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Sammanfattning 
Initiala översvämningsstudier har visat att aktuell detaljplan ligger i ett område som riskerar att 

svämmas över vid skyfall och nya byggnader planeras i lågpunkter inom området. Bland andra 

Länsstyrelsen har därför efterfrågat en utredning kring hur översvämningssituationen i 

detaljplaneområdet och nedströms påverkas vid ett genomförande av detaljplanen samt förslag 

för att undvika eventuella översvämningar till följd av exploateringen. 

 

Den här utredningen har arbetats fram tillsammans med exploatören och övriga förvaltningar 

inom Göteborgs stad. Utredningens syfte är att undersöka hur exploateringen i 

detaljplaneområdet, nedströms bebyggelse och tillgänglighet till området påverkas ur ett 

skyfallsperspektiv. Fyra scenarier har utvärderats: 

 

1. Befintlig situation  

2. Föreslagen ny detaljplan utan åtgärder, befintligt ledningsnät 

3. Föreslagen detaljplan kompletterad med åtgärder på marknivåer, befintligt ledningsnät 

4. Föreslagen detaljplan kompletterad med åtgärder på marknivåer i närliggande grönytor. 

En skyfallsledning i den norra delen av planen i övrigt befintligt ledningsnät. Invallning 

av garagenedfarter. 

 

Resultatet av scenario 1 visar att vatten samlas på de nedsänkta parkeringsytorna utan att 

påverka befintlig bebyggelse eller nedströms områden. I scenario 2 byggs parkeringsytorna 

bort, vilket innebär att vatten ställer sig främst på intilliggande gårdar vid ett skyfall. 

Tillgängligheten i området klaras inte och nedströms liggande områden påverkas inte nämnvärt 

vid detta scenario. 

 

Skyfallssituationen enligt scenario 3 och scenario 4 förbättras i den norra delen av planområdet. 

Tillgängligheten är möjlig att klara för samtliga byggnader från åtminstone en sida. Byggnader 

som enligt resultaten riskerar att få vatten stående mot fasaden kan skyddas bl.a. genom tät 

konstruktion, skydd genom vallar eller utformning av vägar så att vatten rinner bort från fasader. 

Nedfarterna till parkeringsgaragen under jord rekommenderas skyddas genom invallning. I den 

norra delen av planområdet rekommenderar Kretslopp och vatten en sänkning av markytor 

istället för en skyfallsavledning, eftersom ledningen har driftbehov och riskerar hamna i en 

trång sektion mellan träd vid Briljantgatan och föreslagna byggnader. I södra delen 

rekommenderas att markytor sänks runt gångtunneln under Smaragdgatan och att 

Briljantgatan/Smaragdgatan utformas så att vatten inte kan rinna mot husen och istället 

magasineras/fördröjs på kontrollerade lågpunkter. 

 

Planens utformning möjliggör genomförandet av tidigare rekommenderade skyfallsåtgärder. 

Resultaten visar att tillgänglighet för boende och räddningstjänst kan uppfyllas och att 

närliggande och nedströms områden inte påverkas negativt vid föreslagen utformning av 

planområdet. Problematiken måste inte lösas exakt så som det är beräknat och redovisat i denna 

rapport, en kombination av åtgärder kan fungera lika bra. Arbetet med att ta fram detaljerade 

lösningar pågår. 
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Bakgrund och syfte 
Detaljplanen ”Detaljplan för bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan - inom stadsdelen 

Tynnered i Göteborg, del av BoStad2021” 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 med ett systemförslag för området utav Ramböll 

levererad i juni 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) ger 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 från översvämningsyta till underkant golvbjälklag och vital del nödvändig 

för byggnadsfunktion. För samhällsviktig anläggning är marginalen 0,5 m. Säkerhetsmarginal 

för framkomlighet är 0,2 m vattendjup. I föreliggande PM behandlas enbart översvämningar till 

följd av skyfall.  

 

Syftet med denna studie är att utvärdera hur klimatanpassat 100-årsregn påverkar planområdet 

och nedströms område, gränser för nya byggnader och framkomlighet är hämtade från ”Förslag 

till översiktsplan för Göteborg, tillägg till översvämningsrisker”. Fokus ska ligga på att svara 

på Länsstyrelsens yttrande:  

 

”Eftersom planförslaget syftar till att bygga bort befintliga lågpunkter, måste utredningen 

redovisa hur området kommer att se ut när det är utbyggt. Länsstyrelsen ifrågasätter vart 

ytvatten kommer att rinna och hamna efter att byggnationen är klar? Kan det finnas risk att det 

vid skyfall kan inträffa att område utanför planområdet påverkas? Det är viktigt att 

slutsatser/rekommendationer som krävs för att undvika det bearbetas in i den aktuella 

detaljplanen. Det kan t.ex. gälla höjdsättning av marken.” 

 

Utredningen behöver därmed klarlägga vad som händer när byggnaderna kommer på plats på 

parkeringsplatserna och se vart vattnet som idag samlas i lågpunkterna där tar vägen. 
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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 skyfallsresultaten 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.  

 

En viktig förändring jämfört med tidigare skyfallsmodell är att dagvattenledningssystemet 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, urschaktning 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. 

 

I utredningen har fyra beräkningar utförts; en för dagens situation, framtida situationen utan 

åtgärder samt två versioner av åtgärder.  

  

Reflektioner från strukturplan för översvämningshantering 

En strukturplan avser ett geografiskt planeringsunderlag för hantering av översvämningsrisker 

inom ett avrinningsområde som är under framtagande inom Göteborgs stad. Strukturplanen 

täcker i skrivande stund inte aktuellt planområde. 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. 

 

För detaljplanen Briljant/Smaragdgatan bör det eftersträvas att inte bygga där naturgivna 

förutsättningar finns för avledning (skyfallsled) och utjämning (skyfallsyta). Detta blir dock 

svårt när skyfallsutredningen är gjord i ett sent planskede. Därmed har istället planen 

skyfallssäkrats genom flertal åtgärder så som nedsänkta ytor jämfört med det initiala förslaget. 

 

 

  

http://www.vattenigöteborg.se/
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Orientering och områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget vid Briljant- och Smaragdgatan, i Tynnered, ca 8 km sydväst om 

Göteborgs centrum. Figur 1 illustrerar planområde med befintlig situation (ortofoto från 2015) 

samt planerad bebyggelse visas med svart. I Figur 2 visas höjdmodellen för planområdet. 

 

  
Figur 1: Översiktskarta över aktuellt planområdet och med planerad byggelse visas med svarta byggnader. 

  
Figur 2: Topografi för området (höjdsystem RH2000). 
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Studerade scenarier 
Följande scenarier har utvärderats: 

1. Befintlig situation 

2. Föreslagen ny detaljplan utan åtgärder, befintligt ledningsnät 

3. Föreslagen ny detaljplan kompletterad med åtgärder på marknivåer, befintligt 

ledningsnät 

4. Föreslagen ny detaljplan kompletterad med åtgärder på marknivåer i närliggande 

grönytor. En skyfallsledning i den norra delen av planen i övrigt befintligt ledningsnät. 

Invallning av garagenedfarter. 

 

Utformning och resultat för varje scenario beskrivs i följande fyra stycken. 

 

1. Befintlig situation 
Vid simulering av befintlig bebyggelse med klimatanpassat 100-årsregn illustreras i figur nedan 

vilka delar av planområdet som har problem med stora vattendjup vid nuvarande nedsänkta 

parkeringsytor. I befintligt ledningsnät avleds det som mest 140 l/s norrut och 550 l/s söderut.  

 

 
Figur 3: Beräknad översvämning kring planområdet vid ett klimatanpassat 100-årsren för befintliga bebyggelse. 

 

 

  

Maxflöde i ledning 

140 l/s 

Maxflöde i ledning 

550 l/s 
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2. Föreslagen ny detaljplan utan specifika åtgärder, befintligt ledningsnät 
I detta scenario har föreslagen bebyggelse arbetats in i modellen och marknivåer har justerats 

utifrån nedanstående underlag: 

• Nya byggnader – underlag från Krook och Tjäder, Underlag skyfall 

Briljant&Smaragd_170908 

• Parkeringsytor som byggs om till parkeringsgarage – underlag från Krook och Tjäder, 

Underlag skyfall Briljant&Smaragd_170908 

• Sänkning av vägbana under spårvägen – underlag från Atkins, Opaltorget nytt centrum 

etapp , 1. 0114.pdf 

 

Ändrade marknivåer inom planområdet visas i färgskala i Figur 4. Positivt värde innebär att 

marken har höjts i planen jämfört med befintlig marknivå. Nya byggnader visas med svart. 

Parkeringsytorna har däckats över vid hus B – C – D och vid G – H. Under husen kommer 

utföras garage med infarter från norr och söder där golvnivå i garaget och dess infart ligger 

lägre än dagens nivå. 

 

 
Figur 4 Justerade marknivåer enligt underlag från Krook & Tjäder visas i färgskala. 
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Utformning av detaljplanen innebär att befintliga ytliga avledningsmöjligheter tas bort. Detta 

får konsekvensen att vattendjupet i närheten av ny och befintlig bebyggelse ökar, se Figur 5. 

Tillgängligheten till de nya byggnaderna kommer inte att vara möjlig för de boende från alla 

håll. De byggnader som befinner sig i närheten av djupt vatten måste ha ingångar från de håll 

som inte har djupt vatten.  

 

 

 
Figur 5: Beräknad översvämning kring planområdet vid ett klimatanpassat 100-årsren för framtida förhållanden. 

Vatten vid byggnaderna 

För området i den norra delen vid den planerade byggnaden ”1” kommer vattnet att som mest 

stå upp till +25,9. Med 0,2 m marginal till underkant på golvbjälklag blir lägsta föreslagen nivå 

för underkant golvbjälklag +26,1. Anledningen till det stora djupet är garagenedfarten. 

 

Vid planerad byggnad ”3” kommer gränsen för underkant på golvbjälklag att vara +27,8.  

 

På grund av den blockerade flödesvägen kommer det att bli djupare vatten på gården mellan 

befintliga hus C och D. Det kommer stå vatten upp till +27,5, vilkket innebär att underkant 

golvbjälklag skall ligga på minst +27,7.  

 

Tidigare 

flödesväg 

3) Mark 27,2 + maxdjup 0,4 = 27,6 

J) Mark 23,4 + maxdjup 2,7  = 26,1 

Maxflöde i ledning 

130 l/s 

Maxflöde i ledning 

670 l/s 

1) Mark 24,2 + maxdjup 1,7 = 25,9 

Innergård mellan C och D 

Marknivå 27,3 + maxdjup 

0,23 = 27,5 

5) Mark 26,2 + maxdjup 0,4  = 26,6 
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För det planerade huset ”5” kommer det att stå vatten vid den östra fasaden. Vattnet beräknas 

stå upp till +26,6, vilket med 0,2 m marginal till underkant på golvbjälklag ger gränsen +26,8. 

Vid planerat hus ”J” kommer det att stå mycket djupt vatten vid nedfarten till garaget. Garagens 

golvnivåer kommer att ligga lägre än befintliga marknivåer. Det är därmed viktigt med 

avledning före vattnet når garagenedfarterna. 

 

Flödet i ledningsnätet beräknas som mest till 130 l/s norrut. Söderut beräknas flödet uppgå till 

som mest 670 l/s. 

 

Framkomlighet 

I Figur 6 visas befintlig situation till vänster i figuren och den framtida enligt föreslagen 

detaljplan till höger. Färgskalan i bilderna är inställd för att utvärdera tillgänglighet för boende 

(0,2m) och räddningstjänst (0,5m). 

 

Tillgängligheten till de nya byggnaderna kommer inte att vara möjlig för de boende från alla 

håll. De som befinner sig i närheten av djupt vatten måste ha ingångar från de håll som inte har 

djupt vatten. Tillgängligheten försämras för boende i de befintliga husen C, D och H. För 

räddningstjänsten kommer det endast att bli för djupt vatten vid garagenedfarterna till hus ”1” 

och ”5”. Dessa områden är inringade med rött.   

 

 
Figur 6 Översvämning orsakat av klimatkompenserat 100-årsregn idag och efter detaljplanens utbyggnad. 

 

  

Befintligt Framtida 

Försämrad 

tillgänglighet för 

befintlig 

bebyggelse C och D 

Försämrad 

tillgänglighet för 

befintlig 

bebyggelse H 
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Nedströmsområde 

På grund av att vattnet är instängt inom planområdet försämras inte situationen nämnvärt 

nedströms utan endast i direkt anslutning till planområdet. Ökat vattendjup för aktuellt scenario 

jämfört med befintlig situation visas i Figur 7. 

 

 
Figur 7 Försämring av maximalt vattendjup av detaljplanen jämfört med befintlig situation. 

3. Föreslagen ny detaljplan kompletterade med åtgärder på marknivåer, befintligt 
ledningsnät 

Eftersom flödesvägen i den norra delen av detaljplanen är blockerad av hus ”3” så kommer det 

att behöva skapas volymer för magasinering inom och i närheten av detaljplanen. Istället för att 

orsaka skador på befintlig bebyggelse och förhindra framkomligheten för boende föreslås att 

ytor sänks av som planerade skyfallsytor. Åtgärder som gjorts på höjdsättningen jämfört med 

dagens nivåer inom planområdet visas i färgskala i Figur 8. 

 

Avsänkning mellan befintliga hus C och D, gångbana och utanför P-huset. 

• Sänkning av marknivåer vid befintliga hus C och D, gården sänkt till +27,0. 

• Gångtunnel under Briljantgatan vid det planerade P-huset sänks till nivå +26,4 fram till 

hus D.  

• Vid parkeringshuset föreslås marknivån sänkas till +27,0. 
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Avsänkning till parkeringsyta och gångtunnel 

1. Från korsningen Briljantgatan/Smaragdgatan är ett grunt dike avsänkt till gångtunneln 

2. Sänkning av marknivån av gatan vid hus J till parkeringen som planeras till +25,1. 

 

 
Figur 8 Justerade marknivåer enligt underlag från Krook & Tjäder visas i färgskala. 

Vatten vid byggnaderna 

Ny byggnad ”1” gränsen för underkant på golvbjälklag, max vattenyta 26,7 + 0,2 = +26,9. 

Ny byggnad ”3” gränsen max vattenyta 27,4 + 0,2 = +27,6. 

Ny byggnad ”5” gränsen max vattenyta 26,7 + 0,2 = +26,9. 

För befintligt hus C kommer gränsen att vara +27,5+0,2 = +27,7 vilket ska jämföras med 

underkant på den befintliga nivån för golvbjälklaget. 

Befintligt hus H kommer gränsen att vara, max vattenyta 26,9 + 0,2 = +27,1. 

Befintligt hus J och framtida hus ”5”, max vattenyta 25,8 + 0,2 = +26,0. 

  

1.Avsänkning C-D, 

gångbana samt utanför 

P-hus 

2.Avsänkning 

till parkering 

samt gångtunnel 
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Figur 9: Översvämning orsakat av klimatkompenserat 100-årsregn vid framtida förhållanden med nedsänkt gård vid hus G 

och J. 

Framkomlighet 

I Figur 10 visas befintlig situation till vänster i figuren och den framtida enligt föreslagen 

detaljplan till höger. Färgskalan i bilderna är inställd för att utvärdera tillgänglighet för boende 

(0,2m) och räddningstjänst (0,5m). 

 

Tillgängligheten till de nya byggnaderna kommer inte att vara möjlig för de boende från alla 

håll. De som befinner sig i närheten av djupt vatten måste ha ingångar från de håll som inte har 

djupt vatten. För räddningstjänsten kommer det endast att bli för djupt vatten vid den planerade 

byggnader 1 och 5 vid garagenedfarterna. Dessa områden är inringade med rött.   

 

Maxflöde i ledning 

130 l/s 

Maxflöde i ledning 

640 l/s 

J) Mark 23,4 + maxdjup 2,4  = 25,8 

C) Mark 27,3 + maxdjup 0,2 = 27,5 

Åtgärd, avsänkt område för att 

skapa volym till skyfall 

3) Mark 27,2 + maxdjup 0,2  = 27,4 

5) Mark 26,4 + maxdjup 0,3  = 26,7 

Innergård C och D 

Marknivå 27,0 + maxdjup 

0,5 = 27,5 

H) Mark 26,0 + maxdjup 0,3  = 26,9 

1) Mark 26,3 + maxdjup 0,4 = 26,7 
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Figur 10 Översvämning orsakat av klimatkompenserat 100-årsregn idag och efter detaljplanens utbyggnad. Med svarta pilar 

visas från vilket håll som det finns tillgänglighet till byggnaderna. 

Nedströmsområde 

På grund av att vattnet fortfarande är instängt inom planområdet ändras inte situationen 

nämnvärt nedströms planområdet, se skillnaden i översvämningsdjup före och efter 

exploateringen med åtgärder i form av nedsänkt gård och gång- och cykelbana i Figur 11. 

 

 
Figur 11 Skillnad i vattendjup mellan befintliga och framtida situation enligt detaljplanen. 

Befintligt Framtida 

Försämrad 

tillgänglighet för 

befintlig 

bebyggelse 

Försämrad 

tillgänglighet för 

befintlig 

bebyggelse 
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4. Föreslagen ny detaljplan med åtgärder på marknivåer i närliggande grönytor. En 
skyfallsledning i den norra delen av detaljplanen i övrigt befintligt ledningsnät. 
Invallning av garagenedfarter. 

Eftersom den idag öppna flödesvägen i den norra delen av detaljplanen är blockerad av hus ”3” 

så kommer det att behöva skapas volymer för magasinering inom och i närheten av detaljplanen. 

Istället för att orsaka skador på befintlig bebyggelse och förhindra framkomligheten för boende 

föreslås att ytor sänks av som planerade skyfallsytor i kombination med en skyfallsledning som 

avleder vattnet från det instängda området vid hus ”3” till den nedsänka grönytan vid 

Skattegårdsvägen. Åtgärder som gjorts på höjdsättningen jämfört med dagens nivåer inom 

planområdet visas i färgskala i figur 12 och beskrivs nedan.  

 

Avsänkning av gångbana och utanför P-huset. 

• Gångtunnel under Briljantgatan vid det planerade P-huset sänks till nivå +26,4 fram till 

hus D.  

• Vid parkeringshuset föreslås marknivån sänkas till +27,0. 

 

Avsänkning till parkeringsyta och gångtunnel 

• Från korsningen Briljantgatan/Smaragdgatan är det avsänkt ett grunt dike till 

gångtunneln 

• Sänkning av marknivån av gatan vid hus J till parkeringen som planeras till +25,1. 

 

Avsänkning grönytor 

• Norr om detaljplanen är en grönyta vid Skattegårdsgatan nedsänkt 1 m från dagens 

marknivåer 

• Sydöst om detaljplanen är en grönyta vid nedsänkt till +24,8 som en platt yta mellan 

gångtunnlarna 

 

Skyfallsledning 

• En ledning från gångtunneln vid P-huset till den nedsänkta ytan norr om detaljplanen 

vid Skattegårdsgatan. Längd ca 220m, dimension i beräkningen 900mm. 

 

Skydd av garagenedfarter 

• Byggnad ”1” höjd marknivå vid Briljantgatan 

• Byggnad ”5” förhöjd cykelbana och en stödmur 
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Figur 12 Justerade marknivåer visas i färgskala enligt underlag från Krook & Tjäder, Atkins och Park och naturförvaltningen. 

Skyfallsledningen visas med svart streckad linje. 

Avsänkning  

gångbana samt 

utanför P-hus 

Avsänkning 

till parkering 

samt 

gångtunnel 

Avsänkning  

grönyta vid 

Skattegårdsv 

Igenfylld gångtunnel 

Avsänkning  

grönyta mellan 

gångtunnlar 

A 

C 

1 

3 

P-hus 

5 

H 

F 

4 

B 

D 

I 

J 

Skyfallsledning från P-hus 

till ny avsänkning grönyta 

2 
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Vatten vid byggnaderna 

• Ny byggnad ”1” gränsen för underkant på golvbjälklag, max vattenyta 26,2+0,2 =+26,4. 

• Ny byggnad ”3” gränsen max vattenyta 26,6 + 0,2 = +26,8. 

• Ny byggnad ”5” gränsen max vattenyta 26,7 + 0,2 = +26,9. 

• Nedfart till garage till hus ”5” beräknas max vattenyta på +24,7. 

• För befintligt hus C kommer gränsen att vara +27,5+0,2 = +27,7 vilket ska jämföras 

med underkant på den befintliga nivån för golvbjälklaget. 

• Befintligt hus I kommer gränsen att vara, max vattenyta 26,4 + 0,2 = +26,6. 

• Befintligt hus J kommer gränsen att vara max vattenyta 25,3 + 0,2 = +25,5. 

 

 
Figur 13: Översvämning orsakat av klimatkompenserat 100-årsregn vid framtida förhållanden med skyfallsledning och 

nedsänkta grönytor. Skyfallsledningen visas med svart streckad linje. 

Maxflöde i ledning 

130 l/s 

Maxflöde i ledning 

700 l/s 

Nedfart garage 23,4 + maxdjup 1,3  

= 24,7 

3) Mark 26,4 + maxdjup 0,2  = 26,6 

5) Mark 26,0 + maxdjup 0,7  = 26,7 

Innergård C och D 

Marknivå 27,3 + maxdjup 

0,2 = 27,5 

I) Mark 25,7 + maxdjup 0,7  = 26,4 

1) Mark 24,2 + maxdjup 2,0 = 26,2 

Avsänkning grönyta 

vid Skattegårdsv 

Ny marknivå 24,8 + 

maxdjup 0,7 = 25,5 

Maxflöde i ny 

skyfallsledning 

320 l/s 

J) Mark 25,1 + maxdjup 0,2  = 25,3 
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Flödet i skyfallsledningen är beräknat till som mest 320 l/s. Vattenytan vid ledningens inlopp 

(gångtunnelns botten vid P-huset) beräknades till +26,6. Vid ledningens utlopp i grönytan norr 

om planen beräknades vattenytan till +25,5. Den tillgängliga tryckförlusten på ledningssträckan 

var därmed 0,9 m. Minsta nödvändiga dimension för att avleda flödet är 540 mm. En 

säkerhetsfaktor på minst 1,5 rekommenderas vilket ger en ledningsdimension på 630 mm 

(invändigt).  

 

Framkomlighet 

I Figur 10 visas befintlig situation till vänster i figuren och den framtida enligt föreslagen 

detaljplan till höger med åtgärder så som skyfallsledning och nedsänka grönytor. Färgskalan i 

bilderna är inställd för att utvärdera tillgänglighet för boende (0,2 m) och räddningstjänst (0,5 

m). 

 

Tillgängligheten till de nya byggnaderna kommer inte att vara möjlig för de boende från alla 

håll. De som befinner sig i närheten av djupt vatten måste ha ingångar från de håll som inte har 

djupt vatten. För räddningstjänsten kommer det endast att bli för djupt vatten vid de planerade 

byggnaderna 1, 5 och garagenedfarterna. Dessa områden är inringade med rött. Under 

spårvägen är vägen planerad att sänkas vilket förbättrar situationen för hus ”5” men det kommer 

försämra tillgängligheten för räddningstjänsten under spårvägen.   

 

 
Figur 14 Översvämning orsakat av klimatkompenserat 100-årsregn idag och efter detaljplanens utbyggnad med åtgärder för 

skyfall. 

 

  

Befintligt Framtida 

Försämrad 

tillgänglighet 

under spårvägen 

Tillgänglighet 

endast från gården 
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Nedströmsområde 

Skyfallsledningen hjälper vattnet norrut och det är därmed inte längre ett instängt område vid 

byggnad ”3”. I den extra volymen som skapats i grönytan norr om planområdet magasineras 

flödet. Nedströms planområdet försämras inte situationen nämnvärt förutom under spårvägen 

där vägen sänkts av, se skillnaden i översvämningsdjup före och efter exploateringen i Figur 

15. 

 

 
Figur 15 Ändrat maxdjup vid skyfall till följd av detaljplanen med åtgärder i form av grönytor och skyfallsledning. Minskat 

djup till följd av detaljplanen inklusive åtgärder visas med grönt där djupet har ökat visas det med rött. 
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Diskussion 
Beräkningarna har påvisat att det krävs åtgärder i det initiala förslaget för att skyfallssäkra 

detaljplanen. I utredningen har flertalet åtgärder testats i två olika beräkningar.  

 

Den viktigaste slutsatsen från beräkningarna är att det behöver skapas volymer eller möjlighet 

att avleda skyfallet. Genom att skapa volymer inom och i närheten av detaljplanen är det 

möjligt att lösa problemen för planområdet och nedströms liggande områden. Problematiken 

måste inte lösas exakt så som det är beräknat och redovisat i denna rapport, en kombination av 

åtgärder kan fungera lika bra. 

 

En skyfallsledning i norrgående riktning från hus nummer 3 kommer exempelvis inte att 

behövas om det skapas utjämnande volymer. Skyfallsledningen har i diskussioner efter 

beräkningarna konstaterats vara svår att genomföra, bland annat att få tillräckligt fall på 

ledningen. Skyfallsledningar ska enligt Kretslopp och Vatten ses som en sista utväg eftersom 

driften av dem är problematisk, öppna lösningar för skyfallsvägar eller fördröjningsvolymer 

är att föredra. Skyfallsledningar har en tendens att bli stora ledningar vars funktion förväntas 

nyttjas ytterst sällan. 

 

Förutom de stora dragen med att skapa volymer eller avledning för detaljplanen så är de 

viktigaste detaljerna att lösa; skydd för byggnad nummer 5 och nedfarterna till garagen. Det 

pågår ett arbete efter beräkningarna, som redovisas i denna rapport, med huvudinriktning utan 

skyfallsledning. I det pågående arbetet tas det också fram förslag på hur det går att avleda 

vattnet för att sänka den maximala vattennivån vid byggnad 5. Byggnaden planeras också 

höjas från det initiala förslaget för att skaffa sig marginal mot dem beräknade vattennivån vid 

skyfall. Tillgängligheten till byggnaden vid skyfall behöver antingen möjliggöras från 

Smaragdgatan (där det beräknas djupare vatten än rekommenderade 0,2 m enligt TTÖP) eller 

gården som inte beräknas få för stora vattendjup. 
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Bilaga 1 – Modelldokumentation 
 
Modellförutsättningar: 

- Dagvattennät: data från totalmodellen (Hydran export 2017-06-23) 
- Skyfallsmodell som byggts upp för Göteborgs Stad 2015 (bl.a. med höjdmodell 4x4m 

från 2011) 
- Regndata som erhållits från DHI i samband med ”strukturplan för 

översvämningshantering” 
- Föreslagen plan för Briljant- och Smaragdgatan. 

 
Modell setup: 

Mike Urban Flood-modellen är en kopplad (M21 – MU) hydraulisk och hydrologisk modell. 
Följande sammanfattar ingående delar och Figur 16 nedan visar omfattningen av modellerna. 
 

 
Figur 16: 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.  
 
Mike 21: 

Ledningsnät i MIKE Urban 

Höjdmodell i MIKE 21 
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Avrinningsområdets höjdmodell är beskriven i Mike 21 med 4m kvadratiskt rutnät. I Mike 21 
beskrivs också markens råhet, infiltration och nederbörd (exklusive det som beskrivs i Mike 
Urban). 
 
Modellantaganden och begränsningar: 

- Modellen innefattar avrinningsområdet till dagvattenledningsnätet som avvattnar 
planområdet. 

- Vi har i modellen belastat ledningsnätet med regn med 5 års återkomsttid. 
 

Modellsetup som använts: 

 

Scenario 1 Befintligt system: M21 befintliga marknivåer, MIKE Urban befintligt 

dagvattenledningsnät. Existing/Brilj_Befintligt.couple 

 

Scenario 2 Framtida system: M21 byggnader enligt detaljplanen och justerade marknivåer vid 

byggnaderna,  MIKE Urban befintligt dagvattenledningsnät. Future/Brilj_Framtida.couple 

 

Scenario 3 Framtida system med åtgärder så som nedsänkt innergård: M21 byggnader enligt 

detaljplanen och justerade marknivåer vid byggnaderna samt åtgärder i form av nedsänkta 

nivåer på gård C-D mm. Mike Urban befintligt dagvattenledningsnät. 

Future_edits/Brilj_Framtida.couple 

 

Scenario 4 Framtida system: M21 byggnader enligt detaljplanen och justerade marknivåer vid 

byggnaderna, MIKE Urban befintligt dagvattenledningsnät. Skyfallsledning_Base.couple. 
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Bilaga 2 – Flödet i dagvattenledningar ut från planområdet 
 

Med grönt visas befintliga förutsättningar med svart visas flödet efter detaljplanens utbyggnad. 

Detaljplanen kommer att innebära en något lägre belastning i flöde i ledningsnätet norrut men 

en ökning söderut. Enligt utredningen ser inte det ökade flödet ut att ge några signifikanta 

skillnader för översvämmade ytor söder om detaljplanen. 

 

 
Figur 17 Beräknat flöde i BTG 400 som avvattnar den norra delen av detaljplanen i Briljantgatan. Beräknat flöde i ledningen 

vid skyfall och dagens förutsättningar visas med grönt, framtida visas med svart.  

 

 
Figur 18 Beräknat flöde i BTG 600 som avvattnar den södra delen av detaljplanen i Smaragdgatan. Beräknat flöde i ledningen 

vid skyfall och dagens förutsättningar visas med grönt, framtida visas med svart. 


