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1 Detta är Götatunneln 
1.1 Läge 

 

Götatunneln är en del i projekt Götaleden som omfattas av en ombyggnad på sträckan 
Fiskhamnsmotet – Lilla Bommen inklusive anpassningar österut. Den totala sträckan är 3,3 
km, varav tunneln utgör 1,6 km.  

Götaleden längs med Göta älv är en del av väg 45. Leden är en viktig del både i kommunens 
huvudvägnät och i det nationella stamvägnätet. Via färjeförbindelse, knyter Götaleden an till 
vägnätet i Danmark och övriga kontinenten.  

Leden, som är belägen längs Göta älvs södra strand, är hårt belastad. Antalet fordon är cirka 
65000 per dygn. Innan trafiken leddes ned i tunneln gick all trafik i ytläge och bildade en 
barriär mot älven, vilket medförde stora miljöproblem med buller, avgaser och olyckor. 

1.2 Utformning 

Götatunneln har två tunnelrör med tre körfält i vardera. Plan- och profilläget har valts så att 
tunneln går i berg på så lång sträcka som möjligt. Passagen under Stora Hamnkanalen har 



 

en avgörande påverkan på tunnelns utformning. För att få bergtäckning under kanalen har 
tunneln en lutning om 5% på en stor del av sin längd. 

Bergtunnelns längd är 1030 meter. På ömse sidor om bergtunneln är det betongtunnlar. På 
järntorgssidan är betongtunneln 360 meter lång och vid Lilla Bommen 210 meter. 

Var 100:e meter finns tvärtunnlar mellan tunnelrören. Dessa ska användas för eventuell 
utrymning, som insatsvägar för räddningstjänsten och vid service- och underhållsarbeten. 

Vid Järntorget och Lilla Bommen byggdes trafikplatser för anslutning till lokala vägnätet. 
Trafikplatserna har en utformning som medför att det blir naturligt för trafikanterna att 
välja tunneln istället för ytvägnätet.  

Varje tunnelrör i berget är ca 16 meter brett. Inom denna bredd finns väggar av 
prefabricerade väggelement och sockelelement. Vägbanans bredd är 13,8 meter. 

Fri höjd till installationer (fläktar, belysning och skyltar) är 5,1 meter. Den totala takhöjden 
är 7,3 meter i bergtunneldelen. 

Betongtunneldelarnas vägbredd och fria höjd varierar beroende på avfarts- och 
påfartsramper mot trafikplatserna. Vägytans bredd understiger aldrig 13,8 meter och den 
fria höjden understiger aldrig 4,7 meter. Vid in- och utfart vid Järntorget har huvudtunneln 
två körfält i vardera riktning, tunnelbredden är där 10,5 m. 

Driftutrymmen för tunneln finns vid Järntorget, vid servicetunneln från Stora Badhusgatan 
samt vid Lilla Bommen. 

  



 

 

2  Säkerhetsstrategi 
Säkerhetssystemens syfte:  

• Begränsa olycksrisken så långt som möjligt 

• Underlätta utrymning så att personskador minimeras 

• Ge goda möjligheter till snabba och effektiva räddningsinsatser 

• Ge goda möjlighet att informera trafikanterna och anvisa alternativa 
vägar 

• Ge goda möjlighet att begränsa de materiella skadorna 

2.1 Trafikmiljö och säkerhetstänkande 
Vägledande vid utformningen av tunneln och dess tekniska system har varit att få en 
helhetslösning som ger mycket hög säkerhet. Viktigt är också att trafikanterna uppfattar 
tunneln som ett tryggt och positivt vägval. Därför har Götatunneln en god väggeometri och 
belysning, ljusa klinkerklädda väggar, behovsanpassad trafikinformation, en bra ventilation 
och från och med 2018 ett fast installerat brandbekämpningssystem (BBS). 

Om en brand eller annan olycka inträffar är tunnelns utformning sådan att utrymnings- och 
räddningsinsatserna ska underlättas. Mellan tunnelrören finns tvärtunnlar på var 100:e 
meter. Dessa fungerar som utrymningsvägar vid nödsituationer och som insatsvägar för 
räddningspersonal. Trafikanterna får snabbt en tydlig information om hur de ska agera. 

Grundtanken är att om en brand inträffar i ett tunnelrör så ska trafiken från båda hållen 
hindras från att köra in i tunneln. Framför branden (i trafikriktningen), töms tunneln 
genom normal trafikavveckling, medan trafik bakom olycksfordonet stoppas. Personerna i 
fordonen får via tunnelinformationsskyltar och radiosystemets inbrytningsfunktion 
information om att lämna sina bilar. De uppmanas att gå bakåt (mot trafikriktningen) och 
via närmaste tvärtunnel ta sig till det andra tunnelröret, som då kommer att vara tömt på 
trafik. Tydlig skyltning och utmärkning av dörrarna in till tvärtunnlarna förstärker 
budskapet. 

2.2 Brandskydd 
Brandskyddsåtgärdernas syfte: 

• Förhindra att brand sprider sig 

• Skapa goda förutsättningar för effektiv brandbekämpning 

• Minska följderna av en eventuell brand, inklusive underlätta utrymning 

• Skydda konstruktioner från att förstöras 



 

Ventilationssystemet kan hålla tunneln bakom branden (sett i trafikriktningen) fri från 
brandgaser, vilket underlättar släckning. Systemet är dimensionerat för att klara en brand 
på 100 MW. Det motsvarar en brand i en fullastad möbelbuss. Branden förutsätts – i det 
dimensionerade fallet – inträffa minst 100 meter in från tunnelinfart. 

Ventilationen startar stegvis för att undvika att en eventuell brand förvärras genom alltför 
hög lufthastighet. Fläktsystemet är förprogrammerat för att göra optimal nytta i 
inledningsskedet av en brand. Fläktarna kan styras via Trafikverkets Trafikcentral Väst (TC) 
och övervakas av Räddningstjänstens insatsledare i mynningsskåpen. 

Under 2018 installeras ett fast brandbekämpningssystem (BBS) i båda tunnelrören. Vid 
verifierad brand aktiveras BBS manuellt av TC:s personal via förprogrammerade 
åtgärdsplaner.  

Systemet syftar till att sänka brandeffekten och bromsa brandens tillväxthastighet, och 
därmed förlänga tiden innan kritiskt förhållande uppstår, vilket kommer att ge utrymmande 
personer längre tid på sig och underlätta vid räddningstjänstens insats.  

Säkerhetssystemet kan via kameror detektera stillastående fordon. Värmedetekterande 
kabel – som är installerat i båda tunnelrörens hela längd – ger snabbt brandlarm till 
Räddningstjänsten och TC. Trafik in i tunneln stoppas – från båda håll – av TC:s 
trafikledare. 

Även driftutrymmen, servicetunnel och tvärtunnlar har branddetektorer. 

2.3 Säkerhetsutrustning 

Varje tvärtunnel utrustas med ventilpaket för det fasta brandbekämpningssystemet samt 
brandvattenposter mot respektive tunnelrör och förbindelserör mellan tunnelrören för 
trycksatt brandvatten. Vid Räddningstjänstens insats kan de välja om de vill använda 
brandbekämpningssystemet, bekämpa branden med trycksatt brandslang från tunnelns 
brandposter eller nyttja båda systemen samtidigt. 

För trafikanterna finns det vid varje tvärtunnel handbrandsläckare, hjälptelefoner och 
larmknapp. Handbrandsläckare finns även i tunnelns driftutrymmen. 

 



 

 

Innanför dörren till DU2 vid Esperantoplatsen placeras ett mynningsskåp för 
Räddningstjänsten. Från skåpen kan räddningspersonalen övervaka tunnelns 
säkerhetssystem så som kameror, brandlarm, bommar, belysningsnivå och 
tunnelventilation samt hålla kontakten med sina enheter nere i tunneln via RAKEL eller sitt 
analoga rökdykarradiosystem. Med hjälp av TC:s tunnelutbildade operatörer kan de beordra 
förändrad styrning av tunnelventilation, belysning, trafikavstängningar och kameror.  

2.4 Utrymningsvägar 

I händelse av olycka, som kräver utrymning av det ena tunnelröret, används det andra som 
utrymningsväg/Säker plats. Det tunnelröret har då tömts på trafik. På var 100:e meter finns 
det tvärtunnlar mellan tunnelrören. Totalt har Götatunneln 15 markerade tvärtunnlar. Av 
dessa har 12 en dörr åt varje trafiktunnel med en sluss emellan. De två tvärtunnlarna 
närmast Järntorget och den närmast Lilla Bommen har av utrymmesskäl ingen sluss. Här 
leder utrymningsdörren direkt över till det andra tunnelröret. Dörrarna är försedda med 
fönster och text med uppgift om avstånd till tunnelmynning. 

Tvärtunnlarna ligger i nischer i tunnelväggen. Nischerna är klädda med blå klinker för att 
avvika mot de vita tunnelväggarna. Varje tvärtunnel har ett nummer markerat med stora 
och tydliga siffror på nischens vägg. Varje nisch har separat belysning, permanent upplysta 
nödutgångsskyltar samt grönt blixtljus ovanför dörren som aktiveras vid utrymning. 

 



 

Lågt placerad över körbanan, på var 25:e meter, finns vägledande belysning och 
utrymningsskyltar med avstånd till närmaste nödutgång i båda riktningarna. 

2.5 Räddningsinsatser 
Insatsplaner för räddningsarbete vid olika olycks- och/eller brandscenarier har upprättats 
och testats innan tunneln öppnade för trafik. 

Räddningsinsatser sker via trafikplatserna på ömse sidor om tunneln. Vid behov kan även 
servicetunneln från Stora Badhusgatan användas. 

Vanligtvis tar sig Räddningstjänsten till olycks-/brandplatsen från det tunnelrör som inte 
berörs av olyckan via en tvärtunnel. 

2.6 Handikappanpassningar 

Utrymningsvägarnas dörrar är breda nog för att man utan problem kan passera med 
rullstol. Dörröppningarna är utförda utan hindrande tröskel och dörrarna är lätta att öppna. 
Mellan körbana och utrymningsdörr finns det inte någon kantsten. 

Placeringen av hjälputrustning i tvärtunnlar är utfört på ett handikappanpassat sätt. 

2.7 Trafikreglering 
Om ett tunnelrör måste stängas för trafik, leds den berörda trafiken om till det lokala 
vägnätet ovan mark. Dubbelriktad trafik i ett tunnelrör är bara tillåten i undantagsfall vid 
långvariga drift-och underhållsarbeten. Detta beräknas vara aktuellt med 15-20 års intervall. 
Inför dessa arbeten kommer trafikomläggningar på det omgivande vägnätet att göras, 
liksom vissa kompletteringar av bl a skyltar i tunneln.

 

Transport av farligt gods i form av dynamit, gasol, bensin och liknande är förbjuden i 
tunneln. Gångtrafikanter, cyklister, mopedister och långsamma fordon är inte tillåtna i 
tunneln. 

2.8 Ventilation 
Normalt är trafikens kolvverkan tillräcklig för att säkra det nödvändiga luftutbytet. När 
trafiken är långsam eller stillastående sköts den längsgående ventilationen med hjälp av 
impulsfläktar i tunneltaket. 

Fläktarna är dimensionerade så att de kan föra eventuella brandgaser i trafikriktningen och 
vid behov vända luftströmmen för att förhindra överströmning av brandgaser till ”det 
andra” tunnelröret. 

2.9 Driftsäkerhet 
Installationerna i tunneln har hög driftsäkerhet. En skada på installationerna inom en 
sektion påverkar inte installationerna inom övriga delar av tunneln. 



 

 

Alla vitala installationer som styr-, övervaknings-, kommunikations- och alarmsystem har 
konstruerats så att de fungerar i minst en timme vid avbrott i strömförsörjningen. 

Trafiken i tunneln övervakas dygnet runt via TC. Det är också möjligt att övervaka och 
manövrera tunnelns installationer via en lokal ledningscentral (LLC) placerad i 
Driftutrymme (DU2) vid Esperantoplatsen.  



 

3 Installationer 
3.1 Kraftförsörjning / Nät 
Installationerna i tunneln har hög driftsäkerhet bland annat genom att elförsörjningen sker 
sektionsvis och genom att matning sker från två av varandra oberoende nätstationer. Vid fel 
på en av stationerna sker omkoppling till den andra automatiskt inom 10 sekunder. 
Nätstationerna övervakas av Göteborg Energi. 

Strömförsörjning sker till tre driftutrymmen. Varje driftutrymme är utrustat med hög- och 
lågspänningsställverk samt batterier som ger avbrottsfri kraftförsörjning – sk UPS 
(Unbreakable Power Supply) – om den normala avbryts. Högspänningskablarna är 
skyddade mot brand, dels genom att de är lagda i sandbädd bakom bergtunnlarnas 
innerväggar och dels genom att de är dragna i rör i betongtunneldelarna. Kablar till 
säkerhetsutrustning är brandsäkert förlagda genom att de är inbyggda i rör eller i utrymme 
bakom tunnelvägg. 

3.1.1 UPS 
UPS-system som svarar för kraftförsörjning omfattar följande installationsdelar: 

UPS-matning I 60 minuter 
• Belysning i tvärtunnlar 

• Nöd- och vägledningsbelysning i trafiktunnlar 

• Nödbelysning i driftutrymmen 

• Trafikledningssystem 

• Kommunikations- och alarmsystem 

• Utrustning för styr- och regler 

UPS-matning I 30 minuter 
• Reservbelysning i trafiktunnlar (motsvarande nattsteget av allmänbelysningen). 

3.2 Kommunikations- & larmsystem 
Kommunikationsanläggningarna i Götatunneln bidrar till att ge trafikanterna en säker 
miljö. Om en olycka inträffar blir det möjligt att slå larm och få information via olika system. 

Det automatiska larmsystemet indikerar onormala händelser och vidarebefordrar 
informationen till TC/LLC. 

3.2.1 Hjälptelefon/Larmknapp/Hjälptryckknapp 
Hjälptelefoner och larmknappar är placerade i eller vid samtliga tvärtunnlar och är kopplade 
till TC/LLC. TC/LLC kan också koppla upp ett samtal till en hjälptelefon. 

Hjälptryckknappar finns på motstående tunnelvägg mitt för tvärtunnlarna. Med dessa kan 
trafikanterna påkalla hjälp och få bekräftelse på att meddelandet är mottaget. 



 

 

3.2.2 Övervakningssystem 
Trafiken i tunneln och på de angränsande trafikplatserna väster om Järntorget respektive 
öster om Lilla Bommen kameraövervakas. 

Systemet – utöver visuell övervakning – innehåller ”incidentbevakning”. Det innebär att alla 
onormala händelser i tunneln aktiverar systemet och presenteras på en larmmonitor i TC. 
Exempel på incidenter är stillastående eller långsamtgående fordon och dörrar som öppnas 
till nödutgångar eller driftutrymmen. 

3.2.3 Radio och mobiltelefoni 
Tunneln har ett heltäckande antennsystem i form av läckande koaxialkabel. Det innebär att 
såväl allmän radiomottagning som den samhällsnyttiga radiotrafiken, t ex 
Räddningstjänstens och Polisens, har en säker och störningsfri funktion. Systemet ger också 
förutsättningar för mobiloperatörer att ordna täckning för mobilsamtal (inkl 3G) i tunnel 
och driftutrymmen. 

3.2.4 Kommunikationsnät 
Tunneln har ett eget kommunikationsnät för överföring av data, ljud och bild mellan 
driftutrymmena. Överföring till TC sker via Trafikverkets egna redundanta fibernät, ”röda 
nätet”. 

3.2.5 Utrymningssystem 
Order om utrymning av tunneln ges via radiosystemets funktion för radioinbrytning och 
meddelandeskyltar i tunneltaket. Kamerorna är placerade så att personalen på TC/LLC kan 
se de personer som man riktar budskapet till. 

 

3.2.6 Passerkontrollanläggning 
Passerkontrollanläggningen har till uppgift att övervaka och styra passage till och från 
tunnelns tekniska utrymmen. Systemet hindrar obehöriga från att ta sig in i driftutrymmen. 
Behörig personal får tillträde till driftutrymmen antingen med passerkort eller genom att TC 
öppnar via det överordnade datasystemet. 

3.3 Trafikledningssystem 
3.3.1 Allmänt 
Trafikledningssystemet arbetar i tre steg. I varje steg finns delsystem: 

1. Övervakning via datainsamling: 
• Kamerasystem med trafkdetektering 
• Övervakning av tekniska trafikanordningar 

2. Databehandling för styrning och reglering 
3. Trafikstyrning 



 

• Omställbara lokaliseringsmärken för omledning av trafik 
• Hastighets- och körfältssignaler för körfältsstyrning och hastighetssänkning 
• Varningsmärken för att tydliggöra orsaken till hastighetssänkningen 
• Trafiksignalstyrning utanför tunnelmynningar 
• Avstängningssystem med bommar och signaler 

3.3.2 Övervakning via datainsamling 
Övervakningssystemet ger information om tillståndet vid samtliga mät- och 
övervakningspunkter. Informationen bildar underlag för styrning av installationerna. 

Kamerasystem med trafikdetektering 
Tunneln har ett heltäckande kamerasystem med två funktioner: 

• Att ge TC/LLC en visuell bild av situationen i tunneln 

• Att tillsammans med programvara för videodetektering fungera som underlag för 
trafikledningssystemet 

Med hjälp av systemet kan trafikledningscentralens operatörer fatta beslut om åtgärder och 
följa upp resultatet. Samtliga signalbilder i och utanför tunneln kan ses i TC/LLC och i 
manöverskåpen utanför mynningarna. 

Detektering sker av varje fordons närvaro, hastighet, avstånd mellan fordon och 
klassificering av fordonstyp. Fordon som färdas i fel riktning detekteras särskilt. 
Detekteringen ger även underlag för trafikstatistik. 

3.3.3 Databehandling för styrning och reglering 
Styrning, reglering och övervakning av samtliga installationer sköts automatiskt men 
samtliga funktioner kan också styras manuellt från TC/LLC. Som underlag för beslut i olika 
trafiksituationer har särskilda planer upprättats. 

Trafikledningssystemet – med delarna AID (Automatisk Incident Detektering) och SDS 
(Speed Discrimination System) – kan upptäcka incidenter i form av köer och stopp under 
högtrafik samt störningar i form av stillastående fordon m m under lågtrafik. Detta görs 
med en särskild programvara som analyserar bilderna från kamerasystemet. I 
trafikledningssystemet ingår även en funktion för styrning av trafiksignaler i angränsande 
trafikplatser. 

3.3.4 Trafikstyrning 
Styrning av trafiken sker via fördefinierade trafikplaner där omställbara vägvisningsskyltar, 
styrbara hastighets-/körfältssignaler (KFS), Variabla varningsmärken (VM) samt bommar 
och avstängningssignaler ingår. Sådana planer är upprättade för såväl akuta som planerade 
avstängningar. 

Omställbara vägvisningsskyltar 
Vid plötsliga incidenter eller olyckor kan det bli nödvändigt att stänga det ena eller båda 
tunnelrören. De omställbara vägvisningsskyltarna kommer då att leda trafiken till 
ytvägnätet. 

 



 

 

Hastighets- och körfältssignaler 
Hastighets- och körfältssignaler är integrerade i samma signal och är fullgrafiska LED 
skyltar. Högsta tillåtna hastighet är 70km/tim, men vid behov kan de även visa 50 eller 
30km/tim. Hastighetsangivelse får röd ring och betyder högsta tillåtna hastighet. 
Hastigheten sänks till 50km/tim vid tät trafik och till 30km/tim vid kösituation. Detta sker 
automatiskt.  

TC/LLC kan stänga av ett eller flera körfält. Stängt körfält visas med ett rött X, vilket 
motsvarar rött ljus i en trafiksignal. Före avstängningen leds trafiken till rätt körfält via en 
gul snedpil. Över öppet körfält visas då nedåtriktad grön pil. Vid normal drift är signalerna 
släckta. 

Signalsystemet är larmövervakat och förreglat för att förhindra att felaktig signalbild visas. 

Trafiksignalstyrning 
Vid utrymning av tunneln är det möjligt att styra trafiksignalerna vid Järntorget och Lilla 
Bommen så att utrymmande trafik ges prioritet gentemot andra trafikströmmar. 

Bomsystem 
Vid alla tillfarter finns avstängningsbommar. Dessa kombineras med röda växelvis 
blinkande avstängningssignaler. Bommarna styrs och övervakas från TC/LLC och övervakas 
i Räddningstjänstens mynningsskåp. 

 

3.4 Belysning 
3.4.1 Allmänt 
För att uppnå en hög trafiksäkerhet och en god körupplevelse har stor vikt lagts vid 
utformningen av tunneln och dess belysning. Tunnelbelysningen är utformad så att: 

• Den ger en upplevelse av en ljus tunnel och underlättar ögats anpassning vid in- och 
utfart 

• Kontrasten mellan föremål på vägbanan och vägbanan är stor 
• Trafikanter får en optisk ledning av belysningen genom tunneln 
• Tunnelväggarna belyses så att flimmerstörningar inte uppkommer 



 

 

3.4.2 Tunnelbelysning 
Tunnelbelysningen består av kontinuerlig belysning i form av LED armaturer för att få en 
ljus tunnel och god färgåtergivning samt förstärkt belysning vid in- och utfarter för att ögat 
ska hinna anpassa sig mot ljusförhållandena i respektive utanför tunneln. 

Belysningen regleras automatiskt med hänsyn till hur ljust det är ute. Detta sker via 
luminansmätare, som riktas mot tunnelmynningen. 

Belysningen har ett särskilt nattsteg, som innebär att vartannat lysrör är tänt. 

3.4.3 Reservbelysning 
Reservbelysningen som är placerad i tunneltaket består av allmänbelysningens nattsteg. 
Den är kopplad till UPS-systemet för avbrottsfri kraft, vilket innebär att den förblir tänd i 30 
minuter vid ett eventuellt elavbrott. 

3.4.4 Nödbelysning 
Vid utrymning ska nödbelysning och Vägledande utrymningsarmaturer leda trafikanterna 
till närmaste utrymningsväg. Vägledande belysningsarmaturer och utrymningsskyltar med 
avstånd till närmaste nödutgång i båda riktningarna är placerade 1 meter ovanför vägbanan 
på tunnelväggen var 20:e meter längs hela tunneln på samma sida som tvärtunnlarna. 

Ledbelysningen är alltid tänd i ett svagt lysande grundläge. Vid en utrymningssituation 
tänds de upp till en kraftigt vägledande nödbelysningsarmatur. Även denna belysning matas 
från UPS-systemet och fungerar i minst 60 minuter vid ett eventuellt elavbrott. 

3.4.5 Särskild belysning 
Nischerna vid tvärtunnlarna lyses upp separat med riktat ljus. Belysningen i tvärtunnlarna 
tänds upp av rörelsedetektorer. 

Särskilda partier i och utanför tunneln framhävs med effektbelysning, t ex är tunnelns lägsta 
avsnitt markerat genom att taket är ”färgat” med blått ljus. 

 



 

 

3.5 Ventilation 
Ventilationens syfte är att säkra att ställda krav på luftkvalitet nås under alla 
trafikförhållanden. I nödsituationer ska ventilationen garantera en acceptabel luftkvalitet 
under evakuerings- och räddningsinsatser. 

Götatunneln ventileras i trafikens riktning. Systemet bygger på principen att tunnelrören 
fungerar som ventilationskanaler. Lufttransport sker i trafikriktningen genom trafikens 
kolvverkan. 

Med hjälp av impulsfläktarna i tunneltaket kan luftflödet säkerställas vid långsamtgående 
trafik eller kö och vid eventuell brand. Fläktarna kan också reverseras, dvs föra luften mot 
trafikriktningen om så behövs. Detta kan vara aktuellt för att inte dra in utströmmande 
brandgaser i det andra tunnelröret. För att ytterligare minska den risken fortsätter 
skiljeväggen mellan tunnelrören ca 8 meter utanför tunnelmynningen. 

 

Fläktarna är konstruerade för att kunna fungera minst en timme vid 250° C. 

De ska klara att leda röken i trafikriktningen vid dimensionerande brand (100 MW). De ska 
då kunna åstadkomma en lufthastighet på 3 m/sek. 

Ventilationssystemet säkerställer: 

• Att ställda krav på luftkvalitet upprätthålls, speciellt vad gäller kvävedioxid och sikt 

• Att det om brand skulle uppstå, finns tillräckligt med frisk luft (syre) för en 
fullständig förbränning, så att en rökgasexplosion förhindras 

• Att effektiv rök och värmeavledning sker i önskad riktning vid brand 

Ventilationssystemet kommer att kunna aktiveras på tre olika sätt: 

• Automatiskt, baserat på mätningar av t ex trafik och luftkvalitet 

• Genom styrning från TC 

• Genom styrning från LLC 



 

Vid en eventuell brand startar ventilationssystemet med automatik i ett kontrollerat lugnt 
grundläge som ger ett luftflöde på ca 1,5-2,0 m/s i trafikens riktning. Därefter kan luftflödet 
övervakas av operatörerna på TC och av Räddningstjänstens insatsledare i mynningsskåpet 
samt manuellt höjas, sänkas eller byta riktning från TC:s operatör efter beslut från 
Räddningstjänsten. Insatsledaren kan kommunicera med TC från en servicetelefon i 
mynningsskåpet. 

Tunneln är försedd med sikt- och kväveoxidmätare, vars data kan användas för att styra 
ventilationssystemet. Miljödata överförs direkt till TC och kommunens miljöförvaltning. 

3.6 Avvattning 
3.6.1 Allmänt 
Götatunneln har två system för vattenavledning, ett för dag-, tvätt- och brandvatten och ett 
för inläckande grundvatten. 

3.6.2 Dag-, tvätt- och brandvatten 
Dag-, tvätt- och brandvatten samlas upp i dagvattenbrunnar på var 18:e meter. Brunnarna 
är kopplade på en uppsamlingsledning av betong. Denna har nedstigningsbrunnar med 
vattenlås och gaslås vilket förhindrar brandspridning. 

Det uppsamlade vattnet leds via olje- och slamavskiljare till en pumpstation längst ner i 
servicetunneln vid Stora Badhusgatan. Därifrån leds det via tryckledning upp till Stora 
Badhusgatan och vidare till Göta älv. 

3.6.3 Dränvatten 
För att kunna mäta mängden inläckande vatten tas detta om hand i ett särskilt 
avloppssystem. Dränvattnet samlas upp i dräneringsledningar av plast. På ca var 100:e 
meter är dessa kopplade på en uppsamlingsledning. Uppsamlingsledningarna från tunnelns 
olika delar leds till lågpunkten och flödesmätes. Vattnet pumpas vidare till 
dagvattensystemet. Vid onormalt höga flöden kommer det att gå larm. 

3.6.4 Avvattningssystem utanför tunnel 
Om Götatunneln skulle bli vattenfylld uppkommer skador för mycket stora belopp. Därför 
vidtas följande åtgärder som ska minimera risken för att älvvatten tränger in i tunneln, över 
kajer eller via avloppsnät: 

• Tunnelmynningarna är konstruerade för att klara vattenstånd som är 2 m högre än 
nuvarande medelvattenstånd i älven 

• Innanför de avgränsade områdena kommer att finnas separata avloppssystem som 
avleder vattnet via pumpar till sedimenteringsanläggning, varefter dagvattnet leds 
vidare till kommunens dagvattensystem 

• Dagvattensystemen skyddas mot utifrån inträngande vatten med hjälp av 
högvattenluckor och/eller backventiler i anslutning till pumparna
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