4 Göteborg stad
Riskerna för extrema väderhändelser i Göteborg förutspås öka kraftigt på lång sikt. Ett förändrat
klimat med temperaturhöjning som i sin tur höjer havsnivån pekas ut som den största riskfaktorn för
staden (Göteborg stad, 2010). En höjning av havsnivån på 0,9 m i kombination med en storm likt
”Gudrun” skulle försätta nästan hela centrala delarna av Göteborg under vatten. Beräknade
kostnader för att skydda de centrala delarna av staden till 1 meter högre havsnivå är cirka 10
miljarder. (MSB, 2011)
Göteborg är därför en av de kommuner som idag arbetar mycket aktivt för att lokalt fördröja och
rena dagvatten på de platser där det går runt om i staden. Kommunen har även låtit utveckla en
digital skyfallsmodell för att strategiskt kunna planera för att minska konsekvenserna vid
översvämningar. Skyfallsmodellen kan simulera olika scenarier vid kraftiga skyfall i de mest
tätbefolkade områdena i Göteborg och är den största i sitt slag i Sverige. (Göteborg stad, 2017)

4.1 Biofilter i Kviberg
Bakgrund till projektet
Förvaltningen Kretslopp och vatten (KV) samt Park och naturförvaltningen (PoN) i Göteborgs stad,
har ingått ett samarbete för att upprätta en demonstrationsanläggning för trög avledning av
dagvatten. Den anläggning som avses är biofilter, även kallad rain garden eller regnbäddar, som
anläggs med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor (parkeringsytor). Rening i
biofiltren sker huvudsakligen genom sedimentation och filtrering i växtbädden.
Anläggandet av biofiltren i Kviberg ska öka kunskapsläget kring hur den här typen av
dagvattenanläggningar bör anläggas och användas i Göteborg. Det anses angeläget då klimatet
förändras och nederbörden i Göteborg förväntas öka samtidigt som dagvattensystemen i många
områden är underdimensionerade.
Biofiltren har anlagts längs med två parkeringarna i Kviberg, vilka tillsammans ger plats för ca 600
bilar. Biofiltren dimensioneras för att motsvara mellan 4-6% av den avrinnande ytan vilket motsvarar
ca 650 m2. Biofiltrens inlopp utgörs av regelbundna släpp mellan kantstenarna på parkeringen. Vid
mindre regn ska vattnet infiltrera genom växtbädden ner till den underliggande dräneringsledningen.
Vid större regn bräddar vattnet via kupolbrunnar som placerats i biofiltren. Växtligheten i biofiltren
varierar från gräs till träd. Biofiltren varvas med skelettjord för att optimera förutsättningarna för
träden. Utredningsarbetet påbörjades under hösten 2013. Under sommaren 2015 stod anläggningen
färdig.
Organisering
Initiativtagare till anläggandet av biofilter var förvaltningarna Kretslopp och Vatten samt Park och
Natur i Göteborgs stad. Sweco anlitades för utredning och projektering av anläggningarna.
Parkeringsbolaget och Serneke bidrog med ytor för demoprojektet och de äger också anläggningen.
Teknisk utformning
I Figur 1 presenteras ett principförslag på biofiltrens utformning och biofiltrens ungefärliga placering i
området. Avrinningen sker från centrum av parkeringarna ut mot kanterna där biofiltren placerats för
att möjliggöra att parkeringen kan används som evenemangsområde. Biofiltren motsvarar mellan 4-
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6 % av den avrinnande ytan vilket resulterat i ca 650 m2. De är långa och smala och avvattnas via
ledning och anslutande diken söderut.

Figur 1. T.v. översiktlig beskrivning av anläggningen. T.h. illustration av anläggningen i genomskärning (källa:
Göteborgs stad).

Efter diskussion med P-bolaget han man av säkerhetssynpunkt valt kantsten på 2 m som ska
säkerställa att bilar vid halka inte glider ner i biofiltret. Kantstenarna anläggs med 40 cm mellanrum
som får fungera som inlopp till biofiltren. Från kanten på parkeringen sluttar en grässlänt med
lutningen 1:2 ner mot växtbädden. I gräset kan sedimentation av partiklar ske och dagvattenflödet
jämnas ut. Biofiltren kommer att ha en svag lutning (ca 1,5 %) från norr till söder. För att kunna
tillgodoräkna sig hela den tillgängliga utjämningsvolymen, trots lutningen, kommer dämmen att
placeras med ca 15 m mellanrum i biofiltret. Dämmena ska konstrueras med hjälp av stockar som
placeras tvärgående i biofiltret.
Marken kring biofiltren är att betrakta som tät. Därför beräknas inget vatten lämna biofiltren genom
naturlig infiltration. Vid normala regn kommer vatten infiltrera och renas genom växtbädden samt
tas upp av gräs, perenner, buskar och träd. I botten på växtbädden finns en dräneringsledning som
leder bort överflödigt vatten från anläggningen. Dränledningen läggs på en ledningsbädd och kopplas
till kupolbrunnarna med utgående dagvattenledning. Anläggningen utformas så att risken för att
vatten fryser i dräneringsledningen minimeras. När det inkommande vattnet överskrider
infiltrationshastigheten kommer det att magasineras på växtbäddens yta. En ytlig utjämningsvolym
skapas genom att bräddbrunnen, förslagsvis en kupolbrunn, placeras ca 20 cm ovan växtbädden.
Vid större regn kommer vattennivån i biofiltren nå kupolbrunnens höjd, brädda ner i brunnen och
fortsätta i utgående dagvattenledning. Precis som för vanliga dagvattensystem med ledningar
behöver biofiltersystem ha inspektionsbrunnar och rensbrunnar för att säkerställa en säker drift och
kontroll av systemet.
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Figur 2. Biofilteranläggningen i Kviberg september 2016 (Foto: Tove Lindfors, Sweco).

Erfarenheter och lärdomar
Ett flertal erfarenheter och lärdomar har uppstått från arbetet med biofilteranläggningen, vilka har
dokumenterats väl av Göteborgs stad. Ett urval av viktiga erfarenheter presenteras nedan:





Det är av största vikt att kontrollansvarig deltar vid startmötet
Säkerställ att det finns en tydlig utförandespecifikation/arbetsberedning
Utred om det erfordras tätskikt (för att förhindra läckage till omgivande mark, främja
växters vattenupptag mm)
Säkerställ att entreprenörer och leverantörer redan från start är medvetna om vikten av
rätt materialval och anläggningsteknik

Vidare läsning
Mer information om anläggningen i Kviberg går att läsa i rapporten Biofilter i Kviberg – Lärdomar och
erfarenheter från Sweco. Rapporten finns att ladda ner på projektets hemsida.
Kontaktuppgifter
Lina Karlsson, Projektingenjör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
E-post: lina.karlsson@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon: 031-368 70 07

4.2 Multifunktionella ytor i Frihamnen
Bakgrund till projektet
Frihamnen är ett stort utvecklingsområde där dagvattenhanteringen hanterats som en del i en
klimatanpassningsstrategi för området. Frihamnen är beläget i närhet till Göta älv, varför älven blir
recipient till dagvatten från området. Det är därför nödvändigt att skapa en dagvattenhantering som
inte för ut föroreningar från gatorna i älven. Göteborgs stad, har som mål att skapa nya och
innovativa lösningar i området som möjliggör dagvattenhantering på plats i den planerade täta
urbana miljön. Målet har samtidigt varit att ge gatorna goda vistelsevärden.
Grönytor och träd är nödvändiga för att skapa god livsmiljö för de boende i staden. Genom att
samutnyttja vegetationen med den tekniska funktionen att rena dagvatten bidrar växterna med en
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ekosystemtjänst som ger en stor vinst för samhället och stadslivet. Utöver att dagvattnet renas av
vegetationer och minskar i mängd genom avdunstning förbättrar vegetationen och vattnet också
mikroklimatet i området.
När skyfall inträffar finns ingen möjlighet att fördröja och rena dagvattnet lokalt utan den högsta
prioriteten blir istället att få undan vattenmängderna så snabbt och konfliktfritt som möjligt. Genom
planering av mångfunktionella ytor där möjligheter finns för både rekreation och dagvattenhantering
nyttjas marken genom kombinerad användning effektivt. Dagvattnet leds vid skyfall från gatumarken
och vidare till områden som kan översvämmas tillfälligt, och resten av tiden fungera som
mötesplatser och områden för rekreation och uteliv. Genom olika kombinationer av torg, parker och
sekundära gator och cykelbanor och nedsänkta ytor som kan leda bort vatten till Göta Älv skapas en
utemiljö som tillför flera värden till stadsmiljön.
Principen för dagvattenhanteringen i området är att varje gatusektion ges kanaler i varierande bredd
utmed gata där vatten kan samlas, fördröjas och infiltreras. Genom att plantera gräs, buskar och träd
som kan bidra med vattenrening får gatorna höga grönvärden jämfört med konventionella
stadsgator. Den kombinerade dagvattenhanteringsprincipen ger Frihamnen en särartad prägel och
särskilda områdestypiska kvaliteter.
Principen för dagvattenavledning skapar sammanhängande parkstråk med möjligheter att röra sig
fritt och skyddat i gröna miljöer mellan och genom stadsdelarna. Dessa grönstråk fungerar som
komplement till stadsdels- och bostadsnära parkmiljöer vilka har en funktion av mötesplatser där
besökaren stannar till en stund. De sammanhängande stråken skapar möjligheter till rörelse i form av
promenader och joggingturer i en sammanhängande grön miljö.
Organisation
Uppdragsarbetet har utförts i samråd mellan Ramböll och förvaltningarna Kretslopp och Vatten,
Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret på Göteborg Stad.
Teknisk utformning
Arbetet med utformningen har utförts av Ramböll på uppdrag av Göteborg Stad. Arbetet har
omfattat att ta fram förslag till utformning av olika typer av gator och platser.
Dagvattnet ska hanteras i sammanhängande system; fördröjas på kvartersmark och i gaturummen
samt ledas genom området i ytliga blå-gröna stråk och rännor som är utformade för att klara både
små vattenmängder och stora skyfall. Dagvattnet ska fördröjas och renas lokalt utmed hela sträckan
så nära källan som möjligt. Hela systemet ska hänga ihop så att dagvattnet kan ledas i ytan i hela
avrinningsområdet oavsett om det är små vattenmängder eller stora flöden som forsar på gatorna.
Där de blå-gröna stråken börjar är kapacitetsbehovet mindre. Där kan sektionen vara smal och
rännorna vara grunda för att sedan breddas och fördjupas nedströms där kapacitetsbehovet är
större. Eftersom principen för hela dagvattenhanteringen är att leda vatten i ytliga rännor och inte
använda brunnar och underjordiska ledningar behövs konstruktioner med övertäckta rännor där köroch gångbanor passerar över rännorna. Det kan vara i form av kraftiga betongrännor övertäckta med
körbara galler eller med tät betäckning. För att tillgodose handelsfunktionen på ett effektivt sätt
kommer det att behövas en del övertäckningar av rännor och dammar för korsande gångstråk,
uteserveringar och cykelparkering. Dessa övertäckningar kan vara allt från träbryggor, perforerade
plåtar till kraftiga corténplåtar som ger associationer till varvshistorien.
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De blå-gröna stråk som ryms i gatorna som föreslås är tillräckligt breda för att klara fördröjning och
rening, men inte för att fungera som vistelseytor. De är positiva för upplevelsen av gaturummet och
för mikroklimatet, men behöver kompletteras med större ytor för lek och rekreation. I de blå-gröna
stråken kan reningsbehovet för respektive gata väl tillgodoses om stråken utformas med vegetation
och infiltreringslager under ytan. Målet med reningen är att den i första hand ska ske nära källan och
bestå av naturlig rening i växtbäddar och inte av konstgjorda filterlösningar. Detta för att synliggöra
och därmed öka förståelsen för dagvattenhantering samtidigt som det bidrar till en grönare
stadsbild.
Med de blå-gröna stråken så visar modelleringsresultaten även att det går att avleda ett skyfall (100årsregn) utan att vattennivån överstiger 20 cm på avsedda körbanor samt att vattennivån ej riskerar
översvämning i byggnader, utmed gator eller på gårdarna i kvarteren.
Erfarenheter och lärdomar
Bredd och djup på de blå-gröna stråken behöver varieras och anpassas efter behov och möjligheter
på varje plats. Utrymmesbehov på en sträcka kan kompenseras med större bredd och djup på en
annan sträcka inom systemet. Höjdsättning av området i detalj, utformning av korsningar, kantstöd,
snubbelrisk vid kanter samt vattnets hastighet vid kraftiga flöden är andra aspekter som behöver
studeras mer i detalj.
Kontaktuppgifter
Camilla Wenke, Ramböll
E-post: camilla.wenke@ramboll.se
Tel: 010-615 33 36

4.3 Grönska med funktion i Lindholmshamnen
Bakgrund till projektet
Ett konsortium bestående av Älvstranden Utveckling, HSB, Skanska och Peab har som målsättning
med de nya kvarteren i Lindholmshamnen att knyta an till den innovativa och utvecklande anda som
finns i Lindholmen genom att fokusera på nya användningar av grönska med funktion till nytta för
människor och natur.
Rambölls uppdrag har varit att processleda utvärderingsarbetet för de i parallelluppdragen
föreslagna idéerna rörande ”Funktionellt nyttjande av grönska och dagvatten”. Tyngpunkten i
uppdraget har legat på att förbereda ett underlag som möjliggör för konsortiet att utvärdera vilka
principer för utformning av utemiljön som ska prioriteras i fortsatt planering. Idéförslagen har
behandlat bland annat dagvattenhantering i kombination med vegetation, växtetablering på kajer,
växter på fasader, vegetation som vindreduktion och olika typer av gröna tak.
Viktiga parametrar i utvärderingen har förutom effekt och ekonomi varit användarperspektiv och
incitament för hållbar livsstil, trygghet, trivsel och stadsmässighet samt klimatpåverkan och
resursuttag.
Organisering
Ett konsortium bestående av Älvstranden Utveckling, HSB, Skanska och Peab ansvarade för
genomförande av projekt.
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Teknisk utformning
Det enklaste sättet med bra effekt att rena dagvatten är att låta det översila gräs-och
planteringsytor. I kombination med fördröjning i diken eller i fördröjningsmagasin erhålls ytterligare
rening genom sedimentering, luftning och eventuellt växtupptag där det är möjligt att ha växter i
botten av anordningen. Dagvatten fördröjs, renas dels genom översilning och dels genom
sedimentation och leds sedan till Göta älv.
Planområdet består till stor del av takytor och gröna ytor som ger ett relativt rent dagvatten. Val av
takmaterial kan ha betydelse vid bedömningen om takvattens föroreningsinnehåll och har man gröna
tak kan dessa behöva gödslas varför takvattnet i så fall tidvis innehåller gödningsämnen.
Gödningsämnena tas enklast omhand i gräs- eller växtklädda diken. De takytor som ej kommer att
bestå av gröna tak kommer takvattnet att ledas via rännor till översilningsytor eller grunda
svackdiken. Ytorna utförs gräsbeklädda och fungerar både som reningsyta och gör att avrinningen
blir trögare.
Körytornas dagvatten bör ledas till fördröjningsanordningarna om det inte går att leda ut vattnet
över gröna ytor. Dagvattnet kommer till slut att ledas från fördröjningsmagasinen via en tät ledning
alternativt öppen kanal till Göta älv.
Vid ett större regn än det dimensionerande kommer vattnet att dämma i de öppna systemen samt
rinna på markytan till de lägsta markområdena. Det är därför viktigt att höjdsättningen av marken
leder vattnet till mindre känsliga områden. Vid nederbörd som överstiger den statistiska nederbörd
som dagvattensystemen dimensionerats för kommer vattnet behöva avledas på markytan till en plats
där ingen skada på byggnader eller andra konstruktioner kan ske.
Erfarenheter och lärdomar
Arbetet med Lindholmshamnen ledde till utvecklingen av dagvattenhanteringen i Frihamnen.
Kontaktuppgifter
Camilla Wenke, Ramböll
E-post: camilla.wenke@ramboll.se
Tel: 010-615 33 36

4.4 Utredning av lokalklimatet i Masthuggskajen
Bakgrund till projektet
Masthuggskajen, idag ett nedgånget hamnområde på 18 ha på Södra Älvstranden, ska omvandlas till
ett centralt område med en stark egen karaktär, hög täthet och goda kopplingar till älven och
omgivande stadsdelar. Cykel och gående prioriteras och det ska vara lätt att leva utan bil.
En ny detaljplan medger cirka 1 000 nya bostäder, 125 000 m² verksamheter och drygt 40 000 m²
övrigt (t ex p-hus och förskolor). De högsta byggnaderna, upp till 27 våningar, ligger runt en ny park
ovanpå Götatunneln. Se Figur 3 för en schematisk bild över de planerade byggnaderna vid
Masthuggskajen.
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Figur 3. Schematisk bild över Masthuggskajen (källa: CEC Design AB).

Organisering
Eftersom den planerade bebyggelsen är både hög och tät, samt ligger i ett vindutsatt läge, har
behovet att utreda lokalklimatet identifierats. Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, har därför
kontrakterat CEC Design AB att utföra följande studier:



Simulering och utvärdering av lokalklimat och utomhuskomfort i hela området.
Detaljstudier av delområden som i första steget identifieras som särskilt utsatta.

Studiens resultat och rekommendationer ska utgöra underlag för eventuella justeringar av
detaljplanen inför slutgranskning och beslut.
Studie
En digital modell av Masthuggskaj-området och närmast omgivande bebyggelse har byggts upp i
simuleringsprogrammet ENVI-met (Figur 4). Simuleringar körs för sommar- och vinterklimat.
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Figur 4. Simulering av turbulens efter byggnation av planerade byggnare (källa: CEC Design AB).

Identifiering och justering av problempunkter i en övergripande skala har genomförts. Illustrationen
ovan visar turbulens kring höga byggnader vid den planerade parken.
Detaljstudier av vind och komfort vid en kritisk trafikplats har genomförts, men inga övriga
detaljanalyser kommer med i detta planskede. Resultaten ingår i separat projektrapport om
mikroklimat.
Erfarenheter och lärdomar
Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med projektören, justerat planen på de ställen som
rekommenderades i klimatstudien. CEC Design har medverkat vid ett par möten; uppstart och
presentation/diskussion av första resultaten. Samarbetet har löpt smidigt, och Göteborgs Stad har
fortsatt höga ambitioner. Denna studie har förhoppningsvis visat på en lämplig arbetsgång/metod för
att framöver inkludera klimataspekter som en integrerad del i planeringen.
Vidare läsning
Mer om utredningen av lokalklimatet i Masthuggskajen finns att läsa i rapporten Mikroklimatet i
stadsplaneringen från CEC Design. Rapporten finns att ladda ner på projektets hemsida.
Kontaktuppgifter
Hans Rosenlund, CEC Design
E-post: hans@cecdesign.se
Tel: 0730 530909
Per Oswald, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg stad
E-post: per.oswald@goteborg.se
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