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Trafikkontorets rutiner och åtgärder vid 
drift och underhåll av Göteborgs inre 
kanalmurar. 
 

Ett av Trafikkontorets uppdrag är att underhålla och utföra driftåtgärder de 
kanalmurar som är uppförda längs stora hamnkanalen. De murar som 
sträcker sig mellan inloppet och fram till stampbroarna är i dåligt till mycket 
dåligt skick och omfattas därför av ett mätprogram som innebär att man 
kontrollerar murarna för sättningsrelaterade rörelser 1-3 gånger/år. Utöver 
denna kontroll görs även handnära inspektioner årsvis vilket utförs av 
dykande ingenjörer på uppdrag åt Trafikkontoret. Efter varje inspektion 
upprättas en inspektionsrapport och nya skador registreras i Batman. 
Inspektionsrapporten och sättningskontrollmätningen ligger sedan till 
grunden för den underhållsplan som upprättas av Trafikkontorets 
planeringsledare.  

Då samtliga konstruktioner efter sträckan är konstruerade för en mycket 
lägre belastning än vad de i dag utsätts för, samt att grundläggningen är 
generellt mycket dålig kan man dra slutsatsen att dessa konstruktioner 
omgående behöver åtgärdas. I och med att grundläggningen brister i sin 
funktion måste även denna åtgärdas vilket inte går att utföra utan att först 
riva ovanstående kanalmur. Det resulterar i att arbetet med att renovera 
kanalmurarna blir mycket omfattande med komplicerade och 
kostnadsdrivande trafikavstängningar som följd. 

Trafikkontoret har dock med hjälp av ovan nämnda mätprogram och 
inspektioner vad som kan anses som en rimlig kontroll över 
konstruktionernas risk att gå till brott. Skulle detta ändå ske, vilket det i 
teorin kan göra när som helst finns det tillfälliga åtgärder att tillgå. Har det 
identifierats eskalerande rörelser är en typåtgärd att slå stålspont med 
mothållande stämp för att sedan fylla upp med massor. Har muren redan har 
rasat blir åtgärden av ett mer akut förfarande och kommer variera från fall 
till fall. 

Förutom de konstruktiva utmaningar som dessa händelser för med sig 
påverkas även vattennivåerna och flödena i kanalen då de temporära 
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åtgärderna minskar kanalens fria vattenarea. Detta ökar risken för 
översvämningar samtidigt som det ökade vattenflödet påskyndar den redan 
pågående urspolningen av befintlig grundläggning, vilket i sin tur ökar 
risken för ytterligare brott och mer kostsamma temporära lösningar.  

Mycket grovt uppskattade kostnader vid förebyggande åtgärder slutar på ca 
50.000 kr/m medans en akut åtgärd kan vara extremt kostsam om det 
inträffar för en hårt trafikerad sträcka med mycket ledningar och kablar 
under markytan. Att ett ras exempelvis skulle inträffa mellan Drottningtorget 
och Åkareplatsen ska ses som samhällsekonomiskt oförsvarbart då vi vet att 
murarnas skick är dåligt och deras tekniska livslängd är förbrukad sedan 
många år tillbaka. Om en sådan händelse ändå inträffar kommer trafiken 
omedelbart att stängas av och den förväntade åtgärdstiden hamnar på ca 1-2 
år. En sådan åtgärd ihop med den enorma samhällskostnad som 
trafikomläggningen och ledningsomläggning genererar blir i dagsläget 
omöjlig att sätta ett pris på. 

 

 


