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1. Syfte
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra uppförandet av en ny linbanelinje med tillhörande
stationer, torn och kringutrustning. Inom delområde 1 planeras en station och två torn, se figur 1.

2. Allmänt delområde 1 vid Wieselgrensplatsen och söder ut
Wieselgrensplatsen är bebyggt med servicelokaler och flerbostadshus, marknivåerna på och omkring
torget ligger kring +14-+15. Söder om torget ligger Hjalmar Brantingsgatan söder därom går
spårvägen med station och vändslinga. Spårområdet är försänkt med ca 4-5 m mot omgivande mark
(betongtråg/stödmurar).
Linbanestationen är tänkt att placeras inom området för den nedsänkta spårvagnshållplatsen
/vändslingan, se figur 1.
Tornen är tänkta att placeras utmed Inlandsgatan exakt placering har inte bestämts, se figur 1.
Utmed Inlandsgatan utgörs bebyggelsen till största delen av flerbostadshus med tillhörande
parkeringsytor men även olika typer av servicelokaler finns i en begränsad omfattning.
Öster om Inlandsgatan ligger ett högre bergsområde. Marken utmed Inlandsgatan där tornen är tänkta
att placeras är i stort sett helt plana med nivåer kring +19-+20.

Figur 1. Blivande planområde
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3. Geotekniska förhållanden
3.1 Wieselgrensplatsen
Tidigare utförda geotekniska undersökningar har bara hittats i begränsad omfattning inom och
omkring Wieselgrensplatsen vid arkivsök.
Söder om torget mellan Hjalmar Brantingsgatan och spårvägen varierar jorddjupen mellan ca 15-20
m (kan lokalt vara större). Jordlagren utgörs överst av fyllningsjord och torrskorpelera som
underlagras av lera med en varierande mäktighet av 11-20 m, med en ökande mäktighet mot nordost.
Leran vilar på ett friktionsjordslager på berg med en varierande mäktighet.
Generellt bedöms leran vara svagt överkonsoliderad – normalkonsoliderad.
Inom de västra delarna av torgytan har jorddjup mellan 22-42 m uppmätts och har här en liknande
jordlagersprofil som för den södra delen.

3.1 Utmed Inlandsgatan
Tidigare utförda geotekniska undersökningar visar på små jorddjup med upp till några meters
mäktighet utmed Inlandsgatans östra del. Närmast berget utgörs jordlagren av friktionsjord som åt
väster övergår till lera som till stora delar överlagras av fyllnadsjord. Jordlagrens mäktighet ökar
successivt åt väster till > 20 m. Utmed Inlandsgatan bedöms risken som stor för att släntberg kan
förekomma under jordlagren.

4. Jordstabilitet
4.1 Wieselgrensplatsen
Gatubolaget utförde 202-04-04 en Inventering och bedömning stabilitet av slänter ned mot den
nedsänkta spårvagnshållplatsen, Diarienr: 350-02, Rapporten bifogas
I rapporten framkommer vissa problem med både stabilitetsförhållandena och sättningar för hela
nedsänkningsområdet. Det har i denna rapport inte utretts om eller eventuellt vilka
förstärkningsåtgärder som kan ha utförts.
I samband med detaljprojekteringen av den nya linbanestationen måste även stabilitetsförhållandena
utredas i detalj för nedsänkningsområdet/trafikplatsen. Eventuellt kan det komma att krävas
förstärknings- och stabilitetshöjande åtgärder för hela eller delar av befintlig trafikplats.

4.2 Utmed Inlandsgatan
Både Inlandsgatan samt omgivande mark är plan därmed föreligger inga stabilitetsproblem.

5. Markförlagda ledningar
Det får det förutsättas att det finns markförlagda ledningar inom de aktuella områdena. Det åligger
exploatören att ha kontroll på befintliga markförlagda ledningar och vidta nödvändiga åtgärder eller
de omläggningar som krävs i samband med byggnationen.

6. Grundläggning
6.1 Planerad byggnation
Inom planområdet planeras det för en ny linbanestation samt två torn.
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6.2 Grundläggning
Både stationen och tornen kommer att behöva pålgrundläggas till fast botten/berg. För
byggnadslov/startbesked/marklov och verifiera befintliga mark/jordförhållandena för att kunna
optimera grundläggnings- och planeringsarbetet mm kommer det att krävas en projektanpassad
platsspecifik geoteknisk utredning med tillhörande fältundersökningar. Restriktioner avseende
eventuella markbelastningar kommer därmed inte att behöva införas i planen.

7. Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen bör som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet och i utförandeskedet.
Inom planområdet planeras det för en ny linbanestation samt två torn vilket kan föranleda att vissa
förberedande arbeten måste utföras innan grundläggningsarbetena kan påbörjas. Då befintligt
området idag redan är hårt exploaterat måste hänsyn tas till bland annat befintliga byggnader,
spårområde, gator, stödmurar och övriga befintliga markförlagda konstruktioner/anläggningar som
kan komma att påverkas.
Vid en eventuell exploatering av markområdet har följande risker identifierats och som måste
beaktas både under byggskedet och för den slutligen färdigställda anläggningen.
Stabilitet
Då det inte utförts någon detaljprojektering av stationen finns det inga uppgifter om eventuella
belastningar, exakta lägen och utformning av stationen. Det är därmed omöjligt, onödigt och
resursslöseri att utföra stabilitetsberäkningar innan detaljprojekteringen är påbörjad. Självfallet ska
blivande förhållanden och befintliga konstruktioner för nedsänkning av spårvägen som stödmurar,
vägbro m. fl. kontrolleras med avseende på stabilitet, funktion och kvalité i samband med
projekteringen. Utförda beräkningar kommer i samband med bygglovsansökan att granskas för
godkännande.
I ett bygg- och rivningsskede måste framförallt lokalstabiliteten beaktas för till exempel lokala
djupare schakter, upplagsytor och tunga lyft. Vid temporär uppställning av t ex kranar för tunga lyft
måste både stabiliteten och markens bärighet kontrolleras.
Förstärkningsåtgärder kommer att behöva utföras för både permanenta och temporära skeden. Vilka
åtgärder som är lämpligast i de olika skedena får utredas i detaljprojekteringen.
Sättningar
Marken inom området för både stationen och tornen är sättningsbenägen. All form av ökad
markbelastning som t ex markuppfyllnader eller grundvattensänkningar kommer att medföra
långtidsbundna sättningar. Stora sättningar kan påverka och orsaka skador på både blivande och
befintliga anläggningar.
Blivande exploatering måste projekteras med erforderliga åtgärder för att minimera sättningar för
både blivande och befintliga konstruktioner och- /anläggningar i området för så väl permanenta och
temporära skeden.
Vid pålgrundläggning kan negativ mantelfriktion behöva beaktas (påhängslaster) till följd av
pågående sättningar.
Hinder i mark
Vid en exploatering kan en del av befintliga ledningssystem behöva läggas om och kompletteras.
Utöver befintliga ledningar kan det även finnas andra markförlagda hinder som t ex
grundkonstruktioner, fundament, rustbäddar mm, detta har dock inte detaljundersökts i denna
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rapport. Inför en exploatering av området är det viktigt för den fortsatta projekteringen att försöka
identifiera och sammanställa lägena för alla eventuella markförlagda konstruktioner/anläggningar då
det skulle kunna innebära stora merkostnader för omläggning eller rivning.
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 påverkar stabiliteten, 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. Även vid installation av lutande pålar
kan omgivande område och konstruktioner komma att påverkas.
Markvibrationer
Markvibrationer blir som störst inom områden med lösa jordar som lera vilket planområdet till stora
delar utgörs av 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 och grundläggningar.
Planering och samordning i byggskedet
Stora markarbeten kommer att behöva utföras i samband med att planerad exploatering skall kunna
genomföras. Det kommer att ställas stora krav på planering och samordning för kommande arbeten.
Det är viktigt i byggskedet att entreprenören beaktar alla risker och upprättar relevanta
bygghandlingar och kontrollprogram.
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1. Syfte
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra uppförandet av en ny linbanelinje med tillhörande
stationer, torn och kringutrustning. Inom delområde 2 planeras en station och två torn, se figur 1.

2. Allmänt delområde 2 vid västra Ramberget och söder ut
Stationen för område 2 ligger väster om Inlandsgatans södra del och utgörs av två marketager. Den
södra etagen där tornet är tänkt att placeras utgörs av en större asfalterad plan parkeringsyta med
marknivåer kring +10, marknivån faller därefter ytterligare söder ut, se figur 2.
Den övre etagen där stationen planeras ligga är bebyggd med en industribyggnad omgärdad av
asfalterade plana ytor med nivåer kring +19, se figur 2.
Vid planeringen av placering för både linbanestation och stolpe kan beaktande behöva tas till av
Trafikverket eventuell framtida planerad bergstunnel för järnväg/biltrafik.
För tornet söder om Lunbyleden och hamnbanan finns två placeringsalternativ den norra utgörs av en
plan parkeringsyta och den södra platsen är en cirkulationsplats med anslutande gator och en vägbro
omgärdat av industribyggnader/parkeringsplatser och grönområden, se figur 1. Båda delområdena är
helt plana med marknivån kring +2,4-3,5 vilket innebär att översvämningsrisken till nivån +3,5
måste beaktas vid planering av samhällsviktiga anläggningar.

Figur 1. Blivande planområden västra Ramberget och söder ut
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3. Geotekniska förhållanden
3.1 Station och torn västra Ramberget
Byggnaden inom den övre etagen där stationen planeras ligga är delvis grundlagd på plansprängt
berg samt på packad sprängstensfyllning efter urschaktning av då befintliga jordlager till berg. Inom
delar av området kan det finnas risk för släntberg.
Jordlagren för den nedre etagen där tornet är tänkt att placeras utgörs överst av asfalt och fyllning
med okänd mäktighet, ingen information om exakt hur den plana parkeringsytan har tillkommit har
påträffats vid arkivsök. Sannolikt har området både delvis schaktats ur och delvis fyllts upp, fyllning
har sannolikt påförts direkt på de naturligt avsatta jordlagren i varierande grad för att åstadkomma en
så stor plan yta.
Tidigare utförda geotekniska undersökningar i närområdet indikerar på jordmäktigheter från någon
meter upp till drygt 10 m. För de delarna med mindre jorddjup utgörs jordlagren sannolikt av
torrskorpelera och/eller blandningar av silt och sand på berg. Vid större jorddjup underlagras
torrskorpan sannolikt av lera som i normalfallet underlagras av friktionsjord på berg. Inom delar av
området kan det finnas risk för släntberg.

Figur 2. De båda marketagerna
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3.1 Torn söder om Lundbyleden/Hamnbanan
Tidigare utförda geotekniska undersökningar finns i relativt stor omfattning inom området.
Generellt för trafikplatsen, gator, parkeringsytor och marken kring bebyggda delar utgörs jordlagren
överst av fyllningsjord lokalt med konstaterade mäktigheter från 1,5 m till strax över 2 m (kan lokalt
vara större). Jordmäktigheten varierar stort inom området från ca 5->40 m, i en geoteknisk utredning
av Gatubolaget 2004 ritades lerdjupskurvor in på plankartan, se figur 3.

Figur 3. Plankarta med redovisning av ungefärliga lerdjup

Under fyllningen utgörs jordlagren av lera med varierande mäktigheter från ca 5 m till över 40 m.
Leran de översta metrarna är utbildad som torrskorpelera, lokalt i de övre delarna av lerlagret finns
även inlagrade skikt av friktionsjord. Leran underlagras i normalfallet av friktionsjord lokalt med
flera meters mäktighet som vilar på berg.
Lerans/jordens geotekniska egenskaper varierar inom område till stora delar beroende på de
varierande jorddjupen.

4. Stabilitet
4.1 Station och torn västra Ramberget
Den övre etagen utgörs av plansprängt berg och packad fyllning på berg, därmed föreligger här inga
stabilitetsproblem idag. Sannolikt kommer det att krävas ytterligare sprängningsarbeten vid
byggandet av den nya stationen. I samband med eventuella sprängningsarbeten måste
bergsstabiliteten kontrolleras efter avslutade arbeten för kontroll om några förstärkningsåtgärder
kommer att bli nödvändiga.
Det råder vissa oklarheter om de geotekniska förhållandena för den nedre etagen, en kompletterande
geoteknisk utredning måste utföras som ger svar på bland annat stabilitetsförhållandena.
Då det inte utförts någon detaljprojektering av stationen finns det inga uppgifter om eventuella
belastningar, exakta lägen och utformning av stationen eller tornen. Det är därmed omöjligt, onödigt
och resursslöseri att utföra stabilitetsberäkningar innan detaljprojekteringen är påbörjad. Självfallet
ska blivande förhållanden och befintliga förhållanden kontrolleras med avseende på stabilitet och
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funktion i samband med projekteringen. Utförda beräkningar kommer i samband med
bygglovsansökan att granskas för godkännande.

4.2 Torn söder om Lundbyleden/Hamnbanan
Båda förslagsområdena för tornen samt omgivande mark är plana därmed föreligger inga
stabilitetsproblem.

5. Markförlagda ledningar
Det får det förutsättas att det finns markförlagda ledningar inom de aktuella områdena. Det åligger
exploatören att ha kontroll på befintliga markförlagda ledningar och vidta nödvändiga åtgärder eller
de omläggningar som krävs i samband med byggnationen.

6. Grundläggning
6.1 Planerad byggnation
Inom planområdet planeras det för en ny linbanestation samt två torn söder därom.
6.2 Grundläggning
Både stationen och tornen kommer att behöva grundläggas till fast botten/berg antingen på
plansprängt berg eller med spetsburna pålar.
För byggnadslov/startbesked/marklov och verifiera befintliga mark/jordförhållanden för att kunna
optimera grundläggnings- och planeringsarbetet mm kommer det att krävas en projektanpassad
platsspecifik geoteknisk utredning med tillhörande fältundersökningar.

7. Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen bör som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet och i utförandeskedet.
Inom planområdet planeras det för en ny linbanestation samt två torn vilket kan föranleda att vissa
förberedande arbeten måste utföras innan grundläggningsarbetena kan påbörjas. Då befintligt
området idag redan är exploaterat måste hänsyn tas till bland annat befintliga byggnader, spårområde
(Hamnbanan), gator, broar och övriga befintliga markförlagda konstruktioner/anläggningar som kan
komma att påverkas.
Vid en eventuell exploatering av markområdet har följande risker identifierats och som måste
beaktas både under byggskedet och för den slutligen färdigställda anläggningen.
Stabilitet
För området kring placeringen av tornet och stationen kring västra Ramberget måste
stabilitetsförhållandena både för jord- och berg kontrolleras inför byggnationen.
I ett bygg- och rivningsskede måste framförallt lokalstabiliteten beaktas för till exempel lokala
djupare schakter, upplagsytor och tunga lyft. Vid temporär uppställning av t ex kranar för tunga lyft
måste både stabiliteten och markens bärighet kontrolleras.
Förstärkningsåtgärder kommer att behöva utföras för både permanenta och temporära skeden. Vilka
åtgärder som är lämpligast i de olika skedena får utredas i detaljprojekteringen.
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Sättningar
Marken inom området för tornen är sättningsbenägen. All form av ökad markbelastning som t ex
markuppfyllnader eller grundvattensänkningar kan komma att medföra långtidsbundna sättningar.
Stora sättningar kan påverka och orsaka skador på både blivande och befintliga anläggningar.
Blivande exploatering måste projekteras med erforderliga åtgärder för att minimera sättningar för
både blivande och befintliga konstruktioner och- /anläggningar i området för så väl permanenta och
temporära skeden.
Vid pålgrundläggning kan negativ mantelfriktion behöva beaktas (påhängslaster) till följd av
pågående sättningar.
Hinder i mark
Vid en exploatering kan en del av befintliga ledningssystem behöva läggas om och kompletteras.
Utöver befintliga ledningar kan det även finnas andra markförlagda hinder som t ex
grundkonstruktioner, fundament, rustbäddar mm, detta har dock inte detaljundersökts i denna
rapport. Inför en exploatering av området är det viktigt för den fortsatta projekteringen att försöka
identifiera och sammanställa lägena för alla eventuella markförlagda konstruktioner/anläggningar då
det skulle kunna innebära stora merkostnader för omläggning eller rivning.
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 påverkar stabiliteten, 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. Även vid installation av lutande pålar
kan omgivande område och konstruktioner komma att påverkas.
Markvibrationer
Markvibrationer blir som störst inom områden med lösa jordar som lera vilket planområdet till stora
delar utgörs av 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 och grundläggningar.
Planering och samordning i byggskedet
Stora markarbeten kommer att behöva utföras i samband med att planerad exploatering skall kunna
genomföras. Det kommer att ställas stora krav på planering och samordning för kommande arbeten.
Det är viktigt i byggskedet att entreprenören beaktar alla risker och upprättar relevanta
bygghandlingar och kontrollprogram.
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1. Syfte
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra uppförandet av en ny linbanelinje med tillhörande
stationer, torn och kringutrustning. Inom delområde 3 planeras en station och ett torn ute i
hamnbassängen, se figur 1.

2. Allmänt delområde 3 vid Lindholmen
Stationen för område 3, se figur 1 utgörs av en trafikplats (rondell) med anslutande gator omgärdat
av industribyggnader/parkeringshus och skolor, i sydväst ligger ett delvis bebyggt
bergs/fastmarksområde. Området är generellt bortsett från bergs/fastmarksdelen plant med
marknivåer kring +2,0-2,7 vilket innebär att översvämningsrisken till nivån +3,5 måste beaktas vid
planering av samhällsviktiga anläggningar.
Tornet för område tre är placerad ute i hamnbassängen som är omgärdat av anlagda kajer, inom
hamnbassängen finns ett färjeläge samt att båtar kontinuerligt ligger förtöjda här. Området kring
hamnbassängen är bebyggt med kontors- och skolbyggnader med däremellan hårdgjorda ytor och
mindre parkområden. Marken är plan och nuvarande marknivåer ligger kring +1,4-2,4 vilket innebär
att översvämningsrisken till nivån +3,5 måste beaktas vid planering av samhällsviktiga anläggningar.
Vattendjupet är drygt 4 m i bassängen och grundar successivt upp mot den norra delen där
erosionsskydd av bergkross är utlagt.

Figur 1. Blivande planområden Lindholmen

3. Geotekniska förhållanden
3.1 Station Lindholmen
Tidigare utförda geotekniska undersökningar finns i relativt stor omfattning inom området.
Från bergs/fastmarkspartiet i sydväst ökar jorddjupen mot norr och öster, jorddjupen kan snabbt öka
och lokalt kan risk för släntberg föreligga.
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Generellt för trafikplatsen, gator, parkeringsytor och marken kring bebyggda delar utgörs jordlagren
överst av fyllningsjord lokalt med konstaterade mäktigheter från 1,5 m till strax över 2 m. Under
fyllningen utgörs jordlagren av lera med varierande mäktigheter från drygt 20 m till över 60 m djup,
leran de översta metrarna är utbildad som torrskorpelera. Leran underlagras i normalfallet av
friktionsjord med okänd mäktighet som vilar på berg.

3.1 Torn i hamnbassängen
Tidigare utförda geotekniska undersökningar finns i relativt stor omfattning inom området på land,
kring tornets placering, inga tidigare geotekniska undersökningar utförda i hamnbassängen har
påträffats vid arkivsök.
Utmed den norra delen av den aktuella hamnbassängen utgörs jordlagren överst av ca 1-2 m fyllning
med varierande sammansättning från sprängsten till lera. Det kan även finnas rester av äldre
grundläggning. Under fyllningen utgörs jordlagren av lera till minst 60 m djup, leran de översta
metrarna är utbildad som torrskorpelera. Leran underlagras av friktionsjord med okänd mäktighet
som vilar på berg.

4. Stabilitet
4.1 Station Lindholmen
Stationsområdet utgörs av plan lermark samt i sydväst av ett sluttande bergs/fastmarksområde.
Stabiliteten idag är tillfredställande, i samband med byggnationen kan det komma att krävas vissa
sprängningsarbeten. I samband med alla sprängningsarbeten måste bergsstabiliteten kontrolleras.
Efter avslutade sprängningsarbeten måste berget besiktigas för att kontrollera om några
förstärkningsåtgärder kommer att bli nödvändiga att utföra.

4.2 Torn i hamnbassängen
Inför byggnationen av Chalmers byggnad 1999 norr om hamnbassängen konstaterades att stabiliteten
var otillfredsställande ner mot hamnbassängen. Det utfördes stabilitetshöjande åtgärder genom
utskiftning mot lätta massor samt att en tryckbank lades ut i hamnbassängen. I samband med
uppförandet av Chalmers byggnad ”Kuggen” 2009 kontrollberäknades stabiliteten och befanns vara
tillfredställande för befintliga förhållanden. Nya detaljplaner upprättades för IT-Universitetet på
lindholmen 2003 samt för Kontor och allmänplats på Lindholmspiren 2005. I samband med
utbyggnaden av dessa planer utfördes stabilitetshöjande åtgärder. Stabiliteten för kajerna kring
hamnbassängen är därmed tillfredställande för befintliga förhållanden.

5. Markförlagda ledningar
Det får det förutsättas att det finns markförlagda ledningar inom de aktuella områdena. Det åligger
exploatören att ha kontroll på befintliga markförlagda ledningar och vidta nödvändiga åtgärder eller
de omläggningar som krävs i samband med byggnationen.

6. Grundläggning
6.1 Planerad byggnation
Inom planområdet planeras det för en ny linbanestation samt ett torn i hamnbassängen söder därom.
6.2 Grundläggning
Både stationen och tornen kommer att behöva grundläggas till fast botten/berg antingen på
plansprängt berg eller med spetsburna pålar.
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För byggnadslov/startbesked/marklov och verifiera befintliga mark/jordförhållandena för att kunna
optimera grundläggnings- och planeringsarbetet mm kommer det att krävas projektanpassade
platsspecifika geotekniska utredningar med tillhörande fältundersökningar.

7. Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen bör som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet och i utförandeskedet.
Inom planområdet planeras det för en ny linbanestation samt ett torn vilket kan föranleda att vissa
förberedande arbeten måste utföras innan grundläggningsarbetena kan påbörjas. Då befintliga
områden idag redan är exploaterade måste hänsyn tas till bland annat befintliga byggnader,
kajanläggningar, färjeläge, gator, allmän plats och övriga befintliga markförlagda
konstruktioner/anläggningar som kan komma att påverkas.
Vid en eventuell exploatering av markområdet har följande risker identifierats och som måste
beaktas både under byggskedet och för den slutligen färdigställda anläggningen.
Stabilitet
Ingen detaljprojektering av grundläggningen har påbörjats, inga laster, exakt placering eller
utformning är bestämd. Det är därför omöjligt att förutse om eller hur planområdet och omgivande
markområden kommer att påverkas i detta tidiga planskede. Därmed är eventuella nya
stabilitetsberäkningar inte meningsfulla utan blir ett direkt resursslöseri.
I samband med bygglovsansökan kommer stabilitetsförhållandena i alla skeden att granskas för
godkännande.
För området kring placeringen av tornet i hamnbassängen kommer stabilitetsförhållandena
kontrolleras i samband med detaljprojekteringen, kontrollen skall innefatta blivande förhållanden
samt hur stabiliteten kan påverkas under själva byggnationen. I kontrollen skall även kajernas skick
besiktigas och konstruktionerna kontrolleras.
Ute i hamnbassängen kan det komma att krävas ett påseglingsskydd. Hur ett eventuellt
påseglingsskydd skall utformas och grundläggas måste utredas och stabiliteten måste kontrolleras,
även en vattendomsansökan för arbeten i vatten måste sannolikt göras.
Sjöfartsverket har yttrat sig kring detaljplanen angående om ett påseglingsskydd kommer att vara
nödvändigt samt gett förslag på hur frågan kan behandlas i planprocessen, yttrandet bilägges denna
rapport.
För stationen kan sprängningsarbeten bli aktuella, efter eventuella sprängningsarbeten måste
bergsstabiliteten kontrolleras för att undersöka om det kommer att krävas förstärkningsåtgärder för
bergschakt.
I ett bygg- och rivningsskede måste lokalstabiliteten beaktas för till exempel lokala djupare schakter,
upplagsytor och tunga lyft. Vid temporär uppställning av t ex kranar för tunga lyft måste både
stabiliteten och markens bärighet kontrolleras.
Förstärkningsåtgärder kommer att behöva utföras för både permanenta och temporära skeden. Vilka
åtgärder som är lämpligast i de olika skedena får utredas i detaljprojekteringen.
Sättningar
Marken inom området för både tornet och stationen är sättningsbenägen. All form av ökad
markbelastning som t ex markuppfyllnader eller grundvattensänkningar kan komma att medföra
långtidsbundna sättningar. Stora sättningar kan påverka och orsaka skador på både blivande och
befintliga anläggningar.
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Blivande exploatering måste projekteras med erforderliga åtgärder för att minimera sättningar för
både blivande och befintliga konstruktioner och- /anläggningar i området för så väl permanenta och
temporära skeden.
Vid pålgrundläggning kan negativ mantelfriktion behöva beaktas (påhängslaster) till följd av
pågående sättningar.
Hinder i mark
Vid en exploatering kan en del av befintliga ledningssystem behöva läggas om och kompletteras.
Utöver befintliga ledningar kan det även finnas andra markförlagda hinder som t ex
grundkonstruktioner, fundament, rustbäddar mm, detta har dock inte detaljundersökts i denna
rapport. Inför en exploatering av området är det viktigt för den fortsatta projekteringen att försöka
identifiera och sammanställa lägena för alla eventuella markförlagda konstruktioner/anläggningar då
det skulle kunna innebära stora merkostnader för omläggning eller rivning.
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 påverkar stabiliteten, 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. Även vid installation av lutande pålar
kan omgivande område och konstruktioner komma att påverkas.
Markvibrationer
Markvibrationer blir som störst inom områden med lösa jordar som lera vilket planområdet till stora
delar utgörs av 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 och grundläggningar.
Planering och samordning i byggskedet
Stora markarbeten kommer att behöva utföras i samband med att planerad exploatering skall kunna
genomföras. Det kommer att ställas stora krav på planering och samordning för kommande arbeten.
Det är viktigt i byggskedet att entreprenören beaktar alla risker och upprättar relevanta
bygghandlingar och kontrollprogram.
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YTTRANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-04-26

18-01487-6

Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Johan Eriksson, +46(0)10 478 53 96

2018-04-12

402-10653-2018
402-10695-2018

Infrastruktur

Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samrådsyttrande kring detaljplan för planerad stadslinbana
mellan Järntorget och Lindholmen inklusive stationer, inom
Göteborgs kommun.
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.
Yttrande
Sjöfartsverket tillstyrker de båda detaljplanerna 0740/16 avseende station och torn
samt 0726/17 avseende linbanan mellan stationerna (linan).
Övriga synpunkter
Segelfri höjd
Detaljplanen bör kompletteras med vilken minsta segelfri höjd som kommer att
erhållas.
Sjöfartsverket gör tolkningen utifrån presenterad plankarta att den segelfria
höjden blir minst 45,0 meter (RH2000) vilket tidigare ställts som krav för att
säkerställa riksintresset kommunikationer (sjöfart).
Riskbedömning
Sjöfartsverket stöder i stort den riskbedömning som gjorts med avseende på
sjötrafik i Göta älv. Ett riskscenario som innebär att en passagerarfärja (Stena
Jutlandica) regelbundet nyttjar kajläget 24-25 (där Stena Carisma ligger idag)
saknas dock i gjord riskbedömning av WSP, vilket Sjöfartsverket anser skall
kompletteras då detta riskscenario anses skilja sig väsentligt från övriga
identifierade risker kopplade till sjöfart.
Sjöfartsverket äger ingen detaljkunskap kring eventuella diskussioner som förs
mellan Stena Line, Göteborgs kommun och Älvstranden Utveckling AB med
avseende på hur ovan nämnt kajavsnitt skall nyttjas framledes. Idag ingår
kajavsnittet i riksintresset kommunikationer (hamn) vilket Trafikverket ytterst
svarar för.

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Lindholmspiren 5

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

417 56 Göteborg

sjofartsverket@sjofartsverket.se

2 (2)
Datum

Vår beteckning

2018-04-26

18-01487-6

Torn vid Lindholmen / påseglingsskydd
Nu föreslagen detaljplan stipulerar att ett påseglingsskydd för sjöfarten skall
konstrueras innan själva tornet byggs. Sjöfartsverket ifrågasätter denna
ordning/tillvägagångssätt under anläggningsfasen då det kan bli både kostsamt
och svårt rent byggtekniskt att sedan bygga tornet i vattnet.
Sjöfartsverket vill istället föreslå att det ges utrymme för alternativa strategier
under anläggningsfasen av tornet på Lindholmen där eventuella säkerhetsaspekter
kan lösas genom riskanalyser och samråd då förfrågningsunderlag tas fram
alternativt då entreprenör finns på plats. Ett annat alternativ är att ta bort denna del
ur detaljplanen och lösa frågan i samband med tillstånd för vattenverksamhet.
I det aktuella vattenområdet är det främst mindre passagerarfärjor i kollektivtrafik
som berörs och dessa får anses utgöra en relativt liten risk med avseende på
påsegling. Sannolikt kommer dessutom den intilliggande hållplatsen för
passagerarfärjorna att behöva flyttas därifrån under anläggningsfasen.
Evakuering vid oförutsett driftstopp
Sjöfartsverket ser att det behöver utvecklas/tydliggöras vilken/vilka evakuerings
metoder som linbanan slutligen kommer att vara försedd med. Detta mot
bakgrund av att Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddning nationellt och
potentiellt skulle kunna bli involverad i helikopterevakuering om sådan metod
inkluderas som ett reservalternativ framledes. I dagsläget anser sig inte
Sjöfartsverket inneha sådan förmåga vilket i så fall behöver utredas vidare.

Detta ärende har handlagts av nautiske handläggaren Niklas Hammarkvist , senior
SAR advisor Mowgli Halléhn samt infrastruktursamordnare Johan Eriksson, den
sistnämnde föredragande.
Johan Eriksson
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