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1.

Planens syfte och huvuddrag

Göta älvbron skall vara ersatt med en ny bro senast 2020. Huvudsyftet med detaljplanen är att
reglera läge och utformning av en ny bro. Detaljplanen behandlar även stadsbyggandet i
anslutning till den nya bron genom att föreslå nya bebyggelsekvarter på den södra sidan av
älven vid det befintliga brofästet samt för området där två parkeringshus idag är belägna.

2.

Områdesbeskrivning

Inom utredningsområdet återfinns Götaälvbrons södra landfäste, två parkeringshus samt två
större kontorskomplex. Marken under bron och kring parkeringshusen utgörs av hårdgjorda
parkeringsytor och gator. Området avgränsas i norr av en betongkaj utmed Göta älv och i söder
av den lägre liggande nedfarten till Götatunneln.

3.

Markförhållanden

Under årens lopp har många geotekniska undersökningar och utredningar utförts inom det
aktuella området, så det finns ett stort och gediget geotekniskt underlagsmaterial.
Området för Gullbergsvass var tidigare ett våtmarksområde som etappvis fyllts ut under ca 100
år. Fyllnadsarbetena påbörjades i början av 1800- talet. Den ursprungliga strandlinjen vid 1800talets början låg uppe vid nuvarande västra stambanan, se utvecklingen i bildserie nedan från
1809-2012. Fyllningens mäktighet som varierar mellan ca 2,5-5 m lades ut direkt på befintlig
sjöbotten av svämsediment, lera och gyttja. Till största delen består fyllningen av
muddermassor, lera och sand. Det kan även förekomma andra typer av fyllnadsmassor som
diverse rivningsmaterial av tegel, betong, trärester och bergmaterial i olika fraktioner.

Göteborg/Gullbergsvass 1809
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Göteborg/Gullbergsvass 1872

Göteborg/Gullbergsvass 1921

Göteborg/Gullbergsvass 2012

Marken inom utredningsområdet är plan och marknivån varierar mellan ca +1,0 - +2,0. Marken
är till största delen hårdgjord med lokalt förekommande mindre buskplanteringar och enstaka
träd. Området närmast älven utgörs av en kajkonstruktion av betong. Ytskikten innanför kajen
utgörs av gatsten som till stora delar har lagats och lappats med asfalt, troligen vid
ledningsarbeten, se foto 1. Övriga ytor är asfalterade.

Foto 1. Ytskikt av gatsten som lagats och lappats med asfalt mellan kajen och parkeringshus
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4.

Befintliga markförlagda ledningar

Inom det aktuella området återfinns diverse markförlagda ledningar med tillhörande
anläggningar och kringutrustning. Befintliga ledningar inom området är fjärrvärme, fjärrkyla,
gas, el, VA, tele och optoledningar. Ledningarna ligger på varierande djup under markytan och
dess lägen framgår på samlingskartan.

5.

Stabilitet

Det finns ett relativt stort antal stabilitetsberäkningar utförda under en lång tidsperiod. I stort
sett alla beräkningar påvisar att stabiliteten för området mot Göta älv är tillfredställande.
Då beräkningsmetoderna har utvecklats och regelverket förändrats under senare år, samt att
förändringar av området har skett, redovisas därför inte resultaten för de äldre utredningarna.
Under senare år har stabiliteten mot Göta älv kontrollerats för två sektioner för nuvarande
förhållanden (Detaljerad utredningsnivå) inom det aktuella området.
Norconsult utförde 2009-09-21 (Reviderad 2010-06-02) en geoteknisk utredning inför
detaljplan för Regionens hus Göteborg. I utredningen kontrollerades både totalstabiliteten från
Regionens hus till Göta älv samt lokalstabiliteten vid Göta älv, 50-100 m från befintlig kaj
(sektion S114-T1.1). Stabiliteten kontrollerades både för cirkulärcylindriska glidytor i odränerad
samt kombinerad analys. Beräkningar utfördes även för plana glidytor.
Under 2011 utförde Sweco stabilitetsberäkningar utmed hela kajområdet från Tingstadstunneln i
öster till Stora Hamnkanalen i väster (Uppdragsnr 2305 401). Utredningen ingick i
Stabilitetskartering av Göteborgs stad som innefattar ett stort antal delområden. Det nu aktuella
området ligger inom delområde S114. En sektion inom området (S114-K7) har
kontrollberäknats mot Göta älv för odränerad samt kombinerad analys (sammansatta glidytor),
se beräknade sektioners lägen i figur 1 nedan.

Figur 1: Lägen i plan för beräkningssektionerna
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Resultaten för de båda stabilitetsutredningarna mot Göta älv inom det aktuella
detaljplaneområdet visar att både total- och lokalstabiliteten är tillfredställande och uppfyller
rekommendationerna i enlighet med skredkommissionens och IEG 4:2010 anvisningar för
detaljerad utredningsnivå, resultat se tabell 1 nedan. För detaljerad information om
stabilitetsutredningarna hänvisas till respektive rapport från Sweco och Norconsult, se bilagda
utredningar.
OBS det skall påpekas att befintliga markförstärkningsåtgärder som pålade kajkonstruktioner
mm inte har tillgodoräknats i de utförda stabilitetsberäkningarna. Befintliga
förstärkningsåtgärder har sannolikt även en stabilitetshöjande inverkan som bör beaktas.
Stabiliteten mot Götaleden och nedfarten till Götatunneln har inte närmare undersökts. Då
byggnationen för Götatunneln färdigställdes för bara några år sedan förutsätts att
stabilitetsförhållandena är tillfredställande även här.
SWECO Sektion S114-K7
(Sammansatta glidytor)
Totalstab F C
Totalstab F KOMB
Lokalstab F C

1,8

Lokalstab F KOMB

1,7

Plana glidytor F C
Totalstab
Plana glidytor F KOMB
Totalstab
Tabell 1. Resultat stabilitetsberäkningar

Norconsult Sektion S114-T1.1
8,1
8,0
3,9
(ca 100 m söder om kajkant)
3,8
(ca 100 m söder om kajkant)
5,9
5,5

I ett arbetsskede måste sannolikt schakter djupare än ca 2-2,5 meter utföras inom en tillfällig
stödkonstruktion, exempelvis stålspont.

6.

Befintlig kaj

Avgränsningen för det aktuella utredningsområdet norr ut utgörs av en drygt 200 meter lång
betongkaj. Den ursprungliga kajen byggdes under perioden 1862-1899 och är en stenmur
grundlagd på rustbädd och ca 15 meter långa träpålar, se figur 2. Marken bakom kajen är
förstärkt med 3-5 rader träpålar ca 10 meter långa.
Kajen har breddats ca 20 meter, troligen under 1930- talet. Breddningen utgörs av ett
betongdäck på ett balksystem grundlagt med kohesionspålar av betong utanför den ursprungliga
kajen, se Figur 3. Brunnslock i kajen påvisar att ledningar delvis är förlagda i konstruktionen,
omfattningen har inte närmare utretts. Tidigare när det pågick full hamnverksamhet i området
trafikerades kajen av spårbundna kranar.
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Figur 2. Ursprunglig kajkonstruktion

Figur 3 Principskiss nuvarande betongkajs konstruktion med balkar och pålar

I marken innanför befintlig kaj finns lokala fösänkningar/sättningar/undermineringar med jämna
avstånd, se foto 3. Orsaken till dessa har inte närmare utretts.

Foto 3. Fördjupningar med jämna mellanrum i marken innanför kajen
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7.

Befintlig kajkonstruktions tillstånd

Befintlig kaj utmed den aktuella sträckan, som förvaltas av trafikkontoret, har kontinuerligt
besiktigats och underhållsreparerats. I besiktningsrapporterna tillhandahållna av trafikkontoret
benämns den aktuella sträckan som Kaj 211-212. Besiktnings- och reparationsprotokoll mellan
1989-2001 har tillhandahållits. Frog Marin Service utförde 2011 en dykinspektion utmed den
begränsade sträckan för läget av den nya Götaälvbron. Frogs rapport påvisar viss vittring i
vattenlinjen samt lokalt frilagd armering och armeringskorrosion samt enstaka gjutskador.
Under 2013 har nya dykinspektioner utförts (av Under Ytan) utmed den aktuella sträckan, 3
rapporter biläggs.
Besiktningsrapporterna visar generellt på kontinuerligt uppkommande mindre betongskador på
befintliga balkar och pålar samt armeringskorrosion pga dåligt täckande betongskikt.
Betongreparationer av skadade pålar och byte av stålhylsor (skyddar pålarna mot bl.a. drivis)
har kontinuerligt utförts för pålraderna närmast älven och är fullt funktionsdugliga.
För pålraderna 4-8 är befintliga ishylsor av svart plåt bortrostade. De pålar som inte är skyddade
eller där ishylsorna är bortrostade är betongen vittrad på ett ca 500 mm högt och 5-10 mm djupt
fält runt pålarna. Den inre ursprungliga kajen som är grundlagd med pålar och rustbädd av
trästockar utgörs av en stenmur i 3-4 stenskift. Murens övre skift ovan vattenytan är fogad,
skiftet under vattenytan är ofogad. Muren verkar generellt vara i relativt gott skick.
Trät i befintliga träpålar är stumt med ett inträngningsdjup på ca 5 mm med kniv. Inga prover
har dock tagits för en djupare analys i laboratorium så befintliga träkonstruktioners skick för den
äldre kajen är fortfarande osäker.
Nu utförda dykbesiktningar visar på bland annat vissa mindre betongskador, hur dessa skador
påverkar själva konstruktionen har inte analyserats. För att kunna bedöma befintliga
kajkonstruktioners status måste en konstruktör göra kompletterande hållfastighetsberäkningar
med hänsyn till kajens skador och ålder ca 80 år. Troligen kommer det att även att krävas
provtagning av både betong- och träkonstruktionerna.

8.

Befintlig Göta älvbro

Befintlig Göta älvbro är via pelare och betongfundament grundlagd på skarvade kohesionspålar
av trä. Många av pålarna är slagna i lutning 5:1 och 6:1 för att ta upp dynamiska laster, se figur
4. Inom det nu aktuella utredningsområdet mellan Göta älv och Mårten Krakowgatan återfinns
10 stycken armerade betongfundament med upp till 2 meters tjocklek och varierande mängd
pålar. Det södra landfästet är grundlagt med 78 pålar, se foto 4 och figur 4.

Foto 4.Södra landfästet
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Figur 4 Del av sammanställningsritning för Göta älvbron från 1955

9.

Götaleden/Götatunneln

I söder gränsar detaljplaneområdet mot Mårten Krakowgatan, Stadstjänaregatan (bro) och
Götaleden med nedfarten till Götatunneln. För den aktuella sträckan tas höjdskillnaden, upp till
5,5 meter, mellan Götaleden och Mårten Krakowgatan upp av en stödmur i etage. För att minska
markbelastningen och trycket mot stödmuren har lättfyllning av cellplast och lättklinker
använts. Utmed lättfyllningens norra del finns även en permanent tätskärm av en stålspont.
Sponten är enligt uppgift inte bakåtförankrad med några stag. Befintlig bro över Götaleden
(Stadstjänaregatan) är pålgrundlagd. Stabiliteten ner mot leden förutsätts vara tillfredställande
och klara dagens normer då Götatunneln byggdes för bara några år sedan.

10.

Grundläggning befintliga byggnader

Alla byggnader inom området är grundlagda med varierande långa kohesionspålar av betong
eller trä alternativt en kombination av träpåle med en överpåle av betong. Pållängderna varierar
mellan 20-59 meter. Det förutsätts att bottenplattorna för befintliga byggnader inom området har
utförts fribärande.
Det kan inte uteslutas att det även förekommer rester av grundläggningskonstruktioner som
pålar och betongplattor från äldre idag rivna byggnader och konstruktioner.

11.

Sättningar

Sättningsförhållandena inom området är generellt sett ogynnsamma. Från det att området
började fyllas ut på 1800- talet fram till idag har sannolikt stora sättningar redan utbildats.
Sättningstakten har minskat men vissa sättningar pågår säkert än idag. Sättningarna utbildas
troligen både i befintliga fyllnadsmassor samt i den underliggande leran. Ingen dokumentation
om hur stora sättningarna varit under årens lopp har påträffats.
Enligt tidigare undersökningar och utredningar är leran inom området normal till svagt
överkonsoliderad, vilket innebär att även mindre tillskottsbelastningar av marken kommer att
Göteborgs Stad Fastighetskontoret
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öka marksättningarna. Större marklaster kan medföra sättningar som kan vara skadliga för t ex
byggnader och ledningar samt ge ökade påhängslaster på befintliga pålar.
Ytterligare markbelastningar bör därför undvikas alternativt utförs sättningsreducerande
åtgärder som t ex påldäck, bankpålning, lättfyllning, se vidare kap 13. Översvämningsrisk samt
kap 14 Geotekniska risker vid exploatering.

12.

Erosion

I Swecos detaljerade stabilitetsutredning från 2011 gjordes en besiktning med avseende på
erosionen utmed Göta älv. Det konstaterades att ingen aktiv erosion pågår inom områdena som
utgörs av kajanläggningar. Inte heller utförda dykinspektioner visar på någon aktiv erosion.

13.

Översvämningsrisk

För att bland annat klara framtida prognostiserade förhöjda vattenstånd planeras marken inom
området att höjas från nuvarande nivåer kring +1,5 till +2,5 det vill säga ca 1 m.
Inom området pågår marksättningar redan idag och alla ytterligare tillskottslaster på marken
kommer att generera ytterligare sättningar samt även kunna påverka stabiliteten mot Göta älv.
För att minimera sättningarna och därmed underhållskostnader för justeringar av både markytor
och ledningar samt säkra stabiliteten för framtida markförhållande måste
markbelastningsreducerande åtgärder utföras. Det finns olika åtgärdsalternativ för att minska
kommande marklaster.
Alternativ 1:
Befintlig tyngre jord skiftas ut mot lättfyllning som lättklinker eller cellplast. För att ta upp
sättningsdifferenser mellan t ex pålade byggnader och konstruktioner kan länkplattor anläggas.
Lättfyllningen måste dimensioneras med hänsyn till risk för uppflytning t ex vid högt
vattenstånd.
Alternativ 2:
Påldäck, en hel armerad betongplatta som bärs av pålar (påldäck) gjuts över i stort sett hela
området, se figur 5. Blivande markbelastning förs då ner till en djupare nivå i leran.
Befintliga pålar från bland annat nuvarande Götaälvbro och planerade rivna byggnader kan med
viss kompletteringspålning troligen användas.

Figur 5. Princip för påldäck

Alternativ 3:
Bankpålning, innebär att mindre betonglattor gjuts i ett rutnät på pålar, metoden innebär att det
går åt mindre betong än för påldäck, se figur 6. För att få en något bättre effekt kan
bankpålningen kombineras med geonät.
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Figur 6. Princip för bankpålning

Alternativ 4:
Ett alternativ till en generell höjning av marknivån inom området för att minska skadorna vid
höga vattennivåer kan vara någon form av barriär eller invallning. En sådan lösning kommer
med all sannolikhet också att kräva vissa förstärkningsåtgärder av marken.

14.

Geotekniska risker vid exploatering

Inom området planeras bland annat uppförandet av en ny bro, rivning av befintlig bro, nya
byggnader de flesta med underjordiska garage, tillbyggnader av befintliga hus, nya lokalgator,
nya markförlagda ledningar med tillhörande kringutrustning, höjning av marknivåerna mm.
Antal byggnader, blivande utformning och exakta lägen är i dagsläget inte bestämt utan kommer
att utföras i en framtida detaljprojektering.
Exploateringen kommer att medföra stora schaktnings- och pålningsarbeten, lokalt djupa
schakter med tillfälliga stödkonstruktioner, uppfyllnader, tunga lyft som ställer krav på markens
bärighet mm.
För projektet har följande geotekniska risker identifierats.
Stabilitet
I kombination med befintliga jordlager, fyllning som överlagrar lera, och undervattenslänt i
Göta älv måste risk för totalstabilitetsbrott beaktas vid projektering av blivande byggnadsverk
och anläggningar. I bygg- och rivningsskede måste både total- och lokalstabiliteten beaktas för
till exempel lokala djupare schakter, upplagsytor och tunga lyft. Vid temporär uppställning av
kranar för tunga lyft måste både stabiliteten och markens bärighet kontrolleras.
Förstärkningsåtgärder behöver med största sannolikhet utföras för både permanenta och
temporära skeden.
Sättningar
Marken inom området är sättningsbenägen . All form av ökad markbelastning som t ex
uppfyllnader eller grundvattensänkningar kommer att medföra långtidsbundna sättningar. Stora
sättningar kan påverka och orsaka skador både på blivande och befintliga anläggningar.
Blivande exploatering måste projekteras med erforderliga åtgärder för att minimera sättningar i
området för så väl permanenta och temporära skeden.
Nya byggnader och sättningskänsliga konstruktioner inom planområdet kommer att behöva
pålgrundläggas. Vid pålgrundläggning skall negativ mantelfriktion beaktas (påhängslaster) till
följd av pågående sättningar. Källarvåningar utförs lämpligen vattentäta för att minimera risken
för en grundvattensänkning.
Markuppfyllnader görs med lättfyllning alternativt påldäck, bankpålar.
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Hinder i mark
Idag finns en hel del befintliga grundkonstruktioner från både befintlig Götaälvbro, diverse
byggnader, ledningsstråk mm. Hinder som kan förväntas är bl a pålar och plattor, fundament,
rustbäddar, kajkonstruktioner mm. Vid en exploatering av området är risken påtaglig för
konflikt mellan befintliga grundkonstruktioner och de nya blivande både permanenta och
temporära konstruktionerna. Det är därför viktigt i den fortsatta projekteringen att försöka
sammanställa alla befintliga grundkonstruktioners lägen och utformning inför projekteringen av
området.
Delar av befintliga grundkonstruktioner som pålar kan sannolikt i viss utsträckning användas till
bland annat sättningsreducerande åtgärder.
Pålning- och schaktningsarbeten
I byggskedet kan pål- och spontslagning, kc-pelarinstallationer samt schaktning medföra risk för
horisontella markrörelser, marksättningar och hävning samt markvibrationer.
Vid pålning/spontslagning nära befintliga markförlagda konstruktioner ökar risken för att
markrörelser och skador kan uppstå. Riskreducerande åtgärder vid pålning kan vara
proppdragning, installationsordning eller val av gynnsammare påltyp eller metod t ex borrade
pålar.
Djupare schaktning kan påverka lokalstabiliteten, tillfälliga stödkonstruktioner måste
dimensioneras för varje enskilt fall med hänsyn till bland annat förekommande belastningar som
upplag och pågående trafik intill schakt mm.
Behöver spontkonstruktionen bakåtförankras med dragstag kan även ett relativt stort område
utanför själva schaktområdet komma att beröras.
Skador p g a markvibrationer
Markvibrationer blir som störst inom områden med lösa jordar som lera vilket planområdet
utgörs av till stora djup och uppkommer i samband med vibrerande arbeten som packning,
pålning, spontning, sprängning och tunga transporter. Närliggande anläggningar som kan
behöva beaktas är alla typer av markförlagda ledningar samt nya och befintliga konstruktioner.
Planering och samordning i byggskedet
Att stora markarbeten kommer att utföras inom en begränsad yta och inom en begränsad tid gör
projektet relativt komplext och det kommer att ställas stora krav på planering, samordning och
kontrollprogram i byggskedet. Även logistiken för in- och uttransport av bland annat
byggmaterial kommer att kräva noggrann planering.
Om ovanstående punkter avseende geotekniska risker tas i beaktande vid detaljprojekteringen
av området föreligger inga hinder att området skall kunna exploateras ytterligare.
Liknande stora komplexa byggprojektet har utförts i Göteborgsregionen tidigare och
förhållandena som råder inom det aktuella området är inte på något vis exceptionella. Det finns
stor erfarenhet hos entreprenörerna att utföra och bedriva sådana här projekt på ett säkert och
tillfredställande sätt.

15.

Sammanfattning och Slutsatser

Det aktuella utredningsområdet fylldes ut och bebyggdes under 1800- talets början. Därefter,
fram till idag, har området och verksamheterna kontinuerligt skiftat och förändrats.
Då användningsområdena och byggnationen har skiftat under årens lopp finns både många äldre
och nyare förstärkningsåtgärder, konstruktioner, installationer och anläggningar i marken.
Hänsyn kommer att behöva tas till dessa vid ny exploatering av området.
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Omläggning av diverse ledningar och rivning av markförlagda konstruktioner kommer med
största sannolikhet att bli nödvändiga. På grund av den sättningskänsliga marken kommer
tyngre konstruktioner och installationer att behöva pålgrundläggas med kohesionspålar, på
grund av de stora lermäktigheterna. Vid ytterligare markbelastningar behöver
förstärkningsåtgärder vidtas för att sättningstakten inte ska tillta.
Stabiliteten inom delområdet mot Göta älv och Götaleden kan i dagsläget anses tillfredställande.
Vid en vidare exploatering av området utreds behovet av eventuella stabilitetshöjande åtgärder
ytterligare för både permanenta och temporära skeden.
Det föreligger dock fortfarande viss osäkerhet om betongkajens tillstånd.
Ur geoteknisk synvinkel kan området tillföras en ny bro över Göta älv och ytterligare förtätning
med diverse byggnationer. Ytterligare marklaster inom området måste undvikas ur både
sättnings- och stabilitetssynpunkt. Eventuella nödvändiga tillkommande marklaster måste därför
föras ned till en djupare nivå i leran genom kohesionspålning och påldäck/bankpålning
alternativt skiftas befintlig tyngre jord ut mot lättfyllning.
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