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2 Syfte 

Syftet med huvudinspektionen är att erhålla en översiktlig status för konstruktionerna  

längs Mölndalsån. Detta är den första huvudinspektion som genomförts enligt BaTMan. 

3 Genomförande 

Inspektionen genomfördes av dyklag med landbaserad dykstation. 

Hjälpmedel:  Mätdon, video- och stillbildskamera och handverktyg. 

Dyklaget ingår i ÅF:s egna Hamn och broavdelning. 

(Marine Structures & Engineer Diving). 

4 Orientering 

1480-6000-10 sträcker sig längs Mölndalsåns östra sida från bron på Vörtgatan i söder 

till bron på Getebergsled i norr, en sträcka på 223 m som utgörs av två olika 

konstruktioner. Vi har valt att dela in sträckan i sektioner vilka följer konstruktionens 

längdmetrar och starta inspektionen i södra änden, se sektion 0 i Figur 1. 



Figur 1: Översikt och orientering av 1480-6000-10 

Sekt. 223 

Sekt. 0 

Sekt. 166 



5 Konstruktionsbeskrivning och inspektionsresultat 

5.1 Sektion 0-166 Pålstrandskoning med betongkrönbalk 

5.1.1 Konstruktionsbeskrivning 

Mellan sektion 0-166 är det samma typ av konstruktion som det är söder om bron på 

Vörtgatan (1480-6000-8, sektion 195-245). Konstruktionen utgörs av en krönbalk av 

betong platsgjuten på träpålar med varierande diameter på 15-25 cm. Pålarna står 

generellt med 10-15 cm glipa mellan varandra, men mellanrum på upp till 80 cm 

förekommer. Pålarna är försedda med dubbla hammarband av 70x200 mm virke samt 

spont av träplank innanför, se Figur 2 nedan. 

Figur 2: Sektion 0-166 efterliknar konstruktionen i detta urklipp. Urklippet är hämtat från ritning 

nr: 9-9036 från Göteborgs Hamn 1959, reviderad 1962. Inritad röd linje markerar ungefärlig 

nuvarande bottennivå. Grön linje markerar träspontens placering. Orange rektangel markerar 

hammarbandens position. 

5.1.2 Inspektionsresultat 

 

Krönbalk 

Krönbalkens betong i den nordligaste gjutetappen mellan sektion 148-166 har flertalet 

längsgående sprickor med utfällningar, betongen har vittrings skador på ovankant 

balk, största skadedjupet är ca 50 mm med synlig armering (se Figur 3-5). Som visas i 

Figur 4 har armering lämnats utstickande ur balken vid sektion 166 i övergången till 

nästa konstruktion. 



Pålar  

Träpålarna status bedöms som ok. Vid sektion 147, 130 samt vid sektion 85-95 

noterades de största avvikelserna vad det gäller centrumavståndet mellan pålarna, här 

finns mellanrum på 50, 60 respektive 80 cm mellan pålarna. 

Hammarband 

Hammarbandens bultar är kraftigt korroderade och bedöms vara bristfälliga, vid 

sektion 148-150 har hammarbandet lossnat och saknas. 

Spont 

Sponten av träplank bakom pålarna är i mycket dålig kondition och saknas emellanåt 

helt. Detta har lett till urspolning av material och tomrum innanför spontlinjen längs 

hela sträckan samt sättningar och hålrum i markytan innanför krönbalken. De största 

sättningarna och hålrummen i markytan finns mellan sektion 98-160. Djupaste 

hålrummet uppmättes vid sektion 148 till 125 cm från ovankant krönbalk där kabelrör 

som legat i marken nu hänger fritt över vatten (se Figur 5). Insticksmått på urspolning 

innanför spontlinje togs under hammarbandet och varierade mellan 0,4-1,5 m. Största 

måtten togs vid sektion 5: 1 m, sektion 85-95: 0,8 m, sektion 95-105: 1,5 m och 

sektion 147: 0,8 m. 

Botten 

Bottendjupet längs sträckan invid krönbalken varierar mellan 1,5-2,2 m. Troligen har 

botten nivån tidigare gått till underkant krönbalk (se Figur 2 ovan), därmed täckt in 

trädelarna. Den aktuella bottennivån har inverkan på urspolningen och även en 

accelererad miljöpåverkan av trädelarna jämfört med trä inneslutet i t.ex. lera. 

 
Figur 3: Vittrad betong med sprickor och utfällningar i krönbalken mellan sektion 148-166. 



 

Figur 4: Sektion 166 konstruktionsskifte. Vittrad betong med synlig bygelarmering samt 

utstickande armering från produktion. 

Figur 5: Exempelbild på sättningar och hålrum innanför krönbalk, bild tagen vid sektion 148. 

125 cm 



5.2 Sektion 166-223 Kanalmur, Vinkelmur, Betongmur. 

5.2.1 Konstruktionsbeskrivning 

Mellan sektion 166-223 utgörs konstruktionen av en betongmur. Betongmuren är inte 

enhetlig i sitt utförande utan har på olika sätt formats och gjutits mot en befintlig 

betongkonstruktion vilken går ner i bottenmassorna, delar av konstruktionen döljs av 

kvarvarande formvirke. Troligtvis är det en vinkelmur anlagd ovanpå en befintlig 

avloppsledning vilken är ingjuten i betong. I Figur 6 nedan illustreras hur vid sektion 

166 murens framkant går ut över avloppsledningen, på mitten av sträckan livar de två 

konstruktionerna och i norra delen ligger murens framkant en bit in på 

avloppsledningen. Bottendjupet inne vid muren varierar mellan 0,9-2,1 m längs 

sträckan, ungefärlig bottennivå är inritad i Figur 6. Bottendjupet mitt i ån ligger på ca 

2,5 m vid medelvatten, och bottenmassorna består främst av lera med sand, grus och 

mindre sten. 

Figur 6: Urklipp från ritning nr: 9-9036 Göteborgs Hamn 1959 reviderad 1962. Den visar förslag 

på strandskoningar längs Nellikevägen. Troligtvis är den befintliga muren anlagd på denna 

avloppsledning, Utförandet av muren är inte enhetlig och avviker från denna handling. Blå figur 

illustrerar murens ungefärliga position vid sektion 166. Grön figur illustrerar murens ungefärliga 

position vid sektion 223. Röd och orange linje markerar ungefärlig bottennivå vilken varierar 

mellan 0,9-2,1 m. 

5.2.2 Inspektionsresultat 

Betongmuren har totalt 15 st genomgående sprickor längs sträckan varav 14st har en 

sprickbredd på 0,2–2,0 mm. Vid sektion 221 finns en ca 40 mm bred spricka med 

synlig armering och spjälkningsskador på ovankant mur (se Figur 7,8). I skvalpzon 

förekommer vittring av betongen, största vittringsdjup 10 mm. 



 
Figur 7: Sektion 221. 40 mm bred spricka med spjälkad betong och synlig armering. 

Figur 8: Sektion 221. 40 mm bred spricka med spjälkad betong och synlig armering 



6 Sammanställning 

Sektion 0-166 Pålstrandskoning med betongkrönbalk. 

På grund av urspolningen och sättningarna bedöms tillståndet på denna del som 

bristfällig i sin funktion. Kortsiktigt bör en utredning utföras för att säkerställa att ras 

ej sker med hänsyn till urspolning och trafik på angränsande väg. Som långsiktig 

åtgärd rekommenderas renoveringsåtgärder för att förhindra erosion av massorna 

genom den bristfälliga sponten. De exponerade konstruktionsdelarna av trä bör 

konserveras för att fördröja den accelererade miljöpåverkan såsom vittring och 

förmultning vilket sker i fritt vatten.   

Sektion 166-223 Kanalmur av betong. 

Vid sektion 221 finns en 40 mm spricka med spjälkningsskada i ovankant av muren 

med synlig armering. Utöver reparation av sprickan i muren rekommenderas kontroll 

av underliggande ledning, för att säkerställa att skador inte även finns på denna. 

Åtgärdsförslag bör tas fram med hänsyn till den vattendom som finns för Mölndalsån 

se figur 9 nedan. Även en ny sjömätning rekommenderas som underlag innan lämpligt 

åtgärdsförslag tas fram.  

 
Figur 9: Vattendom 1955. 

  



7 Övrigt 

Nedan i Figur 10 visas urklipp från BaTMan med registrerade skador. 

 

Figur 10: Utdrag från BaTMan  
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