 5 års återkomsttid. Ledningsnätet har
även kontakt med ytan via brunnarna så att ytavrinning från resterande avrinning (hårdgjort
med regn över 5 års-upp till klimatanpassat 100-årsregn och ej hårdgjord yta) belastar
ledningsnätet där det finns kapacitet.
Vattennivån stiger enligt beräkningarna fortfarande (trots att ledningsnätet beskrivits mer i
detalj) väster om Gunnestorpsvägen och rinner vidare genom gångtunnel som passerar under
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Gunnestorpsvägen. Nivån når dock inte lika högt som i föregående scenario så vattnet rinner
inte i lika hög grad över den planerade skolgården.

Figur 8: Beräknad översvämning i Guntorpsvägen området i befintliga förhållanden.

Figur 9:Profil längs Gunnestorpsvägen kulvert (streckad linje i figur ovan). Översta linjen beskriver markytan och blå linje
beskriver max nivå vid klimatanpassat 100-årsregn (”vattentryck nivå”).
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3. Föreslagen plan med befintligt ledningsnät
För liggande förslag så planeras gångtunnlar blockeras vilket beräknas resultera i att vattnet
stiger väster om Gunnestorpsvägen så vatten riskerar strömma över planerad förskola.
Det finns enligt beräkningarna fortfarande kapacitet tillgänglig i kulvert längs Hinnebäcken
trots att avledande kapacitet mellan yta och kulvert kan betraktas som god i modellen (vilket
fältbesök visat att den idag inte är pga igensatta intagsbrunnar), se profil i figur nedan.
Sammanfattningsvis så kan man konstatera att planen inte uppfyller gällande
dimensioneringskriterier för skyfall ens om befintlig avledningskapacitet mellan yta och kulvert
är god.

Figur 10: Beräknad översvämning i Guntorpsvägen området i framtid förhållanden.

Figur 11: Profil längs Gunnestorpsvägen kulvert (streckad linje i figur ovan). Översta linjen beskriver markytan och blå linje
beskriver max nivå vid klimatanpassat 100-årsregn.
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4. Föreslagna korrigeringar
Problemen med skyfallshantering i anslutning till planen är i hög grad kopplad till bristande
kapacitet mellan yta och kulvert vilket får konsekvensen att vattennivån stiger väster om
Gunnestorpsvägen. Kulverten har enligt beräkningarna visat sig ha mycket god kapacitet som
bör utnyttjas bättre (utan att samtidigt signifikant försämra situationen nedströms planen).
I föreslaget scenario har kapaciteten mellan yta och kulvert förstärkts med ca 800 l/s i punkt
som illustreras i figur nedan.
Det är viktigt att drift/underhåll av denna kapacitet säkerställs så den finns tillgänglig vid
skyfall.
Effekten av åtgärden blir att man nu klarar gällande dimensioneringskriterier inom planen.
Överskottsvatten som ger mindre vattendjup finns fortfarande i området. För att minimera detta
så bör man arbeta med höjdsättning inom området så marken avvattnas naturligt mot områden
som är mindre känsliga för detta vatten.

Figur 12: Exempel på en stor kapacitet rännstensbrunn (Hynds Megapit®).

En alternativ lösning som föreslagits har varit att man lägger en kulvert i gångtunneln i samband
med att man fyller igen gångtunneln. Detta är också en tänkbar lösning men man måste då på
motsvarande sätt se till att kommunikationen med denna kulvert från ytan har tillräcklig
kapacitet, speciellt för att bibehålla vattennivån lägre än vägnivån. För att inte belasta området
öster av Gunnestorpsvägen med ytvatten bör man se till att denna kulvert förlängs så den
kopplas till befintlig kulvert alternativt att den går till vattendraget öster om planområdet.
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800l/s kapacitet rännstensbrunn

Figur 13: Beräknad översvämning i Gunnestorpsvägen området med stor kapacitet rännstensbrunn.

Figur 14: Profil längs Gunnestorpsvägen kulvert (streckad linje i figur ovan). Översta linjen beskriver markytan och blå linje
beskriver max nivå vid klimatanpassat 100-årsregn.
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Figur 15: Skillnad i vattendjup mellan scenario 2 och 4 (rött innebär större vattendjup för scenario 4)

Figur 16: Planerad topografi enligt erhållet material till vänster med en kulvert där gångtunnel idag ligger (pil). Befintligt
ledningssystem och en dragning av kulvert.
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Bilaga 1

Fältbesök foton:
Bilder från Kretslopp och vattens fältbesök 2017-04-05.

Figur 17: Karta med placering av följande bilder.

Foto 3: Rännstensbrunn blockerat med sedimentering
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Foto 4: Rännstensbrunn blockerat med löven

Foto 5: En annan blockerat rännstensbrunn. Staven står i det sediment som brunnen är full av.
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Bilaga 2

Modelldokumentation :

Modellförutsättningar:
- Dagvattensnätet data från totalmodellen
- Skyfallsmodell som byggts upp för Göteborgs Stad 2015 (bl.a. med DEM höjdmodell
4x4m från 2011)
- Regn data som erhållits från DHI i samband med ”strukturplan för
översvämningshantering”
- Föreslagen plan för Gunnestorpsvägen.
Modell setup:
Mike Urban Flood-modellen är en kopplad (M21 – MU) hydraulisk och hydrologisk modell.
Följande sammanfattar ingående delar och figur 19 nedan visar omfattningen av modellerna.

Figur 18: Illustration av de två kopplade modellerna i Mike Urban Flood.

Mike Urban:
Ledningsnätet (ledningar, brunnar, utlopp, vattendrag mm) och hydrologi från lokala
avrinningsområden är beskrivet i Mike Urban.
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Mike 21:
Avrinningsområdets höjdmodell är beskriven i Mike21med 4m kvadrat rutnät. I Mike 21
beskrivs också markens råhet, infiltration och nederbörd (exklusive det som beskrivs i Mike
Urban).
Modellantaganden och begränsningar:
- Modellen är kontrollerad for områden som avleds till kulvert som rinner under
Tuvevägen. Nedströms detta område är modellen inte justerat och resultat ska inte
användas för framtid eventuella studier.
- Vattennivå nära Tuvevägen påverkar inte resultaten runt Gunnestorpsvägen.
- Vi har i modellen belastat ledningsnätet med regn med 5 års återkomsttid.
Modellsetup som använts:
Scenario 1: M21 nuvarande Scenario modell.
Scenario 2: M21 och MUrban nuvarande scenario modell.
Scenario 3: M21 och MUrban Framtid Scenario modell
Scenario 4: M21 och MUrban Framtid Scenario + Nya högkapacitet rännstensbrunn.

