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PM . Descripció dels riscos climàtics de la zona
Gullbergsvass - unitat de treball 150807 - Rev 1

Inundacions de l’11 de gener 2015 després de la tormenta Egon

Departament de Polítiques

TERRITORI: VÄSTRA GÖTALAND

_EL RIU GÖTA: ANÀLISIS A 3 ESCALES

CIUTAT: GÓTEBORG BARRI: GULLBERGSVASS

Inundacions riu Göta, caudal promig de 575 m3/s en condicions normals, cota làmina aigua+10,00 m
Període de retorn de 50 anys, 1200 m3/s,+11,74 m
Període de retorn de 100 anys, 1400 m3/s, +11,81 m

Inundacions rius Savean i Mölndalsan
Període de retorn de 50 anys, +11,50 m Període de retorn de 200 anys, +12,02 m
Període de retorn de 100 anys, +11,80 m

Inundacions marea
Període de retorn de 200 anys, +12,00 m 
Escenari catastròfic, +12,50 m (canvi climàtic més cúmul de totes les inundacions possibles)

Inundacions per pluges intenses i contínues

Model verd: període de retorn de 10 anys
Model blau: període de retorn de 100 anys
Model vermell: períodes de retorn de 200a nys

MODELS HIDROLÒGICS
f: Göteborgs Stad

CONTAMINACIÓ 
Degut a les inundacions per pluja a la zona, en casos d’emergència es bombeja l’aigua 
contaminada per les cobertes metàl·liques de l’àrea i pels olis provinents del trànsit cal riu Göta, 
aportant-li així els agents contaminants. Aquest fet impossibilita l’accés al riu i al seu ús lúdic 
per part dels ciutadans.
Els agents contaminants que es troven a l’aigua del riu Göta són: 
Carboni (orgànic i inprgànic), nitrogen, fòsfor, metalls pensants (arsènic, plom, cadmi, coure, 
crom, mercuri, manganesi, níquel, estany, zinc, benzè, vanadi, toluè), hidrocarburs aromàtics 
ploiclínics, metalnaftalines i lindà.

Imatge inundació a Gullbergsvass del 11 de gener del 2015, després 
la forta tempesta Egon


