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1. Syfte 

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bland annat två uppgångar för Västlänken station 
centralen, tre nya kvarter, utbyggnad av Nordstan samt en boulevard löpa genom området. 

Boulevarden ska bli ett huvudstråk genom området för i första hand gång, cykel och kollektivtrafik 
och blir den huvudsakliga kopplingen mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Norr om boulevarden, 
mot vattnet planeras tre nya kvarter där det kan bli bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering 
och en uppgång för Västlänken som byggs in i kvarteret. 

Nordstan kan byggas på östra och norra sidan av garaget med centrumverksamhet, kontor och hotell 
och även här  blir det en uppgång för Västlänken. 

2. Områdesbeskrivning 
Det aktuella området ligger nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln 
och Nils Ericssons terminalen. 

 

Figur 1. Planområdet 
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3. Underlag 

Inom och i närheten av planområdet har flertalet geotekniska undersökningar och utredningar utförts 
och framgår framförallt i rapport utförd för aktuell detaljplan: 

[1] ”Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan”. PM Geoteknik. AF, 2018-11-08 
Uppdragsnummer 749534 

Följande utredningar innehåller beräkningar och relevant underlag som använts för ovanstående 
rapports stabilitetsbedömningar och biläggs föreliggande utlåtande: 

[2]”Västlänken, Station Centralen, Inom stadsdelen Gullbergsvass – Geoteknisk utredning för 
detaljplan. PM Geoteknik.”, Sweco 2014-05-05, uppdragsnummer 2305478-811. 

[3] ”Detaljplan Regionens hus, Göteborg – Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska 
förhållanden” Norconsult, Revidering A 2010-06-02, uppdragsnr 101 24 18. 

Följande utredning är geoteknisk utredning för närliggande detaljplan och biläggs föreliggande 
utlåtande för information om närliggande kvarters geotekniska förutsättningar och 
grundläggningsförhållanden: 

[4] ”Region City, Geoteknisk utredning för detaljplan”. PM Geoteknik. Tyréns, 2016-01-15, 
uppdragsnummer 259944. 

Följande utredningar och PM ger relevant information om krav och information om 
omgivningspåverkan vid byggnation intill bland annat Hisingsbron: 

[5] ”Lilla Bommen, Omgivningspåverkan” PM Geoteknik. Norconsult 2022-01-27. Uppdragsnr 
1073218-44 

[6] ”Omgivningspåverkan vid markarbeten i området kring Lilla Bommen” Samordnande insatser. 
Cowi 2021-11-12 

[7] ”Krav för byggnation intill Hisingsbrons ramper” Cowi 2014-04-25 Projektnr A038965 

 
3. Geotekniska förhållanden  

Områdets geotekniska, topografiska, hydrogeologiska, sättnings- samt markgasförhållanden beskrivs 
i bilagd utredning:  

[1] ”Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan”. PM Geoteknik. AF, 2018-11-08 
Uppdragsnummer 749534. 

  



 

Sida 5 av 7 

 

4. Stabilitet 

Stabiliteten beskrivs även i bilagd utredning [1] ÅF 2018 över vilken SGI har yttrat sig, daterad 
2020-03-19 samt 2022-03-09 med synpunkten att: 

ÅF:s bedömning är rimlig men att handlingar som stödjer bedömningen bör biläggas planen. Då 
området invid E45 är i förändring bör det även klarläggas att tillåtna belastningsförhållanden inom 
aktuell detaljplan överensstämmer med det som förutsattes vid projekteringen av nedsänkningen. 
SGI anser att planunderlaget behöver kompletteras. 

Det aktuella planområdet utgörs av plana ytor med undantag av Götaledens tråg. Götatunneln är 
belägen mellan aktuellt planområdet och Lilla Bommens hamn, med dess östra tunnelmynning direkt 
norr om planområdet. Anläggningen är grundlagd direkt på berg, betongtråget är dimensionerat 
enligt TK Geo för dimensionerade laster på Norra och Södra Sjöfarten, det vill säga för laster som 
blir aktuella enligt planförslaget. Det föreligger inga stabilitetsproblem för Trafikverkets 
anläggningar i anslutning till aktuellt planområde. 

Stabiliteten har även kontrollerats i två sektioner i samband med tidigare utredningar och framgår av 
bilagda utredningar [2] Sweco 2014 och [3] Norconsult 2010. 

Sektion A representerar sektion och laster som kan bli aktuella vid Götaleden. Sektion E visar att 
totalstabiliteten mot Göta älv är tillfredställande och är representativ även för aktuellt planområde.  

 
Figur 2. Ortofoto över aktuellt planområde, översiktligt markerat i svart Planområdet 
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Sektion A: 
Utförda stabilitetsanalyser i [2] visar att stabilitetsförhållandena är tillfredsställande goda 
(rekommenderad säkerhetsnivå enligt IEG uppfylls) såväl för befintliga markområdena närmast invid 
Götaleden som för det aktuella planområdet vid markutnyttjande för ändamål enligt planen. 
Byggnader förutsätts pålgrundläggas och därmed inte generera tillkommande laster i 
stabilitetsanlysen. 

Lägsta säkerhetsfaktor mot brott är ca Fc>1,55 såväl vid odränerad som kombinerad analys (dvs den 
odränerade hållfastheten i leran är dimensionerande). 

Glidytorna med lägsta beräknade säkerhetsfaktor mot brott har en utbredning på ca 60 m vid 
kombinerad analys och 65 m vid odränerad analys, enligt nedanstående figur.  

 
Figur 3. Stabilitetsberäkning sektion A befintliga förhållanden kombinerad analys. 

Sektion E: 
Totalstabiliteten mot Göta älv har i sektion E beräknats för både befintliga och planlagda 
förhållanden till att vara F>8 i såväl odränerad som kombinerad analys. Sektion E är representativ 
sektion mot Göta älv även för aktuellt planförslag och visar på tillfredställande stabilitet. 

Då grundläggningsmetod som ej belastar marken ytterligare kommer krävas med avseende på 
sätttningsförhållandena, bedöms stabiliteten för planerade förhållanden vara tillfredsställande. 
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10. Grundläggning 

Oförstärkt mark inom planområdet är sättningsbenägen. Utfyllnader som utförts inom området har 
medfört att det pågår sättningar med en hastighet på ca 3–6 mm/år. Rådande spänningssituation i 
marken innebär att all form av tillskottslast som ökar effektivspänningarna i marken, exempelvis 
genom uppfyllnader eller grundvattensänkning, innebär ökad magnitud och hastighet på sättningar. 

Grundläggning av byggnader kommer därför att utföras genom pålning. Kravet från Göteborgs stads 
översiktsplan om lägsta marknivå på +2,8 vid nybyggnation i centrala Göteborg får till konsekvens 
att befintliga marknivåer inom planområdet kan behöva höjas vid nybyggnation. För att höjning av 
marknivåer inte ska belasta marken ytterligare ska lastkompensation utföras för all ökad belastning 
som inte grundläggs genom pålning. 

För att hantera sättningsdifferenser mellan pålade konstruktioner och omkringliggande mark 
rekommenderas att utjämningsåtgärder nyttjas vid övergångar. För utjämning kan exempelvis 
lättfyllnadsmaterial eller länkplattor användas. Ledningar som ansluter till pålade byggnader bör 
förses med länkplattor/flexibla kopplingar för att förhindra skador på ledningen. 

Omgivningspåverkan skall beaktas vid projektering av grundläggning, se till exempel bilagda 
rapporter [5], [6] och [7] avseende omgivningspåverkan vid pålgrundläggning i anslutning till 
Hisingsbron. 

Kontroll att ovanstående efterlevs görs i samband med bygglov. 
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