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Omgivningspåverkan vid markarbeten i området 
kring Lilla Bommen 

L. Jendeby 21-11-12 

 

 

1 Bakgrund 

Inom området mellan Nordstan och Göta älv kommer man de kommande åren att 
uppföra ett antal byggnader, och dessutom kommer arbetena med Västlänken, Station 
Centralen, att slutföras. Byggnaderna, liksom delar av Västlänken, kommer att grund-
läggas på långa pålar, vilket bl a. kommer att innebära sk. massundanträngning, vil-
ket i sin tur kan skada befintliga byggnader och anläggningar. Även djupa schakter 
ger upphov till rörelser i omgivningen. 

Inom området kommer flera exploatörer att arbeta, iblan samtidigt, och påverkan på 
befintligheter kommer således att orsakas av olika parter. Det finns därför goda skäl 
att åstadkomma en samverkan mellan olika parter, bl a. av följande skäl: 

› man erhåller en bättre framförhållning avseende vad som kommer att ske, och 
vilken påverkan som kan förväntas. 

› mätinsatser kan göras gemensamt, och kostnaderna kan därmed minskas, 

› reaktiva åtgärder, som kan komma att krävas, kan utföras där de gör störst nytta, 
och inte nödvändigtvis "där man just nu arbetar". 

En sådan samverkan föreslås läggas upp enligt nedan. 

 

2 Identifiering av riskobjekt 

Inom området finns ett antal byggnader och anläggningar vilka skulle kunna skadas 
till följd av markrörelser. Exempel på sådana objekt är Hisingsbron, Nordstan, Gö-
tatunneln samt befintliga ledningar. Utöver rörelser hos konstruktionerna i sig, så kan 
relativrörelser mellan en konstruktion och dess pålar ge upphov till skador. 

En inventering av sådana riskobjekt inom området bör göras, och sammanställas på 
ritning/i modell. Då influensområdet för en pålning sträcker sig ca 1,5 ggr pållängd ut 
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från pålningsområdet, så bör inventeringen omfatta ett område ca 200 m ut från de 
planerade byggnadsobjekten, (jorddjup drygt 100 m). 

Utöver de olika riskobjektens läge och utsträckning, så ska gränsvärden för rörelser 
tas fram, vilket bör omfatta: 

› rörelser i plan och vertikalled, (samt som alltid, vibrationer), 

› differensrörelser, (t ex "snedsättning"), 

› differensrörelser mellan mark och konstruktion. 

Fastställande av gränsvärden utförs i många fall alltför översiktligt, med allt för kon-
servativa gränsvärden som följd, vilket i sin tur kan innebära dyrare lösningar. Före-
slås därför att de gränsvärden som först upprättas jämförs med de prognoser som ska 
utföras enligt avsnitt 3. I de fall prognoserna visar att uppsatta gränsvärden riskerar 
att överskridas, bör man göra en mer detaljerad utredning beträffande det aktuella 
riskobjektet, i avsikt att försöka höja gränsvärdet, och därmed minska behovet av re-
aktiva åtgärder i samband med byggandet. 

 

3 Upprättande av rörelseprognoser 

Som ett led i sin projektering ska varje exploatör upprätta prognoser för vilken påver-
kan det egna projektet bedöms ha på omgivningen. En sammanlagd prognos för 
samtliga projekt bör sedan göras, vilken även ska kopplas till en tidsaxel. Detta gör 
att man i tid kan upptäcka risker för överskridanden, och därmed skapa sig lite "action 
time" beträffande reaktiva åtgärder, dvs. slippa "akutstopp" i produktionen. 

De olika projekten har naturligtvis olika tidsplaner, men en grov bedömning av påver-
kan kan ändå göras i tidiga skeden, baserat bara på byggnadens "footprint" och antal 
våningar. 

Den sammanlagda prognosen blir således ett levande dokument, som successivt upp-
dateras, dels när mer noggranna prognoser föreligger, dels då verkligt utfall kan er-
sätta prognoser. 
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4 Gemensamma mätinsatser 

För att inte riskera att skador uppkommer på omgivningen, så måste noggranna mät-
ningar göras under hela byggperioden, där uppmätta värden kontinuerligt analyseras 
och jämförs, dels med upprättade prognoser, dels med uppsatta larm- och gränsvär-
den.  

Exploatörerna har ett behov av att mäta, dels för att inte onödigtvis skada omgiv-
ningen, dels för att inte få skulden för skador man inte orsakat. Ägare av riskobjekten 
har även de ett behov av att mäta för att känna sig trygga beträffande sin byggnad el-
ler anläggning.  

För att undvika dubbelarbete, och därmed onödiga kostnader, så bör mätinsatserna 
samordnas. Utöver själva mätarbetet, så bör även hantering och redovisning av mät-
data samordnas, så att samtliga deltagande parter erhåller likvärdig information. Ett 
sådant system, "Projektnavet", nyttjades bl a. i samband med arbeten för och i an-
slutning uppförande av Hisingsbron, se vidare avsnitt 5. 

 

5 Tidigare erfarenheter, Hisingsbron 

I samband med byggande av Hisingsbron, samt de närliggande projekten "Kv Plati-
nan", och nedsänkning av Väg E45, så etablerades en samverkan enligt ovan mellan 
de tre byggherrarna, Göteborgs stad-Trafikkontoret, Vasakronan samt Trafikverket. 
Erfarenheterna från detta samarbete har sammanfattats i en särskild rapport; Erfaren-
hetsrapport, Projektsamarbete och teknik vid arbeten i anslutning till Götaälvbron". 

Rapporten finns även att ta del av på stadsutveckling.goteborg.se/hisingsbron, (åter-
finns i länklistan under rubriken "För dig som vill veta mer").  

 


