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Förord
Denna erfarenhetsrapport har tagits fram för att sprida information och
erfarenheter från projektsamarbete, samt delge kunskap/erfarenhet inom
mätteknik, geoteknik, grundläggning och broteknik som framkommit vid
arbetena i närheten av den för staden så viktiga Götaälvbron.
Götaälvbron från 1939, har rörlig klaff, och därför små marginaler beträffande
rörelser, och risk föreligger för fastkilning som kan äventyra brons funktion.
Göteborgs stads Trafikkontor har därför, tillsammans med Trafikverket och
Vasakronan, lagt ner arbete för mät-, bro- och geospecialister i samband med
de omfattande pålningsarbeten som utförts.
Hur mycket får bron röra sig? Vad händer vid rörelserna? Klarar klaffen varma
sommardagar efter att brostöden rört sig. Tankegångarna kring detta beskrivs i
denna rapport.
Vidare redogörs för det samarbete som har bedrivits mellan de tre
beställarparterna.
Utan projektsamarbetet hade pålningsarbeten aldrig varit möjligt att bedrivas i
den takt och i den omfattning som gjordes, med hänsyn till brons säkerhet.
Förhoppningen är att rapporten ska skapa nytta och ge inspiration till
kommande projektsamarbeten.
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Installerade pålar inom olika projekt, 2017-2020

2

Rapport Aktionsgruppen: Genomförda åtgärder i samband med
pålningsarbeten i brons närhet

3

Sammanställningsritning, Götaälvbron

Denna rapport har tagits fram av:

Arne Adrian, SWECO, (Götaälvbron),
Bo Björklund, Trafikkontoret, (Hisingsbron),
Leif Jendeby, COWI, (Hisingsbron, kv Platinan),
Anders Kullingsjö, Skanska, (Hisingsbron),
Ingvar Larsson, AFRY, (Götaälvbron),
Christer Linné, CL Mätning AB, (Hisingsbron),
Marius Tremblay, Tyréns, (Väg E45).
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1

Bakgrund och syfte

Inom ett relativt begränsat geografiskt område i anslutning till Götaälvbron,
(GÄB), har det sedan 2016 parallellt pågått tre stora infrastrukturprojekt,
Hisingsbron, nedsänkning av E45, (Lilla Bommen–Marieholm), samt Västlänken
delen Centralen. Inom samma område har det även pågått två
exploateringsprojekt, Västra Götalandsregionen som byggt ett nytt kontorshus,
Nya Regionens hus, och Vasakronan som bygger en hotell- och
kontorsbyggnad inom kv Platinan, se figur 1.1.

Figur 1.1

Komplex byggsituation i anslutning till Götaälvbrons södra del

Götaälvbron, som under 2021 ersätts med Hisingsbron, tål endast minimala
förskjutningar om den ska bibehålla sin funktion, där bland annat broklaffen och
dess öppningsfunktion är kritiska.
Ett kontrollprogramupprättades 2015 för Götaälvbron, för kontroll av vertikaloch horisontalrörelser i den bärande konstruktionen, där gränsvärden utifrån
vad bron bedöms tåla, i form av varnings- respektive stoppvärde för varje
enskilt brostöd, fastställdes.
Gränsvärdena anges i vertikalled som differensrörelser mellan närliggande
stöd, och i horisontalled som absolut rörelse i varje enskilt stöd. Dessa rörelser
avser vidare den totala rörelse som alla byggprojekten tillsammans får ge
upphov till.
Detta skapade förväntningar på alla de pågående projekten att samarbeta så att
de totala rörelserna inte medförde risk för Götaälvbrons funktion, eller att brons
säkerhet äventyras. Vidare förväntades att varje byggprojekt inte påverkar
angränsande byggprojekt på ett icke acceptabelt sätt.
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Genom ett gränsöverskridande och öppet samarbete mellan byggprojekten
skapades förutsättningar för informationsutbyte mellan angränsande
byggprojekt, vilket i sin tur skapade möjligheter till åtgärder för att minska
negativ påverkan på Götaälvbron och andra närliggande konstruktioner.
För att observera rörelser i Götaälvbrons stöd och andra kritiska objekt
upprättades ett mätsystem där samtliga mätvärden presenteras i den
objektsspecifika databasen Projektnav Hisingsbron, vilken alla projekt har haft
tillgång till, se vidare avsnitt 4.

Mål och syfte med projektsamarbetet
Målet med samarbetet mellan de olika projekten har varit att alla inblandade
aktivt ska medverka till framtagande och genomförande av förebyggande samt
konsekvensreducerande åtgärder, i syfte att skapa goda förutsättningar för alla
projekts framdrift, med så lite störning som möjligt, utan att skada Götaälvbron
eller angränsande byggnader och anläggningar.

Syftet med dokumentet
Syftet med detta dokument är att andra än de direkt involverade ska få tillgång
till de erfarenheter som erhållits ur projektsamarbetet, och de mättekniska
lärdomar som har framkommit av den kontinuerliga monitoreringen av
Götaälvbron och omgivande fastigheter och anläggningar.
Dokumentet ger en bakgrund till hur samarbetet har bedrivits inom de olika
grupper som etablerats, samt den beslutsordning som har funnits.
Dokumentet delger erfarenheter från följande områden, vilka har varit viktiga vid
bedömningen och förståelsen av status på Götaälvbron:

›

mätteknik,

›

geoteknik och grundläggning,

›

broteknik.

Dokumentet vänder sig i första hand till projektledare och tekniker som arbetar
med liknande projekt.
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Projekt ingående i samverkan
De projekt som primärt deltagit i den samverkan som beskrivs i denna rapport
framgår av figur 1.2.

Figur 1.2

Projekt vilka ingått i samverkan

1.3.1 Götaälvbron
Götaälvbron invigdes 1939, och 1958 skedde en tillbyggnad med ytterligare ett
körfält för gång-och cykeltrafik i båda riktningarna, utanför ursprunglig bro. En
sammanställningsritning för Götaälvbron redovisas i bilaga 3.
Bron är grundlagd på lera via 34 m långa kohesionspålar. Överbyggnaden, som
består av ett betongdäck på underliggande stålbalkar, tål endast små
förskjutningar av stöden. Allt stål i Götaälvbron är av en spröd kvalitet,
("Thomasstål"), vilket gör det känsligt för yttre påverkan vid kall väderlek.
Förskjutningar av enskilda stöd kan äventyra brons funktion, exempelvis genom
att broklaffen "kilar fast", eller att den inte går att stänga efter det att den
öppnats. Problem med broklaffens öppningsfunktion medför långtgående
konsekvenser för Göteborgs kommun, för såväl väg- som spårvägstrafik över
bron, liksom för sjötrafiken i farleden under bron. Uppskattningsvis använder ca
100 000 människor dagligen kollektivtrafiken över bron, och sjötrafiken i
farleden utgör ett riksintresse.
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1.3.2 Hisingsbron
Byggprojektet Hisingsbron har utförts av ett Joint venture bestående av
Skanska/ MT Höjgaard för Trafikkontoret, (TK), Göteborg, som varit beställare.
Hisingsbron består av två delar, mittdelen Arpeggio samt på bägge sidor
anslutande ramper. Arpeggio, som är en 440 m lång del över Göta älv uppförs i
en utförandeentreprenad innehållande 22 000 m stålrörspålar, valda med tanke
på minimering av omgivningspåverkan. Den andra delen utgörs av uppfarterna
till Arpeggio, (kollektivtrafikbro med tillhörande ramper), och denna utförs i en
totalentreprenad.
Krav i förfrågningsunderlaget avseende pålningen var i totalentreprenaden
ställda som minimalt massundanträngande pålar, samt som icke
massundanträngande pålar. För dessa bägge kategorier fanns tekniska krav
angivna, men således fanns ingen föreskriven påltyp. Val av påltyp gjordes
således av entreprenören, och totalt har 40 700 m betongpålar, samt 17 400 m
stålrörspålar installerats i denna totalentreprenad.
Även ombyggnad av Stadstjänarbron har ingått i totalentreprenaden, men i
detta fall var grundläggningen föreskriven. Stadstjänarebron grundlades delvis
på pålar för den tidigare bron, och i övrigt såväl på betong- som på
stålrörspålar.

1.3.3 Sänkning av Väg E45
Byggprojektet nedsänkning av E45:an har utförts av Peab Anläggning för
beställaren Trafikverket.
Ombyggnaden av E45, inom delen Lilla Bommen-Marieholm, har inneburit en
nedsänkning av E45 inne i centrala Göteborg, mellan Stadstjänaregatan och
Falutorget. Leden har här sänkts ner ca 6 meter längs en sträcka på ca 800
meter. Halva sträckan är dessutom övertäckt, för att skapa möjlighet för
bebyggelse ovanför tunneltaket.
Den nya tunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan, och
resterande del av nedsänkningen har förberetts för en framtida överdäckning.
Ombyggnaden omfattar även två nya mot, vid Kämpegatan och vid Falutorget.
Dessutom revs befintlig bro vid Gullbergsmotet, vilken ersattes med en ny och
bredare bro för att skapa två genomgående körfält för E45an.
Projekt E45 består av ett antal parallella "lastlinjer" längs med väglinjen, vilka i
området närmast Götaälvbron är fyra stycken, (område 12, 15 och 16, där två
av lastlinjerna ligger inom område 16, se figur 5.4).
Totalt inom entreprenaden har installerats ca 300 000 m pålar Av dessa har ca
45 000 m installerats inom delområdena 12, 15 och 16, se figur 5.4. Pålarna har
så gott som uteslutande längden 65 m, och samtliga pålar utgörs av
betongpålar, (275x275 mm).
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Pålningsarbetena för projektet påbörjades i december 2016, medan pålningen
närmast Götaälvbron påbörjades i mars 2017 och avslutades i januari 2018.
Område 15 och 16 pålades till stor del under första halvåret 2017, medan
område 12 pålades under perioden december 2017 till januari 2018.
Byggprojektet som helhet påbörjades hösten 2016 och med planerat
färdigställande under våren 2021.
Inom projektet togs emellertid fram en speciell förstärkt betongpåle, med högre
konstruktiv bärförmåga, vilket gjorde att antalet pålar kunde reduceras med ca
40 %. Detta innebar i sin tur att även massundanträngningen därmed minskade
med motsvarande storleksordning, jämfört med konventionella SP 2-pålar.

1.3.4 Platinan
Fastighetsbolaget Vasakronan har tillsammans med Peab uppfört
husbyggnadsprojektet kv Platinan, som omfattar nybyggnad av en kontors- och
hotellbyggnad. Platinan ligger i direkt anslutning till nya Hisingsbron, söder om
Göta älv. Platinan kommer att erbjuda 60 000 kvm BTA, totalt 18 våningar,
varav plan 01 innehåller teknikutrymmen samt parkering och är belägen under
gatuplanet.
Projektet påbörjades 2016 och bedöms vara klart vid årsskiftet 2021/22.
Under åren 2017 och 2018 genomfördes ett omfattande pålningsarbete med
drygt 1100 st. pålar, varav ca 2/3 utgjordes av betongpålar, (275x275 mm), och
resten av stålrörspålar, (323 x 12,5 mm). Pålarnas längd var 78 m.

1.3.5 Västlänken Centralen
Västlänken Centralen omfattar huvudsakligen den underjordiska Station
Centralen och anslutande tunnlar, men också entréer belägna bl a. i anslutning
till Nils Ericsonterminalen och Nordstan.
Grundläggningsarbetena har av Trafikverket inte bedömts påverka Götaälvbron
i någon större omfattning fram till dess att denna monteras ned.
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2

Samarbetsformer

Tidigt i samarbetet skapades ett antal olika forum med tanken att få rätt
diskussion vid rätt tillfälle, och med rätt personer.
De forum som etablerades var:

›

Direktörsgruppen, projektbeställare med mandat att fatta beslut som
väsentligen kan påverka projekten, (ekonomi och tidplan),

›

Ombudsgruppen, projektchefer från respektive projekt, samt
avdelningschef, stadens anläggningar,

›

Operativa gruppen, projektledare från respektive projekt, samt enhetschef
stadens anläggningar,

›

Geogruppen, specialister och geotekniskt ansvariga från respektive
byggprojekt samt broförvaltare,

›

Aktionsgruppen, av geogruppen utsedda personer, vilka tog fram förslag till
åtgärder, och som genomförde beslutade åtgärder tillsammans med berört
projekt,

›

Brogruppen, brospecialister som stöd till Götaälvbrons förvaltare,

Samarbetets organisation redovisas i figur 2.1, och grupperna beskrivs mer i
detalj i avsnitt 2.1.

Figur 2.1

Samarbetsforum
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2.1

Samverkansgrupper

Erfarenheterna har visat att de nyttjade samarbetsformerna, med ett öppet och
gott samarbetsklimat tillsammans med ett gemensamt mätsystem, har varit
uppenbara framgångsfaktorer.
I exempelvis Geogruppen deltog specialister och geoansvariga från respektive
byggprojekt för att gå igenom framtagna mätrapporter, och utifrån planerade
kommande arbeten i respektive byggprojekt bedöma eventuella möjliga
förebyggande och/eller konsekvensreducerande åtgärder.
Det gemensamma mätsystemet, som alla haft tillgång till, har inneburit att man
tillsammans haft möjlighet att noggrant följa markrörelser, samt gemensamt
utreda och bedöma statusen för varje enskilt brostöd eller annan situation.
Bland de samtidigt pågående projekten, så är det endast Hisingsbron som har
haft restriktioner för Götaälvbrons rörelser inskrivna i kontraktshandlingarna,
och dessa har därför kunnat tillämpas för entreprenörens arbeten. Dock gäller
naturligtvis Miljöbalkens krav för de två övriga projekten beträffande eventuella
skador. Ett uppenbart problem blir emellertid då vem har orsakat eventuella
rörelser på Göta Älvbron som kan innebära skada.
Ett grundläggande förhållningssätt för alla projekten har varit att varje enskilt
projekt regelbundet har upprättat prognoser för markrörelser orsakade av det
egna projektet, samt planerat och utfört egna förebyggande åtgärder. Dessa har
dock sedan sammanställts till en gemensam "totalbild".
Utan detta samarbete hade broförvaltaren aldrig kunnat tillåta fortsatt
pålningsarbete i den omfattning som skett, när i stort sett samtliga brostöd - ett
efter ett - närmat sig och överskridit såväl varnings- som stoppvärden. Inom
ramen för detta samarbete har utförts omfattande bakgrundsarbete,
omräkningar av prognoser, genomförda åtgärder och engagemang från alla
inblandade.

2.1.1

Geogruppen

Geogruppen har bestått av geotekniker i de olika projekten, såväl från
beställarsidan som från entreprenörssidan. Detta innebär att runt 10
geotekniker har träffats 1 gång/ vecka under den intensiva perioden 2017, för
att sedan successivt ha glesats ut. Geogruppmötena har letts av broförvaltare
Götaälvbron.
Vid mötena har respektive projekten avrapporterat aktuella och kommande
grundläggningsarbeten. Ett annat viktigt moment har varit uppföljningen av
mätningarna av GÄB och andra gemensamma mätpunkter som monitorerats,
se vidare avsnitt 4.
Inför varje geogruppmöte sammanställdes en särskild mätrapport genom TK:s
försorg. I mätrapporten redovisas rörelser samt eventuella kommentarer och
synpunkter, som sedan togs upp under mötet.
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Vid uppföljningen studerades tendenser på rörelserna, samt förklaringar varför
de uppstått med tanke på att det är tre projekt som pågått samtidigt.
Förslag till eventuella utredningar, samverkansåtgärder diskuterades, där
förslagen fördes vidare till Aktionsgruppen för att utveckla och bedöma effekten
på åtgärden, samt uppskatta omfattning och kostnader. Efter godkännande i
Operativa gruppen verkställde Aktionsgruppen åtgärderna tillsammans med
deltagare från de olika projekten.
Utöver frågor kring Götaälvbron, så hanterade geogruppmötena även andra
objekt som berörde projekten, där diskussionen initialt lyfts på geogruppmötena
för att sedan hanteras separat mellan projekten och broförvaltaren. Exempel på
sådana objekt var Stadstjänarbron över E45, (som ingår i projekt Hisingsbron),
och Bananbron som är en befintlig bro över E45 omedelbart väster om
Stadstjänarbron.

2.1.2

Brogruppen

Brogruppen utgjorde ett stöd för Götaälvbrons förvaltare, och har bestått av
brospecialister/brokonstruktörer med mycket lång erfarenhet av frågeställningar
gällande GÄB:s status. I Brogruppen diskuterades bl. a. åtgärder för att säkra
brons funktion under tiden fram till nedmontering av bron, som startar
sommaren 2021.
I kontrollprogrammet som upprättats för GÄB, och som bland annat ingår i
kontraktet mellan Trafikkontoret och Skanska/ MTH, (projekt Hisingsbron),
anges två typer av gränsvärden för rörelser i plan och i höjdled; varningsvärden
och stoppvärden.
Då varningsvärden uppnåtts har brogruppen bedömt risken för att även
stoppvärde ska uppnås, och vilka åtgärder som då skulle kunna vidtas, allt i
syfte att "ligga steget före", och därmed minska risken för att produktionen i de
olika projekten störs.
När stoppvärden överskridits kunde brogruppen rekommendera broförvaltaren
att initiera beslut om stopp i pågående arbeten. Detta dels för att få möjlighet att
ytterligare analysera den uppkomna situationen, dels för att säkerställa att bron
inte skadas. Detta meddelades då i form av ett stoppbrev till respektive
projektchef.
Med stoppbrev signaleras således att risken för skada på Götaälvbrons funktion
konstateras vara uppenbar, och att Trafikkontoret förväntade att aktuellt projekt
omedelbart vidtar åtgärder och stoppar markarbeten som påverkar aktuella
stöd, så att Götaälvbrons säkerhet och funktion inte äventyras. Under arbetena
med grundläggningen har ett stoppbrev meddelats projekten, (juni 2017).
Andra rekommendationer från brogruppen har varit att intensifiera bevakning av
särskilt utsatt stöd genom besiktning på plats, alternativt teoretisk studie för att
bedöma brons möjlighet att tåla ytterligare påkänning.
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2.1.3

Aktionsgruppen

Deltagare i aktionsgruppen har varierat utifrån aktuell situation, men en
grundbemanning har varit:

›

Götaälvbrons broförvaltare, Mikael Andersson, Trafikkontoret med stöd av
Arne Adrian, Sweco,

›

Brospecialist och brokonstruktör, Ingvar Larsson, AFRY men lång
erfarenhet av GÄB brokonstruktion,

›

Brospecialist och brokonstruktör, Thomas Darholm, COWI,

›

Geoteknikspecialist, Leif Jendeby, COWI,

Aktionsgruppen har tagit fram förslag och uppskattat kostnader på konkreta
åtgärder, och efter beslut även genomfört dessa.
Aktionsgruppen har med stöd av personal från de olika projekten genomfört ett
antal olika åtgärder, med hjälp av entreprenör på plats. Valet av entreprenör
styrdes av inom vilket av de tre arbetsområdena åtgärden skulle genomföras,
samt vem som hade lämplig utrustning i närområdet.
En återkommande åtgärd har varit upptagning av lerproppar. Genomförda
åtgärder och resultat av åtgärderna utförda av aktionsgruppen är redovisade i
en särskild rapport, se bilaga 2.
Utredningar och förstudier avseende själva Götaälvbron utfördes ofta som
förarbete eller förberedelser inför möjliga eller beslutade åtgärder. Detta arbete
gjordes av Brogruppen, och/eller tillsammans med Aktionsgruppen.

2.1.4

Operativa gruppen

I operativa gruppen har följande deltagit:

›

Trafikkontoret, Enhetschef broförvaltare, Michael Ernfors, enhetschef SA,

›

Trafikkontoret, Götaälvbrons broförvaltare TK/SA, Mikael Andersson,

›

Trafikkontoret, avd. chef Juridik o upphandling, Dan Sandros,

›

Fastighetskontoret, Distriktschef exploateringsavd., Charlotta Cedergren,

›

Fastighetskontoret, Per-Anders Käll,

›

Hisingsbron, Projektledare, Susanne Wiberg, Trafikkontoret,

›

Vasakronan/Platinan, Projektledare, Jens Lundstedt, Akuro AB,

›

Sänkning av E45:an, Projektledare E45, Per Eriksson/Marika Åkerman
Trafikverket.
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Operativa gruppen beslutade om åtgärder inom Nivå 1, (<600 kkr, se vidare
avsnitt 1.5), vilka sedan verkställdes av Aktionsgruppen. Alla åtgärder inklusive
utredningar, förstudier samt löpande timmar som innebar kostnader, delades
därefter mellan de olika projekten.

2.1.5

Ombudsgruppen

Deltagare har varit:

›

Trafikkontoret, bitr. avd. chef Dagliga Leveranser, Christian Maloney,

›

Hisingsbron, projektchef planering, Carl-Anton Holmgren, Trafikkontoret,

›

Fastighetskontoret, chef exploatering, Elisabet Gondinger,

›

Vasakronan/Platinan, affärsområdeschef, affärsområde Projekt, Magnus
Tengberg,

›

Trafikverket, enhetschef investering Christer Claesson,

›

Trafikverket, projektledare E45 nedsänkning, Marika Åkerman/Mathias
Wärn,

›

Västlänken Produktionsledare DP Centralen, Per Fahlman Trafikverket.

Ombudsgruppen beslutade om samverkansåtgärder för Nivå 2, (> 600 kkr).
I ombudsgruppen ingick därför projektchefer eller motsvarande, för hantering av
Nivå 2-kostnader. Exempel på sådana kostnader har varit bytet från
betongpålar till stålrörspålar inom projekten Hisingsbron och Platinan, för delar
av pålningen närmast Götaälvbron. Ett annat exempel är kostnaden för
monitoreringen av Götaälvbron.

2.1.6

Direktörsgruppen

Deltagare har varit:

›

Trafikkontoret, Trafikdirektör, Stefan Eglinger,

›

Trafikverket, Distriktschef Väst, Erik Hallgren/Jörgen Einarsson,

›

Vasakronan/Platinan, Regionchef, Kristina Pettersson Post,

›

Fastighetskontoret, Fastighetsdirektör, Martin Öbo.

Vid tillfälle då Ombudsgruppen behövde eskalera frågor tillkallades
direktörsgruppen för att samordna frågor i enlighet med respektive
organisations delegationsordning. Direktörsgruppen samlades vid ett tillfälle,
detta efter att broförvaltare Götaälvbron initierat ett ”stoppbrev” med anledning
av att stoppvärdet för vitala stöd passerats första gången, dvs. då risken för
skada på Götaälvbrons funktion konstaterats vara uppenbar.
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2.2

Gemensamma åtgärder

Syftet med att samverka kring åtgärder för att minska risken för skador på
Götaälvbron och andra konstruktioner, har varit att genomföra åtgärderna där
de haft störst nytta "per satsad krona", oavsett vilket projekt som givit upphov till
påverkan. Härigenom minskades risken för suboptimeringar.
De fysiska åtgärderna delades baserat på omfattning och kostnad, in i 3 olika
nivåer, (där nivå 3 är mest omfattande). De tre nivåer som härvid tillämpades
var:

›

Nivå 1: åtgärder av mindre omfattning, såsom proppdragning,"
motpålning", mindre reparationer av Götaälvbron, (slipning av klaff, rep av
lager etc.), mätningar, analyser och utredningar,

›

Nivå 2: åtgärder som är mer omfattande och kostsamma, såsom byte av
produktionsteknik inom projekten, monitorering och mer omfattande
åtgärder på Götaälvbron,

›

Nivå 3: åtgärder och beslut som medför att ett eller flera projekt kan
behöva avbryta, eller väsentligt planera om sin verksamhet under en
längre tid.

Nivå 1 och 2 indelades i sin tur in i två undergrupper; åtgärder för att säkra
Götaälvbrons funktion, respektive åtgärder med syftet att öka det geotekniska
utrymmet för projekten, dvs. för att utföra arbeten inom projekten utan att
Götaälvbrons funktion påverkas till följd av massundanträngning.
Beslut avseende Nivå 1 fattades i Operativa gruppen, som godkände åtgärder
som understeg 600 kkr, och Aktionsgruppen verkställde åtgärderna.
Nivå 2 omfattade åtgärder där kostnaden översteg 600 kkr, vilka godkändes av
Ombudsgruppen. I Ombudsgruppen "kalibrerades" kostnader uppkomna i de
olika projekten för att komma fram till en gemensam totalkostnad, och för att
säkerställa att alla projekt redovisade kostnader på liknande sätt. Vidare fördes
resonemang kring vilka kostnader som kunde anses tillhöra ett enskilt projekt,
respektive vilka som skulle betraktas som gemensamma kostnader.
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3

Finansiering

Andemeningen med det projektöverskridande samarbetet, och att utföra
gemensamma åtgärder, var dels att åtgärder skulle göras där de gjorde bäst
nytta, dels att de som var bäst lämpade skulle utföra åtgärderna. Detta innebar
att ett av byggprojekten kunde få till uppgift att utföra åtgärder som totalt var
bäst för alla byggprojekten tillsammans, dvs. sådana som gagnade ett annat
projekt än det egna. För att möjliggöra denna hantering, och för att styra
fördelningen av uppkomna kostnader, (Nivå 1–3), upprättades ett
samarbetsavtal mellan Trafikkontoret Göteborg, (Hisingsbron), Trafikverket,
(E45:an) och Vasakronan, (kv Platinan).
Avseende de större kostnaderna, (Nivå 2 och 3), sa avtalet att parterna
behövde vara överens i varje enskild fråga, medan man avseende Nivå 1
enbart kom överens om en totalbudget.

3.1

Egen tid

För att förenkla samarbetet så bekostade varje projekt sin egen nerlagda tid. Ett
undantag var emellertid utförande av samordningsåtgärder inom
Aktionsgruppen.

3.2

Aktionsgruppen

Aktionsgruppen finansierades via egen nerlagd tid inom projekten och hos
broförvaltaren, samt i samband med utförande av samordningsåtgärder via
samarbetsavtalet, (Trafikkontoret, Trafikverket och Vasakronan).
Utredningskostnader inom aktionsgruppen togs som gemensamma kostnader
för Nivå 1.

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

16 (108)
2021-03-19

4

Mätteknik

I samband med byggandet av de olika projekten utfördes mycket omfattande
mätningar i syfte att ha kontinuerlig kontroll på bl. a rörelser hos Götaälvbron
och andra närliggande byggnader och anläggningar.

4.1

Mätningarnas genomförande

Uppföljningsmätningarna har utförts av en konsultgrupp bestående av SCIOR
Geomanagement AB, (www.scior.se), tillsammans med Metria AB,
(www.metria.se), och Intermetric GmbH, (www.intermetric.de). Gruppen har
arbetat enligt följande:

›

Scior har huvudansvaret för projektet, och ansvarade för projektledning
och kontakter med beställaren. Projektledare är Gregory Hovnanian.
Mätansvarig var Johnny Vestlund.

›

Intermetric planerade, installerade, övervakade och underhöll
monitoreringssystemet, och mätansvarig var Markus Federmann.

All datafångst skedde i referenssystemen:

›

Plan: SWEREF 99 12 00,

›

Höjd: RH2000,

›

Geoidmodell: SWEN17_RH2000.

Totalt mättes ca 300 punkter med den installerade utrustningen för
monitorering. Mätningarna skedde var 20:e minut, varefter ett medelvärde
beräknades för varje timma.
Nätet i plan för rörelse- och sättningsmätningarna uppdaterades i realtid genom
en kombination mellan SWEPOS och 4 GNSS-mottagare installerade i
Götaälvbrons närhet. Uppföljningen av framför allt höjdmätningarna beskrivs
vidare i avsnitt 4.3.
För att säkerställa den absoluta positionen av nätet för rörelse- och
sättningsätningar över tid, så befästes nätet i ett överliggande nät i plan och
höjd.
Prismor har monterats direkt på bropelares betongfundament där så är möjligt.
Där sikt inte kunde säkerställas monterades prismor på pelare som fästs på
fundamenten. Ingen mätning har emellertid skett på Götaälvbrons överyta,
(eftersom denna inte utgör någon säker indikator på de rörelser som
angränsande verksamheter orsakar).
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Vid utvalda totalstationsplatser monterades 6 st temperaturgivare för att
registrera lufttemperaturen i skuggan. På två ställen mättes också själva
konstruktionens temperatur. Datan har sedan använts för att utvärdera
konstruktionens temperaturrörelser, samt för att korrigera mätta längder från
totalstationerna.
Utöver Götaälvbron, (GÄB), har fastigheter och anläggningar i anslutning till
arbetena med Hisingsbron monitorerats. Likaså monitorerades de av
Hisingsbrons stöd som nåddes med den grundinställning som etablerades för
monitorering av GÄB.
På grund av de mycket mäktiga lerlagren i området kring GÄB är det inte möjligt
att etablera ett fast förankrat nät i t.ex. berg som utgångspunkter för rörelseoch sättningsmätningarna. För genomförandet av monitoreringen monterades
därför fyra GNSS-mottagare fast vid bron, vilka kontinuerligt erhöll sina
positioner från SWEPOS-referensnät.
För vidmakthållande av utgångspunkterna, (SWEPOS referensstationer),
kopplades rikets anslutningsnät i plan, (RIX 95), samman till nätet i plan för
rörelse- och sättningsmätningar.
Norr om Göta älv finns 2 st fixpunkter vilka ingår i Lantmäteriets riksavvägning,
RA. Söder om älven finns två kommunala fixpunkter med okänd status, samt
vid bron finns en fix, markerad med sondstål, även den med okänd
beräkningsstatus.

4.2

Praktisk noggrannhet plan/ höjd.

I tabell 4.1 redovisas teoretiska värden på noggrannheten för den använda
utrustningen. Den nyttjade instrumenttypen, av fabrikat Leica TM50, är i sig ett
fullgott instrument, men det har visat sig att det slits fort på grund av
hastigheten i instrumentet, men också beroende på hur man väljer att ställa in i
vilken ordning mätning ska ske. Slitaget gör att servicebehovet ökar, och detta
påverkar i sin tur även kravet på service och tidsaspekten.

Tabell 4.1

Teoretisk noggrannhet hos nyttjad utrustning vid monitorering

Datafångstmetod
GNSS

Fabrikat
Trimble

Modell
Zephyr
Geodetic 2

Noggrannhet
Plan: 3 mm0.1 ppm
RMS
Höjd: 3.5 mm  0.4
ppm RMS

Totalstation

Leica

TM50

HV: 0.15 mgon
VV: 0.3 mgon
L: 0.6 mm  1 ppm
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Programmeringen av instrumenten, och i vilken ordning dessa ska mäta
påverkar slitaget, ska tänkas igenom, och helst redan i upphandlingsskedet.
Vidare har diskuterats huruvida ett förfrågningsunderlag explicit ska föreskriva
monitorering, eller ange en mer generell skrivning beträffande användning av
totalstation, och med ett givet antal mätningar per dag?
Nätet som används måste vara av hög kvalitet och måste kontrolleras ofta,
både i höjd o plan för att fånga upp eventuella avvikelser. Mätpunkterna måste
vara stabila och synliga, vilket är ett problem med system som är beroende av
siktlinjer, se vidare avsnitt 4.3. Särskilt viktigt är att siktlinjer till bakåtobjekten
upprätthålls, eftersom dessa konfigurerar stationsetableringen i varje enskilt
instrument. Temperaturgivare för temperatur samt mätning av lufttryck är andra
för mätnoggrannheten viktiga parametrar.
Noggrannheten är i och med de täta mätningarna mycket hög, med en praktisk
mätonoggrannhet på  3 mm, vilket måste betecknas som bra.
Ett viktigt påpekande vid utvärdering av mätvärden är att följa och analysera
tendenserna, vilka är väl så viktiga som de enskilda mätvärdena.

4.2.1
4.2.1.1

Redovisning av mätresultaten
Webbportal

Samtliga mätdata har gjorts tillgängliga via en webbportal åtkomlig från
https://igm.intermetric.de, (genom inloggning med användarnamn och
lösenord). Resultaten uppdaterades här en gång per timme.

4.2.1.2

Projektnav Hisingsbron.

Varje mätobjekts, liksom de 4 GNSS-mottagarnas, positioner skickas också till
Projektnavet Hisingsbron två gånger per dag, (från Intermetrics databas). Detta
sker via skript, och i formen X, Y och Z.

4.2.1.3

Gemensamma portalen Göteborgsgropen, (GG)

De tre projekten sänkningen av E45, (Trafikverket), kv Platinan, (Vasakronan),
samt Hisingsbron, (Trafikkontoret), har haft sina egna separata projektnav.
Dessa tre projektnav samredovisades emellertid i den gemensamma portalen
Göteborgsgropen, vilken administrerades av COWI, (J. Reinhart).
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4.3

Felkällor

Även om lämplig utrustning med hög kvalitet används, och denna sköts på
avsett sätt, så finns ytterligare källor till mätfel/mätonoggrannhet. Några av
dessa beskrivs nedan.

4.3.1

”System-drift”, årstidsfluktuationer.

Det är sedan tidigare känt att mätresultaten varierar mellan sommar och vinter.
Därför har även terrestermätningar utförts för att få ett mått på variationen.
Mätningar på Götaälvbron har utförts under lång tid innan de nu aktuella
arbetena påbörjades, avvägning har skett sedan bron byggdes, och
planmätning har skett sedan 2013.
Trafikverket, Västlänken har, (via NCC), tagit fram en kontrollplan avseende
omgivningspåverkan för etappen E02, (Centralen, omfattande området söder
om E45, inkl. delar av Götatunneln). I denna återfinns bl a., som bilaga, en
analys av pågående rörelser. Nedan redovisas ett antal observationer vilka
sammanställts i kontrollplanen.
Satellitmätningar, (system InSAR), utförs sedan ett antal år tillbaka inom
området, (utförs av projekt Västlänken). Systemet innebär en scanning av ett
stort antal punkter på markytor, byggnader mm. Dessa mätningar visar att,
utöver de pågående konsolideringssättningarna, så förekommer även
årstidsberoende rörelser. Detta årstidsberoende skulle kunna tänkas kopplat till
temperatur och grundvattnets variation över året (det hydrologiska året), men
orsaken till detta utreds inte i kontrollplanen.
I figur 4.1 redovisas en typisk mätserie för en markposition. Utöver den
pågående sättningen återfinns således en årlig variation på några millimetrar.
De uppmätta nivåerna är oftast som högst under vintermånaderna, januarimars, och som lägst i slutet av sommaren, juli-september.
Årstidsfluktuationer av mätvärdena har även upptäckts vid de terrestra
mätningar som pågått av Götaälvbron under många år innan projekten i
närheten av bron startades. Här är bedömningen att själva mätinstrumenten
inte påverkas av årstiderna. Då det gäller satellitmätningarna med system
InSAR har årstidsfluktuationerna diskuterats, men någon slutsats kring dessa
mätningars eventuella påverkan av årstiderna har inte dragits.
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Figur 4.1

4.3.2
4.3.2.1

Typiskt mätresultat från satellitmätning på markpunkt,
(sättning),
mätningarna uppvisar tydliga årscykler, med en amplitud på
några mm, högst värden fås i januari-mars, lägst under juli september
Utöver årscykler ses en långsiktig trend motsv. ca 3 mm/år
(figur från NCC:s kontrollplan för Västlänken, etapp E02)

Fixar
Á-jourhållning av systemet i höjd

De "kalibreringspunkter" som etablerats inom projektet avvägdes utgående från
Lantmäteriets fixpunkter. Punkterna kontrollavvägdes med jämna mellanrum,
(ca 4 ggr/år). Då kontrollavvägningarna visade att en punkt ändrats i höjd, så
ersattes denna punkt med en ny. Denna nya punkt infördes då i systemet så
snart som möjligt, för att minimera "tidsglappet" i mätserien. Dylika åtgärder
dokumenterades också i mätdatabasen.
En av de nyttjade höjdfixarna utgjordes av en sondstång nedförd till fast botten.
Denna befanns dock sätta sig, vilket kan förklaras av en kompression av
stängerna, i sin tur orsakad av de påhängslaster som uppkommer då
omgivande jord sätter sig. I det aktuella fallet bedömdes denna kompression av
sondstängerna kunna uppgå till ca 5 mm. En slutsats är således att i det fall
sondstänger genom djupa lerlager ska användas som höjdfix, så ska dessa
vara försedda med foderrör, för att inte påverkas av negativ mantelfriktion.

4.3.3

Föremål i siktlinjer

Inom området vid Södra älvstranden, (SÄS), har med ökande byggaktiviteter i
form av kranar, maskiner samt byggbodar och materialupplag uppstått
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blockeringar i form av hinder för instrumentens siktlinjer. Då detta inträffar störs
mätresultaten genom att ett mätvärde uteblir. Beroende på vilken siktlinje som
påverkas, så blir då konsekvenserna olika:

›

hinder i siktlinjer mot bakåtobjekt, gör att nätet får ett förändrat antal
punkter, och det blir därför spänningar i nätet, vilket i sin tur ger "allmänna
avvikelser",

›

hinder i siktlinjer mot kontrollpunkter innebär bara att mätvärde för just det
objektet uteblir.

I bägge fallen signalerar systemet detta, och det är då upp till mätpersonalen att
agera, och i första hand då försöka avlägsna hindren.
Entreprenören har i det här aktuella fallet varit tillmötesgående, och det gjordes
även upp särskilda ritningar med nyttjade siktlinjer, vilka entreprenören erhöll för
att kunna planera sina uppställningar mm. I vissa fall har störningar emellertid
ändå varit ofrånkomliga, och ett antal planerade ombyggnader av mätsystemet
har också genomförts för att undvika förutsedda störningar.

4.4

Specifika felhändelser

4.4.1

Avvikande resultat vid Götaälvbron, stöd V

Vid Geomöte nr 53, (Geogruppen, daterat 2018-05-22), noterades en avvikelse
vid jämförelse mellan monitoreringen och den precisionsavvägning som
entreprenören utför. Fortsatt avvikelse mellan monitoreringen och
entreprenörens precisionsavvägning noterades vid Geomöte nr 57, (daterat
2018-10-03). Monitoreringen visade då en sättning av stöd V, medan
precisionsavvägningen visade att stödet stod stilla. Det hela utmynnade i en
utredning utförd av Scior som redovisades vid möte med Geogruppen i
december 2018.
Systemet hade i maj 2017 10 totalstationer, vilka anslöts till 6 punkter i plan och
höjd. Dessa mättes in i x, y och z, vilket definierades som ”nollmätning”. Alla
mätningar efter detta refereras till denna ”nolla”, vilket innebär att de rörelser
som syntes i monitoreringen är de relativa rörelserna i förhållande till
nollmätningen.
För att öka precisionen på systemet etablerades emellertid vid årsskiftet
2019/2020 ytterligare 6 höjdstöd. Dessa tillsammans med de ursprungliga 6
punkterna bildade därefter ”kalibreringspunkter” i höjd. Detta innebar att
systemet efter tillägget av nya höjdstöd justerades med en ny ”nolla”, vilket
visade sig vara orsaken till de felaktiga höjderna, (detta "hopp" i mätvärden
valde man att behålla i redovisningen).
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4.4.2

Problem med monitorering av höjd på
Götaälvbron, stöd V

I januari 2020 konstaterades på nytt en vertikal rörelse av stöd V i
monitoreringen. Denna gången bedömdes detta bero på att aktuella prismor var
placerade på stålkonstruktioner vid stödets nedre del, och att dessa därmed
kunde röra sig utan att själva stöden gjorde det. Avvägningarna däremot,
skedde på punkter placerade direkt på betongfundamenten. Åtgärden bestod i
att montera nya prismor på betongfundamentet, istället för de som tidigare hade
suttit på stålkonstruktionen. Omräkning av dessa prismor gjordes från 2018-1021. Genomgång av detta hölls vid ett särskilt möte med Geogruppen i april
2020. Fortsättningsvis redovisades de nya prismorna på betongfundamentet i
Projektnavet.
Sedan dess har överensstämmelsen mellan avvägning och monitorering varit
väsentligt bättre, även om en mindre diskrepans fortfarande förekommer.
Utredning kommer att ske för att utröna huruvida detta skulle kunna bero på
mätutrustningen, exempelvis ATR:en, (automatriktningssystem).

4.5

Skydd av utrustning.

Genom projektets centrala läge, och härigenom exponering för allmänheten,
har stölder och åverkan/sabotage, på mätutrustningen tyvärr uppstått.
En totalstation har stulits från projektet, och här har Scior tillsammans med
Intermetric tagit fram, närmast av pilotkaraktär, ett stöldskydd för
totalstationerna. Totalt har i centrala Göteborg 20 totalstationer stulits under de
senaste åren, (inom olika projekt).
På grund av tillgängligheten för tredje man har även ett antal kopplingsboxar
flyttats av projektet. Vidare har åverkan på prismor förekommit. För att
åtminstone försvåra för åverkan, så har det monterats visir på prismor, och
huvar över delar av mätutrustningen.
I möjligaste mån bör man också dölja kablar vid installationerna, och generellt
placera utrustning så att åtkomst för allmänheten försvåras.
I ett fall gick det så långt att en särskild inhägnad behövde sättas upp vid en
utsatt plats vid Götaälvbrons landfäste vid Nils Ericsonsgatan.
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4.6

Vad ska mätas?

I Hisingsbrons kontrollprogram framgick vad som skulle mätas på GÄB, samt
vem som skulle utföra mätningarna. Exempel på mätningar att göra där
deformationskrav också givits är:

›

vertikal påverkan, (differens mellan stöd),

›

horisontell påverkan, (total rörelse),

›

lutningsförändringar på skivstöden.

Utöver mätningarna på GÄB utfördes i projektet mätningar på angränsande
konstruktioner och anläggningar samt kontroll av grundvattennivåer och
markförskjutningar.

4.6.1

Mätningar av rörelser till följd av pålning

Vid pålning uppstår massundanträngning som kan påverka omgivande
konstruktioner, vilket beskrivs i avsnitt 5. Beroende på kontrollobjektets
utformning så är det olika typer av rörelser som är kritiska. Exempelvis är det för
en pålgrundlagd konstruktion inte tillräckligt att mäta påverkan på markytan. En
markförskjutning som innebär att pålarna riskerar att krökas kommer att
reducera den strukturella bärförmågan, och i värsta fall skada pålarna. Därför
rekommenderas att inklinometermätningar görs i anslutning till sådana
kontrollobjektet.
Där stora hävningar till följd av ny pålning förväntas kan det också vara lämpligt
att kontrollera var i jordprofilen hävningarna förväntas, vilket exempelvis kan
göras med hjälp av sk. bälgsättningsmätare.
En jordvolym förstärkt med pålar kommer uppvisa mindre hävning vid
massundanträngande pålning i närheten än en jordvolym utan pålar. Detta kan
leda till att ledningsgenomföringar mot en pålgrundlagd byggnad riskerar
skadas då differensrörelsen över en relativt kort sträcka kan bli allt för stor.
Om källan till påverkan är massundanträngande pålning, rekommenderas att
etablera så många nollmätningar som möjligt inom ett avstånd motsvarande 2 á
3 gånger pållängden, (beroende på hur känslig omgivningen är). Samtliga
dessa punkter måste dock inte mätas kontinuerligt, utan istället bör de "dagliga"
mätinsatserna fokusera på närområdet.

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

24 (108)
2021-03-19

4.6.2

Erfarenheter från mätningar på Götaälvbron

Avgörande för att kunna minimera risken för skador hos intilliggande
konstruktioner är dels att man fastställer vilka deformationer de olika
konstruktionerna verkligen tål, dels att man säkerställer att mätningar
kontinuerligt följer de för varje konstruktion kritiska rörelsemoderna.
Att mäta rätt parametrar är således avgörande. Detta kan låta självklart, men i
många fall lockas man att "mäta det som går att mäta", istället för att mäta "det
man vill veta". Så gott som uteslutande är det inte rörelser i sig som utgör en
risk för en given konstruktion, utan relativrörelser mellan konstruktioner, eller
mellan delar inom en och samma konstruktion.
Vidare är det viktigt att fånga upp trender, och inte fokusera på enskilda
mätvärden, och likaså är det viktigt att försöka förstå mätresultaten, dvs. hitta en
rimlig förklaring till det man ser. Härvid är det viktigt att man påbörjar mätningar
en tid innan den aktuella aktiviteten startas så att "bakomliggande trender"
fångas, bl a. så att rimliga såväl "startvärden" som larm- och gränsvärden kan
ansättas.

4.6.2.1

Rörelseskillnader mellan enskilda brostöd, och mellan
brostöd och undergrund

I takt med att Götaälvbrons stöd rörde sig i tvärled, (åt väster), så noterades att
rörelserna hos stöden 21.5 och 22 var betydligt mindre än hos stöden norr om
dessa, se figur 4.2. Skälet till detta har bedömts vara att dessa stöd ansluter till
de stödmurar som löper längs rampen ner mot Götatunneln, och att dessa
murar sedan i sin tur ansluter mot tunneln. Härigenom skulle således dessa
stöd vara förhindrade att röra sig i brons tvärled. Detta innebär i sin tur att det
sannolikt har förekommit en relativrörelse mellan stödet och de pålar som bär
upp stödet, (träpålar). Detta eftersom vare sig stödet i sig, eller dess pålar,
förmår att stoppa de jordrörelser som pålningen åstadkommit.
Hur stor denna relativrörelse verkligen var är osäkert eftersom ingen inmätning
av markpunkter skett. Istället fick en bedömning göras på basis av profilerna i
figur 4.2. De rörelser som då tolkades fram, befanns ligga på gränsen för vad
pålarna tålde.
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Figur 4.2

Uppmätta horisontalrörelser tvärs Götaälvbron,
(positiva rörelser åt öster)
Stöden 21.5 och 22 ligger närmre stöd 18-5 än 50 m

Till följd av de konstaterade rörelseskillnaderna mellan olika brostöd, så
installerades, inom området söder om Väg E45, ett antal inklinometrar i
anslutning till konstruktioner som kunde antas röra sig mindre än omgivande
jord, i samband med att pålning inom detta område skulle ske. Exempel på
sådana konstruktioner är Nordstans P-hus, Götatunneln, samt Götaälvbrons
"triangelstöd". Syftet med dessa var således att tidigt upptäcka huruvida man
fick en relativrörelse mellan byggnad och pålar.
En annan lärdom är att man, där man mäter rörelser hos en byggnad eller
anläggning, bör överväga huruvida man även bör mäta in markpunkter i
anslutning till dessa, för att kunna bestämma relativrörelserna, (gäller såväl
vertikal- som horisontalrörelser). Man ska dock hålla i minnet att markpunkter
ofta är svår att behålla, vilket gör att dessa kan behöva skyddas extra.
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5

Geoteknik, grundläggning

5.1

Pålningsmetoder och
omgivningspåverkan

Vid grundläggning med hjälp av pålar, är prefabricerade slagna betongpålar
den helt dominerande påltypen i Sverige, (> 50%), då dessa oftast är billigast
per "uppburet ton".
Vid grundläggning med spetsburna pålar väljs i andra hand normalt slagna
stålrörspålar, vilka tillverkas i ett mycket stort antal dimensioner mellan 75 mm
och upp till över 1000 mm.
Vid installation av dessa påltyper i lera, så orsakar de massförskjutningar som
påverkar omgivningen i form av hävning och radiella deformationer. Detta
eftersom svenska lösa leror normalt är vattenmättade, och därmed är leran i ett
korttidsperspektiv praktiskt sett inkompressibel, vilket i sin tur innebär att en
lervolym motsvarande pålvolymen måste "flyttas på" då pålar installeras.
Såväl spetsburna betong- som stålrörspålar förses oftast med bergsko vid
stoppslagning i friktionsjord eller mot berg, och de kommer då att fungera som
ett massivt tvärsnitt avseende massundanträngning, vilken då således kommer
att motsvara pålens bruttovolym.
Ett sätt att minska omgivningspåverkan kan vara att välja stålpålar, eftersom
dessa normalt kan bära ca 2-2,5 gånger mer last per undanträngd volym jämfört
med en prefabricerad betongpåle.
Då pålarna emellertid ska fungera som mantelburna, så kan dessa installeras
utan bergsko, vilket för stålrörspålar innebär mindre massundanträngning. Detta
gäller så länge röret "stansar" i leran, dvs. att pålröret vid installation blir
"lerfyllt". Vid stora lerdjup inträffar dock "lerpluggning", vilket inträffar vid det
djup där vidhäftningen av den störda leran inuti stålröret är större än den
geotekniska bärförmågan vid pålspetsen, se Jendeby (2019).
För att minska massundanträngningen kan lerproppar, (augerborrning eller
"propprör"), tas i eller i närheten av läget för pålarna, se vidare avsnitt 5.2.4.
Vid installation av pålar i friktionsjord sker en omlagring av jorden, vilken
beroende på om jorden är löst eller fast lagrad, antingen kan ge sättningar,
(kompaktering), eller hävning, (dilatation).
Slagning av såväl prefabricerade betong- som stålrörspålar orsakar buller och
vibrationer som främst kan vara komfortstörande, men som även kan orsaka
skador på omgivande konstruktioner. Bullerproblematiken är ofta mer påtaglig
vid slagning av stålrörspålar, (eftersom pålröret då fungerar som en
"resonanslåda"). Skador till följd av vibrationer är emellertid sällsynta, och kan
oftast hanteras genom mätningar och anpassning av pålningsförfarandet.
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Slagning av pålar orsakar också förhöjda portryck i finkorniga jordar, vilket i
de fall det förekommer sand- eller siltskikt kan ge stabilitetsproblem.
För stålrörspålar kan man välja att, istället för slagning, installera dem genom
borrning. Borrade stålrörspålar bör dock utföras ned till och in i berg för att
erforderlig bärförmåga ska erhållas, och metoden är en klart dyrare och
långsammare pålningsmetod. Metoden väljs främst för att minimera risken för
bortslagning vid pålning i områden med mycket hinder i marken, men också i
avsikt att minska omgivningspåverkan. Även avseende massundanträngning,
buller och vibrationer kan metoden vara positiv.
Vid borrning av pålar uppstår emellertid ett meruttag av jordmassor som spolas
upp till markytan. Även ett överuttag av vatten kan uppstå vid borrning i
vattenförande jordlager. Istället för massundanträngning, så kan härigenom
sättningar och radiella deformationer in mot den borrade pålen uppstå, vilka vid
oförsiktig borrning kan ge väl så stora rörelser, och vilka dessutom är svåra att
prognostisera.
Omgivningspåverkan i samband med pålning beskrivs bl a. Pålkommissionens
Rapport 95, Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning.

5.2

Massundanträgning

Inom Göteborg finns idag ett stort antal såväl pågående som planerade
byggprojekt vilka omfattar stora mängder pålar. Detta gäller både
infrastrukturprojekt som Hisingsbron och nedsänkningen av E45:an, och
fastighetsprojekt som kv Platinan och Nya Regionens hus.
Då en stor del av dessa projekt byggs på mäktiga lerlager, så kommer
installation av pålar att ge upphov till massförskjutningar och därmed
markrörelser i omgivningen. Kontroll av att massförskjutningar från
pålningsarbeten inte ger skadlig påverkan på närliggande byggnader och
anläggningar har därför blivit en viktig del i projekteringen av
pålgrundläggningar, bl.a. avseende val av påltyp och pålningsmetod.
Vid byggande i stadsmiljö med dessa geotekniska förutsättningar kommer
därför begrepp som robusthet1 att bli en allt viktigare faktor i framtiden.
Att kunna prognostisera omgivningspåverkan vid planerad pålning är centralt,
samtidigt som det är minst lika viktigt att ha koll på vad omgivningen tål. Med
relativt enkla modeller kan emellertid förskjutningar till följd av installation av
pålar prognostiseras med, (som det visat sig), mycket god överstämmelse med
uppmätta markrörelser. Utifrån omgivningens krav kan därefter lämplig
pålningsmetod väljas.

1

Nytt begrepp som införs i samband med uppdatering av EN1997. Andemeningen med detta
begrepp är att klassificera byggnader utifrån hur mycket påverkan de tål i framtiden från bl a
angränsande projekt.
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5.2.1

Prognosmetoder

Enligt ovan så kan olika påltyper orsaka olika grader av omgivningspåverkan
och därmed innebära olika risk för skador, vilket ska ställas i relation till
kostnaderna. Prognostisering av omgivningspåverkan är därför en viktig del i
projekteringen av en grundläggning. Tillsammans med övervakning av kritiska
objekt kan också prognostisering användas för att minimera kostnader, och för
val av åtgärder för att minimera risk för skador.
Som beskrivits ovan så utgör de deformationer som uppstår under
pålningsarbetet den mest påtagliga påverkan på omgivningen. Exempelvis kan
dessa påverka bärförmågan negativt för befintliga pålar, orsaka brott i ledningar
och sprickbildningar i konstruktioner, samt orsaka problem med lutningar hos
byggnader och bakfall i ledningar.
Nedan beskrivs därför några metoder för prognostisering av
massundanträngning.

5.2.1.1

"Rehnmans metod"

Den hittills vanligaste metoden för prognostisering av deformationer är den
beskriven i Pålgrundläggningshandboken, (1983).
Metoden baseras på att deformationerna, (hävning och radiell förskjutning),
antas minska linjärt från pålningsområdet och ned till noll på ett avstånd
motsvarande medelpållängden i lera. Metoden innehåller inga jordparametrar,
och utgör således bara en rent geometrisk fördelning av den undanträngda
volymen.
Den undanträngda volymen antas då ha formen av en stympad kon, vars volym
motsvarar den undanträngande pålvolymen, och där den "stympade delen av
konen" motsvarar själva pålningsområdet, se figur 5.1. Vidare bygger modellen
på att markytan är plan och horisontell, samt att förhållandena inom
pålningsområdet är konstanta, (påltyp, längd pålavstånd), vilket i många fall är
en acceptabel förenkling. Metoden ger dock möjlighet att i viss mån ta hänsyn
till närliggande byggnader i form av att rörelser i vissa riktningar kan "förbjudas".
Att deformationerna skulle minska linjärt med avståndet från pålningsområdet
har, enligt observationer mot fältmätningar, visat sig stämma mindre bra.
Uppmätta markdeformationer utanför pålningsområdet visar sig istället minska
exponentiellt med avståndet från pålningsområdet, se Edstam, 2011. Metoden
underskattar därför deformationer nära pålningsområdet, och överskattar
deformationer längre från pålningsområdet.
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Figur 5.1

Hävningen inom pålningsområdet
Hävningen av byggnaderna A, B, C och D närmast pålningsområdet
Byggnadernas A, B, C och D:s relativa tyngd
Hävningsfaktor
Volymen av nedslagna pålar
Volymen av "lerproppar"
Påldjup under markytan eller schaktbotten
Pålningsområdets bredd
Pålningsområdets längd

Nyttjad modell vid "Rehnman-metoden"

Vidare har det visat sig att bättre överensstämmelse med uppmätta rörelser
erhålles om man istället antar att rörelserna är noll på ett avstånd 1,5 ggr
pållängden, och inte som modellen anger 1,0 ggr pållängden.

5.2.1.2

SSPM-metoden

Sagaseta et al, 1997, har tagit fram en analytisk metod för beräkning av
markdeformationer vid installation av massundanträngande skivor, (spont),
tuber, (öppna stålrörspålar), och solida pålar. Beräkningsmetoden, benämnd
SSPM, (eng. Shallow Strain Path Method), bygger på antagandet att jorden är
ett inkompressibelt och friktionsfritt material, och att den massundanträngande
geometrin kan beskrivas av en expanderade volym. Metoden bygger på att det
aktuella elementet ersätts med ett antal expanderande sfärer, och där
integrering sedan sker, se figur 5.2.
Sagaseta et al, 1997, har baserat på dessa antaganden, tagit fram ekvationer
för beräkning av markdeformationer, (radiell och vertikal förskjutning). För pålar
har det, enligt Sagaseta at al (1997), dock endast varit möjligt att härledda en
analytisk formel för beräkning av markdeformationer i markytan. För att beräkna
markdeformationer mot djupet krävs därför numeriska beräkningar.
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Det analytiska uttrycket för beräkning av markdeformationer, (radiellt och
vertikalt), i punkter i markytan är mycket enkelt, och baseras bara på pålens
tvärsnittsarea och längd, samt det radiella avståndet till beräkningspunkten. I
likhet med "Rehnman-metoden" innehåller denna metod således inga
jordparametrar, och även SSPM-metoden baseras på att markytan är plan och
horisontell, och inte heller kan hänsyn till angränsande byggnader tas.
Då en grupp med flera pålar ska analyseras, så summeras helt enkelt
markdeformationerna från samtliga pålar för respektive punkt i markytan.
Metoden har, i projekt i Göteborgsregionen, visat sig ge mycket god
överstämmelse med uppmätta markdeformationer vid pålning i lera, och med i
stort sett horisontella markytor, se Jonsson & Kristiansson, 2004, Edstam,
2011, samt Kullingsjö & Edstam, 2013.
För att beräkna markdeformationer mot djupet, med sluttande markytor,
schakter, med hänsyn till byggnader etc., kräver SSPM ingenjörsmässiga
bedömningar, och eventuellt i kombination med numeriska beräkningar i finitaelement-program, som t ex. Plaxis.

A

A

A-A

Radiell deformation

r =

R2
L

2 r  r 2 + L2

Vertikal deformation, (hävning)

v = −


R2  1
1
 −

2 r
r 2 + L2 

där
R=

pålens radie;

L=

pålens längd;

r=

radiellt avstånd från pålen

Figur 5.2

Nyttjad modell vid SSPM-metoden
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Exempel på ingenjörsmässiga bedömningar som kan behöva göras är hur en
angränsande byggnad och dess grundläggning påverkas, se, figur 5.3.
Generellt gäller dock att befintliga vertikala pålar i mycket liten omfattning
förhindrar horisontalrörelser i jorden, vilket beskrivs i Hall, Kullingsjö och Alheid,
2020, och i Edstam och Kullingsjö, 2010.

Figur 5.3:

Schematisk skiss över hur en pålad befintlig byggnad påverkar
rörelsemönstret, relativt SSPM.
Hävningen är delvis förhindrad, och pålarna utsätts då för
”dragkrafter”. Om dessa är kritiska eller ej beror bl a. på vilken
last som pålen har initiellt.

5.2.1.3

Numeriska metoder

I flera fall har även numeriska metoder använts för att prognostisera rörelser till
följd av pålinstallation. I dessa fall har främst programvaran Plaxis använts.
Pålinstallationen simuleras då på motsvarande sätt som vid SSPM, dvs. med en
volym som expanderas motsvarande volymen för den aktuella pålen. Att
modellera installation av ett stort antal pålar på detta sätt är dock inte praktiskt
möjligt, då det skulle behövas en mycket stor tredimensionell numerisk modell
med alla pålar.
Förenklingar går dock att göra, som beskrives av Edstam & Kullingsjö, (2010),
och av Edstam, (2011), genom att simulera pålgrupper m.m. som en större
påle/kropp. Pålar i pålgruppen kan då istället, i beräkningarna, ersättas med en
större kropp, som expanderas motsvarande den sammanlagda volymen av
installerade pålar i pålgruppen. Att utföra beräkningar av tredimensionella
numeriska modeller för ett stort antal pålar och med olika framdrifter blir trots
detta snabbt mycket komplicerat och tidskrävande även på detta sätt. För
långsträckta pålgrupper kan dock en 2D-analys utgöra en acceptabel
approximation.
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5.2.2

Prognostiserad och verklig omgivningspåverkan

Denna rapport behandlar främst de arbeten som gjorts i anslutning till
uppförandet av Hisingsbron, men utöver pålningen för denna, så har pålning
även utförts mer eller mindre parallellt för nedsänkningen av Väg E45, (och de
byggnader som senare ska byggas uppe på denna), samt för den hotell- och
kontorsbyggnad som uppförs inom kv Platinan. Utöver detta har i närområdet
även installerats pålar för Nya Regionens hus, och arbeten har även utförts för
Västlänkens station Centralen.
Nedan redovisas resultat från prognoser för pålning för Hisingsbron, kv Platinan
och Väg E45, samt hur dessa sedan överensstämt med uppmätta
deformationer. I samband med att olika prognoser skulle sammanställas, så
indelades pålningen i olika "pålningsområden", se figur 5.4.
Vilka prognoser som gjorts, och vilket utfall som sedan erhållits beskrivs nedan
för projekten Hisingsbron, kv Platinan och nedsänkning av Väg E45.

Figur 5.4

Översiktsbild visande valda pålningsområden, samt
stödnumrering för Götaälvbron
Hisingsbron, pålningsområden 1-6, samt 14
kv Platinan, pålningsområde 7-11, samt 13
Väg E45,
pålningsområden 12, 15 och 16
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5.2.2.1

Projekt nedsänkningen av E45

Prognostisering av massundanträngning utfördes med numeriska analyser
både i 2D och 3D. Det långsträckta pålningsområdet för E45 gjorde att 2Danalyser bedömdes som tillräckliga för att kunna ge rimliga resultat, men för
vissa riskobjekt analyserades projektets påverkan även med en 3D-analys.
Detta gällde exempelvis Götaälvbron.
Överenstämmelse mellan prognoser och verkligt utfall för angränsande
byggnader har visat sig vara relativt god, dock med såväl över- som
underskridande av prognosvärden. Att ett påverkansområde på omgivningen
ska ansättas till 1,5 gånger använda pållängder, till skillnad mot en pållängd
enligt tidigare praxis, har också visat sig stämma baserat på såväl uppmätta
rörelser som prognoser med hjälp av numeriska analyser.
I figur 5.5 visas en sammanställning av uppmätta rörelser efter avslutad pålning
för angränsande byggnader kring E45, med angivande av uppmätta horisontala
och vertikala rörelser, liksom beräknade vinkeländringar inom fastigheterna,
(differenssättningar). Fastigheter i anslutning till kv Platinan har dock påverkats
av pålningsarbeten för både kv Platinan och E45:an, vilka utfördes under
samma tidsperiod.

Figur 5.5

Uppmätta rörelser i anslutning till entreprenad E45
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De ursprungliga gränsvärdena som Trafikverket ansatt på angränsande
byggnader utgjordes bara av totalrörelser, vilka snabbt överskreds när
pålningen påbörjades, varför ytterligare analyser av byggnaderna gjordes. Detta
ledde fram till att nya larm- och gränsvärden togs fram, nu med fokus på
differenssättningar, varvid larm och gränsvärden för dessa ansattes till 1:1000
resp. 1:500. Resultatet efter avslutad pålning är att gränsvärden för
differenssättningar för samtliga byggnader innehölls, och några skador har
hittills inte rapporterats.
För påverkan på Götaälvbron upprättades en riskanalys, vilken innehåll en
prognos för rörelser på 3 av Götaälvbrons stöd, (18,5, 21,5 och 31/I).
Rörelseprognoser utfördes härvid med hjälp av Plaxis-3D, se figur 5.6.
Modellen kalibrerades också mot verkligt utfall efter avslutad pålning av
Regionens hus, där beräknade rörelser jämfördes med uppmätta rörelser i
omgivningen.

Figur 5.6

Analyserade stöd inom Götaälvbron

Riskanalysen visade att de värden som angetts i Götaälvbrons kontrollprogram
sannolikt inte skulle kunna innehållas, (men däremot de larm- och gränsvärden
som dittills ansatts i E45-projektet). I jämförelse med de i kontrollprogrammet
ansatta värdena, så innehölls de beräknade rörelserna kraven avseende
vertikala deformationer, men däremot överskreds både varningsgräns- och
stoppgränsvärden avseende horisontalrörelser.
Utfallet av verkliga rörelser på Götälvbron kopplat till endast E45:ans pålning är
emellertid svårt att utvärdera då både Hisingsbro-projektet och Kv Platinan
utförde pålningsarbeten under samma tidsperiod, och då dessa projekt ligger
närmare Götaälvbron, se figur 5.7.
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Figur 5.7

Götaälvbron vid E45 med Monolit 1,
(som ligger närmast Götaälvbron), schematiskt redovisad

5.2.2.2

Projekt Platinan

Pålning skedde inom kv Platinan i olika etapper, där pålningsarbetet påbörjades
i april 2017, för att sedan avslutas i april 2018. Totalt installerades drygt 1100
pålar, där ca 2/3 utgjordes av betongpålar, (275x275 mm), och 1/3 av slagna
stålrörspålar, (ϕ 323x12,5 mm). För samtliga pålar är längden 78 m. Pålningen
utfördes inom pålningsområdena 7-11 och 13, se figur 5.4.
Prognostisering av massundanträngningen utfördes dels med "Rehnmanmetoden", dels genom numeriska beräkningar med hjälp av Plaxis.
Innan prognoserna med Plaxis utfördes så "kalibrerades" beräkningarna genom
jämförelser med uppmätta rörelser, dels vid de fältförsök som utfördes i
anslutning till byggandet av Partihandelsbron, (se Edstam, 2011), dels i
samband med pålning för Nya Regionens hus. Jämförelsen med mätningarna
vid Partihandelsbron gav extremt god överensstämmelse, medan det var
betydligt sämre vid Nya Regionens hus. I det senare fallet inverkade dock
schakten för Götatunneln, samt "Vita huset" inklusive dess grundläggning.
Baserat på dessa erfarenheter beslutades dock att Plaxis-beräkningarna skulle
utföras med jordmodellen NGI-ADP.
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Av de rörelseprognoser som gjordes innan byggstart, så framgick att
fastigheten kv Kopparn, (omedelbart öster om kv Platinan), kunde förväntas
röra sig drygt 100 mm i horisontalled, och ca 75 mm i vertikalled.
Det förelåg dock minst tre omständigheter, vilka inte beaktats i prognoserna,
och vilka kunde förväntas ha icke försumbar betydelse:

›

prognosen gjordes med antagande om totalt 1200 pålar, medan endast
drygt 1100 har installerats. Eftersom rörelserna kan antas vara direkt
proportionella mot installerad pålvolym, så borde detta ha inneburit en
överskattning av rörelserna på drygt 8 %. Prognostiserade rörelser borde
således istället ha varit drygt 90 mm,

›

av de drygt 1100 pålar som slagits, så har 350 st utgjorts av stålpålar,
vilka bedöms ge ungefär hälften av den massundanträngning som en
betongpåle ger. Detta ska då ha inneburit en minskning av de totala
rörelserna på ca 15 %, och prognosen bort således ha gett knappt 80 mm
om även stålpålarna inkluderats,

›

en icke försumbar del av rörelserna beror av pålning inom angränsande
fastigheter, (Väg E45, samt Hisingsbron), vilket inte inkluderats i
prognoserna. Man kan förvänta att denna påverkan är störst beträffande
rörelser i vertikalled, (där rörelserna adderas), och att de är mindre i
horisontalled, (där rörelser från Väg E45 och Kv Platinan delvis motverkar
varandra).

Avseende horisontalrörelserna så är skillnaden mellan prognos och utfall
således av storleksordningen 20 á 30 mm, vilket i vart fall inte är orimligt med
hänsyn till pålning inom angränsande fastigheter, (exempelvis kv Kopparn som
även är påverkat av pålning för E45).
Avseende vertikalrörelserna så är avvikelsen större, då uppmätta hävningar är
ca 50 % större än prognostiserat. I detta fall adderas dock inverkan från E45
och Hisingsbron. I det hörn på den västra fasaden, (mot Vikingsgatan), där man
har minst inverkan av dessa bägge projekt, dvs. det längst åt norr, så har ca 65
mm hävning uppmätts, vilket bara är drygt 5 mm mer än vad prognosen gav,
(korrigerad för pålantal och stålpålar).
En redovisning av beräknade och uppmätta rörelser då en del av pålningen
utförts redovisas i figur 5.8. Av figuren framgår att prognoserna överskattar
rörelserna, och särskilt då de vertikala, något som dock kan förklaras av att de
uppmätta rörelserna avser pålade byggnader, (inom kv Kromet och kv
Kopparn).
Sammantaget kan konstateras att utförda prognoser förefaller ha gett rimliga
värden på rörelserna till följd av massundanträngningen.
Vidare kan konstateras att rörelserna hos angränsande byggnader i stort skett
varit monolitiska, och trots att rörelserna varit ca 100 mm, så har inga skador på
byggnaderna rapporterats.
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Figur 5.8

Beräknade och uppmätta rörelser då knappt hälften av
pålningen utförts
Beräknade rörelser enligt Plaxis-analys, ingen hänsyn till var
pålar slagits, beräknade rörelser linjärt redovisade från 0 till
120 m från pålningsområdet,
(att de genom Plaxis beräknade rörelserna redovisats linjärt
avtagande med avståndet är en generalisering, då de i realiteten
mer är exponentiellt avtagande).

5.2.2.3

Projekt Hisingsbron

Inom ramen för projekt Hisingsbron utfördes pålgrundläggning av Arpeggio,
(den centrala delen av bron), med borrade stålrörspålar. Dessa pålar var
projekterade av Trafikkontoret, varför entreprenören, (Skanska/MTH),
inledningsvis ej utförde några prognoser avseende massundanträngningen.
De övriga delarna av Hisingsbronsprojektet på den södra älvstranden, SÄS,
utgörs av ramper och brostöd tillhörande kollektivtrafikbron, och består av flera
pålningsområden vilka redovisas i figur 5.4, (område 1-6, samt 14). För dessa
delar baserades Skanska/MTH:s tekniska lösning på att betongpålar skulle
kunna nyttjas i kombination med djup augerborrning för att minska
omgivningspåverkan. Det kom dock att visa sig att ett antal betongpålar
behövde bytas ut mot stålrör, vilket diskuteras nedan. De slutligt valda pålarna
framgår av tabell 5.1.
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Tabell 5.1

Hisingsbron, pålningsområden inom SÄS, påltyp och pållängd
Område,
se fig. 5.4
Norr omr. 1

Stöd 14
Stöd 13,5
(provisoriskt)
Stöd 13
Stöd 12,5
(provisoriskt)
Ramp/tråg SÄS

Dimension
(mm)
ϕ 400

Längd
(m)
91-112

24

270x270

52

1
Mellan omr.
1 och 2
2

Slagna
stålrörspålar
Betongpålar

52

ϕ 400

96

24

270x270

52

3

Vibrerade
stålrörspålar
Vibrerade
stålrörspålar
Betongpålar

128

ϕ 323

84-90

81

ϕ 323

78

71

270x270

65

Slagna
stålrörspålar
Betongpålar

18

ϕ 600

52-60

78

270x270

52

Slagna
stålrörspålar

18

ϕ 600

52-60

4

Påldäck etapp 1

5 samt SÖ
delen av 4
6

Figur 5.9

Antal
pålar
40

Slagna
stålrörspålar
Betongpålar

Påldäck etapp 2

Stadstjänarebron
stöd 3
Stadstjänarebron
stöd 2
Stadstjänarebron
stöd 1

Påltyp

Mellan omr.
6 och 14
14

Stödnumrering, stöd söder om E45
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Området mellan E45 och Göta älv
Pålningsarbetena för Hisingsbron på SÄS påbörjades under september 2017.
De prognoser som togs fram baserades helt på SSPM, i kombination med den
erfarenhetsbank som Skanska samlat på sig de senaste 10-15 åren. Detta
genom att systematiskt ha prognostiserat och följt upp rörelser orsakade av
pålning vid såväl plan som icke plan mark, och även vid pålning inom spont och
i anslutning till pålgrundlagda konstruktioner.
Gränsvärdet för rörelser hos Götaälvbron, GÄB, var satt till 20 mm för flertalet
av GÄB s stöd. Den prognos som togs fram visade på att den valda lösningen
skulle klara produktionsgränsvärdena, dock med knapp marginal, se figur 5.10.
I anbudsskedet gjordes tolkningen, (möjligen felaktigt), att ställda krav även i
horisontalled avsåg differensrörelser mellan angränsande stöd. För att skapa
marginal planerades för att utföra en slits med hjälp av augerborrning mellan
pålningsområdet och GÄB.
Efter att ha kalibrerat effekten av proppdragningen med hjälp av erfarenheterna
från NÄS, och efter att pålning för Arpeggios temporära stöd tillkommit,
genomfördes nya prognoser med respektive utan inverkan av slitsen vid GÄB,
se figur 5.11.

Figur 5.10

Prognostiserade rörelser vid användande av betongpålar för
broramp SÄS
Isolinjerna visar beräknad hävning, och pilarna beräknade
stödförskjutningar
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Figur 5.11

Beräknade rörelser vid betongpålealternativ,
övre figuren: utan inverkan av skyddsslits
undre figuren: med inverkan av skyddsslits
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Skanska/MTH s ursprungliga plan var att skyddsslitsen skulle utföras en tid
efter det att pålningsarbetet påbörjats, men prognoserna visade redan tidigt på
något för stora rörelser.
När pålningen sedan skulle starta upp konstaterades emellertid att Götaälvbron
redan hade förskjutits mellan 17 och 23 mm västerut, på grund av andra
aktiviteter i området.
Detta föranledde då att man valde att byta påltyp, varvid betongpålarna byttes
mot öppna rörpålar, 323x12,5, vilka vibrerades ner. För att verifiera i vilken
omfattning ”pluggning” inträffar, så installerades inledningsvis ett antal
provpålar. Baserat på denna provpålning uppdaterades
deformationsprognoserna, och nu baserat på att massundanträngningen var:

›

0% av tvärsnittet ned till 20m djup (djupet för proppdragningen),

›

10% av tvärsnittet på mellan 20 ca 50 m djup,

›

100% därunder.

Detta gav prognoser enligt figur 5.12 och figur 5.13.

Figur 5.12

Uppdaterad omgivningspåverkan med vibrerade stålrörspålar,
utan skyddsslits
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Figur 5.13

Uppdaterad omgivningspåverkan med vibrerade stålrörspålar,
med skyddsslits

I ovanstående prognoser, (såväl för betongalternativet som för
stålrörsalternativet), har emellertid slitsens volym justerats ner, så att effekten
begränsats till att enbart släcka ut de deformationer som beräknats i läget för
slitsen, utan inverkan av slitsen. Detta medför att den beräkningsmässiga
skillnaden är något större i betongpålealternativet än för rörpålarna, där
verkningsgraden härigenom reducerats.
För att grundläggningsarbetena sedan skulle kunna komma igång beslöts att gå
på stålrörsalternativet, och att en skyddsslits skulle genomföras. Vid utförande
av slitsarna nyttjades en auger med  400 mm, se figur 5.15.
Ursprunglig konceptuell modell för slitsen byggde enligt ovan på "hindrandet av
nya rörelser", men det konstaterades snabbt att de rörelser Götaälvbron fram till
dess erhållit de facto fjädrade tillbaka, dvs. motsvarande en effekt av ”negativa”
pålar, (brunnar), enligt SSPM, se figur 5.14.
En analys av uppmätt återgång ger att denna i stort sett motsvarar den
prognostiserade effekten av slitsen för betongpålealternativet, se figur 5.11.
Konstaterad rörelse från pålning inom kv Platinan var av storleksordningen 20
mm innan det att slitsen utfördes, vilket kan ha gett upphov till en förspänning i
jorden, och därmed tillät en återgång av en storleksordning motsvarande av
brunnar beräknade enligt SSPM, med den ingenjörsmässiga bedömningen att
de bägge punkterna på respektive fundament rör sig identiskt, dvs att
fundamentet beter sig som en stelkropp.
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Figur 5.14

Återgång av rörelser i samband med slitsdragningen,
röda punkter är teoretiska lägen och blå linje inmätta lägen av
propparna.

Figur 5.15

Slitsborrning, med 20 m Auger och skärbladsdiameter 400mm
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När pålningsarbetet sedan kom igång ökade rörelserna emellertid snabbt upp
till gränsvärdet, och kompletterande proppar drogs på nytt i den slits som
utförts, dock utan det fina resultat som erhölls vid första slitsdragningen.
Produktionen kunde därefter ändå fortgå, i kombination med en utökad kontroll
av Götaälvbron.
Området söder om E45
Söder om E45:an har pålning utförts för det som kallas Kollektivtrafikbron, och
för tillhörande ramper. Pålningen har utförts med betongpålar med
proppdragning i pållägena. Använda pålar framgår av Tabell 5.2.

Tabell 5.2

Tråg NE
Ramp NE
Stöd 2-2
Stöd 2-2
Stöd 2-4
Stöd 2-5
Tråg ÖH
Ramp ÖH
Stöd 1-2
Stöd 1-3
Stöd 1-4
Stöd 1-5
Stöd 1-6

Hisingsbron, pålningsområden söder om E45:an, påltyp och
pållängd
Område,
se figur 5.9
1 (syd)
1 (nord)
11
10
2
3
8
7
9 (syd)
9 (ost)
6
5
4

Påltyp
Betongpålar
Betongpålar
Rör
Rör
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar
Betongpålar

Antal
pålar
28
71
8
8
12
12
80
47
16
12
20
14
20

Dimension
(mm)
270x270
270x270
610/406
610/406
270x270
270x270
270x270
270x270
270x270
270x270
270x270
270x270
270x270

Längd
(m)
65
57
24+54
24+54
57
58
65
65
58
58
52-58
52
52-58

För varje enskilt pålningsområde ovan togs en prognos fram, baserad på
installationsordningen i figur 5.16. Exempel på prognos för den inledande
pålningen efter installation av stöd 2-4 redovisas i figur 5.17. Kontinuerligt
gjordes sedan avstämningar mellan prognos och konstaterade deformationer.
Uppmätt deformation efter utförd pålning vid ramp NE framgår av figur 5.18,
vilken ger en god överenstämmelse mellan uppmätta deformationer, 17 mm
som mest, och prognostiserat 20 mm, (dock inklusive pålarna för tråget som
slogs i ett senare skede).
Installationsordningen baserades dels på produktionens önskemål, dels på vilka
deformationer som prognostiserats. Eftersom dessa visade att det ur vissa
avseende var gynnsamt för Götaälvbron så valdes att pålningen skulle ske
växelvis på olika sidor om GÄB.
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Figur 5.16

Pålningsområden söder om E45:an

Figur 5.17

Prognos av pålning tom. stöd 2-4,
(dock inklusive NE tråg som kom att senareläggas)
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Figur 5.18

Konstaterade deformationer efter pålning för rampen vid NE

I anslutning till detta pålningsområde fanns även en inklinometer installerad,
(ingående i doktorandprojekt vid Chalmers lett av Johannes Tornborg).
Utvärderingen av denna inklinometer framgår av figur 5.19. Baserat på
konstaterad rörelsebild fås en god indikation av hur proppdragningen minskar
rörelserna i den övre delen. Sidoförskjutningen är dock av storleksordningen 20
mm under proppen vilket återspeglas på markytan ca 20 m från
pålningsområdet.
Prognostiserad slutdeformation framgår av figurerna 5.20 och 5.21.

Figur 5.19

Pålningsinducerad sidoförskjutning på djupet,
Inklinometerns placering framgår av figur 5.15
Blå rektangel visualiserar utförd propp, och svart rektangel
den nedknektade pålen.
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Figur 5.20

Prognostiserad total sidoförskjutning till följd av pålning
söder om E45:an

Figur 5.21

Prognostiserad total hävning till följd av pålning söder om
E45:an
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I anslutning till Stadstjänarebron och Bananbron konstaterades snabbt att
gränsvärdena kopplade till brolagrens funktion överskreds. För att möjliggöra
pålningen av stöd 1-4 och 1-5, så beslutades att skyddsproppar skulle dras,
samt att inklinometrar skulle installeras för att säkerställa att inga skadliga
rörelser skulle uppkomma, se figur 5.22. Resultat från mätningar med dessa
inklinometrar redovisas i figur 5.23.

Figur 5.22

Utökad kontroll och skyddsåtgärd för befintliga broar över
E45:an.
Shell 1 och 2 är kompletterande inklinometerrör med
mätriktningarna A och B. Skyddsproppar drogs inom molnade
områden (slits)
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Figur 5.23

Uppmätta horisontalförskjutningar, (inklusive korrigering
avseende rörelse av botten för inklinometer Shell 1 riktning A).
OBS, olika höjdskala för de olika inklinometrarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de prognoser som upprättats för
rörelser till följd av pålning för Hisingsbron, med hjälp av SSPM, i allt väsentligt
har visat sig stämma bra med uppmätta rörelser.
För att innehålla uppställda krav har dock ett antal betongpålar måst bytas ut
mot stålrör. Propptagning och skyddsslitsar, i kombination med anpassad
pålningsordning har dock gjort att inga skador uppkommit på Götaälvbron, eller
andra befintligheter.
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Bytet av påltyp mellan Göta älv och Väg E45 var till stor del en effekt av att det
var flera projekt som påverkade Götaälvbron, och att det tillgängliga utrymmet
för massundanträngning för respektive projekt därmed reducerades.
Den nyttjade prognosmetoden möjliggjorde att prognoserna kunde uppdateras
kontinuerligt, och därmed kunde detta användas för att styra produktionen så att
uppsatta kriterier innehölls. Detta var särskilt betydelsefullt för att kunna
innehålla kraven på relativa vertikalrörelser mellan Götaälvbrons stöd söder om
E45.

5.2.2.4

Summerade prognoser avseende massförskjutningar
mellan E45 och Göta älv

Då pålning pågått inom samtliga tre projekt samtidigt, och då påverkan på
omgivningen därmed skett till följd av summan av dessa, så fanns ett behov av
samordning av såväl prognoser som mätning av rörelser, och beslut om
eventuella motåtgärder. Bland annat upprättades då gemensamma såväl
tidplaner som rörelseprognoser, se figurerna 5.24 och 5.25. De summerade
prognoserna togs fram för fem kritiska stöd:

›

Stöd 18,5, höga krav på tillåtna rörelser (skivstöd)

›

Stöd 21,5, höga krav på tillåtna rörelser (skivstöd)

›

Stöd 25, pendelpelare i direkt närhet av pålningsarbetena (E45,
Hisingsbron och Platinan).

›

Stöd 31/I, höga krav på tillåtna rörelser (skivstöd), påverkar direkt
klafföppningen.

›

Mittstöd, (stöd 2), Stadstjänarebron, ligger närmare pålningsområdena än
Götaälvbron.

De enskilda projekten tog fram prognoser av rörelser för dessa stöd, som sedan
sattes ihop och kopplades med den gemensamma tidplanen.
De rörelser som sedan mättes via projektets monitoreringssystem jämfördes
kontinuerligt med de upprättade "total-prognoserna". Samstämmigheten
varierade dock avsevärt, där prognoserna i vissa fall låg mycket nära utfallet,
medan man i andra fall hade stora skillnader, och i något fall till och med även
"teckenfel". Det finns säkert flera orsaker till dessa avvikelser, men osäkerhet
om exakt vilka pålar som slogs när är säkert en av dem.
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År 2017

År 2018

Figur 5.24

Gemensam pålningstidplan för åren 2017 och 2018

Figur 5.25

Summerad prognos avseende vertikalrörelser för några kritiska
brostöd, samt motsvarande mätvärden
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Sammanfattningsvis kan dock följande sägas beträffande utförda prognoser,
och verkligt utfall:

›

prognoser har utförts med samtliga här beskrivna modeller, dvs.
"Rehnman-metoden", SSPM-metoden samt FEM-beräkningar med Plaxis.
I samtliga fall erhålls resultat vilka ger rimlig överensstämmelse med
verkliga rörelser,

›

influensområdet är normalt större än motsvarande en pållängd, och
prognoserna med "Rehnman-metoden" blir bättre om influensområdet sätts
till 1,5 ggr pållängden,

›

generellt blir horisontalrörelserna något större än vertikalrörelserna,

5.2.3

Rörelser hos Götaälvbron, kopplat till pålning

Pålning i anslutning till Götaälvbron har skett under flera år, på olika ställen,
med olika intensitet, och med olika påltyper. En fullständig analys av rörelser
kontra installerade pålvolymer skulle därför innebära mycket stora insatser, och
detta har därför inte heller genomförts.
I figurerna 5.26 och 5.27 redovisas emellertid de pålar som installerats under
perioden jan 2017 till jan 2018, resp. rörelser uppmätta hos Götaälvbron, stöden
21.5 och 28, (dessa ligger omedelbart norr om E45 resp. mitt för kv Platinan, se
figur 5.4). Av figurerna framgår bl a att:

›

att bägge stöden erhöll stora rörelser fr o m. oktober, då pålning pågick
inom kv Platinan,

›

rörelserna är väsentligt större hos stöd 28, vilket ligger mitt för kv Platinan.
Dock kan stöd 21.5 vara delvis förhindrat att röra sig till följd av stödmurar
vid Götatunneln,

›

det går ej att se någon särskild ökning hos rörelserna hos stöd 21.5, när
pålning inom E45, samt Hisingsbron och Stadstjänarebron, påbörjas
senare under året. Möjligen kan man dock se detta hos stöd GÄB 28. En
fullständig sammanställning av uppmätta rörelser finns i Projektnav
Hisingsbron.

En sammanställning av samtliga pålar som installerats redovisas i bilaga 1,
(utdrag ur Mätrapport framtagen för Geogruppen).
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Figur 5.26

Pålar installerade under perioden jan 2017 till jan 2018
Värdena på tidsaxeln avser veckonummer, där t ex "720" avser
v 20, 2017

Figur 5.27

Horisontalrörelser, (mm), uppmätta hos
GÄB stöd 21.5, (övre bilden),
GÄB stöd 28, (undre bilden),
under perioden maj 2017 till jan 2018
Positiva rörelser i figurerna avser rörelser i brons tvärriktning,
åt väster
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5.2.4

Massundanträngning, åtgärder

Då upprättade prognoser indikerar att uppsatta rörelsekriterier inte kan
innehållas, så krävs att man planerar för åtgärder vilka minskar
massundanträngningen. Sådana åtgärder kan då vara:

›

byte av påltyp, exempelvis till rörpålar,

›

reduktion av antalet pålar, genom byte av påltyp,

›

upptagning av lerproppar, i eller utanför pållägen.

Samtliga dessa åtgärder har nyttjats inom de tre projekten, och diskuteras
vidare nedan.

5.2.4.1

Byte av påltyp – rörpålar

En homogen påle orsakar en massundanträngning motsvarande pålens
bruttovolym. Detta gäller även stålrörspålar i det fall dessa slås med sluten
spets, (t ex bergsko). Om stålrörspålar emellertid slås "öppna", så tillåts lera
tränga in i röret, och massundanträngningen blir då bara motsvarande pålens
"nettovolym", dvs. stålvolymen.
Detta gäller dock bara så länge pålen inte "pluggar", dvs. att en lerplugg
"fastnar" inuti pålen, för att sedan följa med ner. Detta sker då skjuvmotståndet
mot pålrörets insida är minst lika stort som "lerpluggens spetsmotstånd", (vid
pålspetsen).
Beroende på jordens skjuvhållfasthet, och pålrörets innerdiameter, så sker detta
på olika djup, och i anslutning till Hisingsbron har detta för den här vanligaste
dimensionen på stålpålar, ø 323x12,5 mm, skett på ca 50 m djup. Grövre pålar
medför större "pluggnings-djup". Det skjuvmotstånd som erhålls mot pålrörets
insida har här befunnits vara av storleksordningen 2-5 % av lerans ostörda
skjuvhållfasthet, (vilket är lägre än 1/St, där St är sensitiviteten. 1/St är den
andel av den ostörda skjuvhållfastheten som man skulle få om man antar att
leran inuti pålen är lika omrörd som när man "stör den enligt standard i ett
laboratorium").
I det fall pålarna installeras genom vibrering så finns indikationer på att detta
ökar det djup då pluggning sker. Försök har även gjorts genom att applicera en
inre ring vid pålens spets, i avsikt att få in lite mindre lera i röret, och därmed
minska skjuvmotståndet. Detta har dock inte visat på någon märkbar effekt.
Så länge ett pålrör inte pluggar så erhålles relativt god effekt, och nettovolymen
hos några typer av rörpålar är, jämfört med en betongpåle, (275 x 275 mm):
ø 270x 12,5 mm,

Vrör/Vbtgpåle = 14 %

ø 323 x 12,5 mm,

Vrör/Vbtgpåle = 17 %

ø 403 x 20 mm,

Vrör/Vbtgpåle = 33 %
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Med hänsyn till den proppning som de facto inträffat, så har den praktiska
effekten av att byta en betongpåle, 275 x 275 mm, mot en stålrörspåle, ø 323 x
12,5 mm, (med samma mantelyta), befunnits vara av storleksordningen 50 %.

5.2.4.2

Byte av påltyp, reducering av antalet pålar

Även om stålrör innebär en väsentlig minskning av den undanträngda volymen,
så krävs ända att en ganska stor andel av pålarna byts ut för att uppnå stor
effekt. Ska man exempelvis minska rörelserna till hälften, så behöver mer än 70
% av pålarna bytas ut.
Eftersom en stålrörspåle är väsentligt dyrare än en betongpåle, (ca 3 ggr för en
påle ø 323 x 12,5 mm), så bör man dock undvika att byta pålar "en mot en". I
fall med spetsburna pålar, där oftast den konstruktiva bärförmågan är
dimensionerande, så kan man då antingen gå ner i påldimension, eller så kan
man ersätta flera betongpålar med färre stålpålar.
De inom område SÄS nyttjade pålarna är emellertid mantelburna,
(kohesionspålar), och det är därför inte lika lätt att minska antalet pålar eftersom
det är mantelytan som avgör. Dock finns möjligheten att använda färre men
längre pålar, varvid man bättre kan utnyttja en stålpåles högre konstruktiva
bärförmåga. Att detta ger ökad total bärförmåga beror dels på att jordens
skjuvhållfasthet är större på större djup, dels på att de här aktuella
påhängslasterna då kommer att utgöra en mindre procentuell andel, (givet
värde per påle).
Ett sådant utbyte av betongpålar, till färre men längre stålrörspålar, gjordes
inom Hisingsbron, varvid kostnadsökningen kunde reduceras avsevärt.

5.2.4.3

Åtgärder, propptagning

Ett sätt att minska massundanträngningen är att ta upp s.k. "lerproppar". detta
görs antingen med ett särskilt "propprör", eller genom en s.k. "auger", (skruv),
se figur 5.15. Diametern på dessa varierar mellan ca 0,2 och 0,4 m, och
längden är normalt 12-20 m. Verkningsgraden hos dessa är i många fall ca 50
% av den teoretiska volymen, men om man roterar augern en längre tid, så kan
mer än 100 % uppnås. Mätningar har dock visat att då stora volymer tas upp,
så kan jorden inom pålområdet "kollapsa", vilket leder till sättningar i
närområdet.
Tanken med en lerpropp var initiellt att man skulle "ta upp ett hål" där man
senare skulle installera en påle, och därmed skulle pålen inte orsaka nån
undanträngning inom djupet för lerproppen. Det har emellertid visat sig att även
lerproppar tagna i andra lägen ger effekt, vilket då förklaras av att hålet "går
igen". I det fall det upptagna propphålet tillåts fyllas med vatten så försvåras
dock detta, och det kan även leda till att hålet inte ens går igen då ytterligare
pålning utförs. Ofta tas proppar utanför själva pållägena, och istället i anslutning
till ett skyddsobjekt, och placeras då ofta i rader, och hålen benämns då ofta
"slits". Hur detta kan göras visas i figur 5.28.
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Eftersom effekten av en "lerpropp" sprids på liknande sätt som
massundanträngningen, så erhålles störst effekt nära pålområdet, eftersom
"möjligt proppdjup" är begränsat. Särskilt vid nyttjande av så långa pålar som
vid Götaälvbron, (70-100 m), så blir effekten av proppar i pållägena då
begränsad. Detta är också anledningen till att man då ofta hellre väljer att utföra
en "slits" i anslutning till ett skyddsobjekt.

Figur 5.28

Upptagning av lerproppar i pålläge, resp. som slits vid
skyddsobjekt

En sådan "skyddsslits" utfördes längs med Götaälvbron då rörelserna nådde
icke önskade nivåer. Slitsen placerades parallellt med Götaälvbron, se figur
5.29. Slitsen omfattade totalt 50 skruvborrningar, med  0,4 m, utförda till 20 m
djup, och med cc 1,5 á 2,0 m. Med en antagen verkningsgrad på 100 %, så
motsvarar detta en "kontinuerlig slits" med bredden ca 7 cm. Slitsen innebar en
återgång av de rörelser som GÄB utsatts för, men inte alls av samma
storleksordning, se figur 5.30. Att effekten är mindre kan naturligtvis förklaras av
att hålen inte gått igen, men förklaras till stor del av avståndet mellan slitsen och
bron. I figur 5.14 redovisas uppmätt återgång som vektorer.
Av figur 5.30 framgår också att effekten i tvärled är relativt koncentrerad till
området för slitsen, men också att bron "dragit ihop sig" i brons längdriktning.
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Figur 5.29

Slitsen läge, parallellt med Götaälvbron
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Figur 5.30

Effekt, (uppmätta rörelser hos Götaälvbron), till följd
"skyddsslits" enligt figur 5.29
Avseende stödens läge, se figur 5.4

I samband med upptagning av slitsar har även konstaterats att marken lokalt
förlorat sin bärförmåga, vilket bl a. påverkat möjligheten att trafikera med
pålkranar. I avsikt att förhindra detta har proppar vilka kommer att ligga i
trafikerade ytor senare försetts med "skyddsrör" i den översta delen, se figur
5.31.
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Figur 5.31

5.2.5
5.2.5.1

Skyddsrör i avsikt att förbättra den lokala markbärigheten i
samband med propptagning

Massundanträngning, återgång av rörelser
Allmänt

Rörelser på mark, byggnader och anläggningar som orsakas av
massundanträngning förväntas att helt eller delvis gå tillbaka med tiden. Vid
pålningen utsätts jordmassan för en relativt kraftig ökning av totalspänningen
som resulterar i en ökning av portrycket i den påverkade massan.
Tillbakagången kan därför betraktas som konsolidering av jordmassan vid
portrycksutjämning.
Beroende på vad som är effekten av massundanträngningen kommer
återgången att ske på olika sätt. När massundanträngningen sker i en
obelastad jordmassa kommer konsolidering och återställning av portrycket att
bidra till en viss återgång. Effekten av denna återgång kan dock vara begränsad
eftersom konsolidering och portrycksutjämning kan ske även i horisontalled,
vilket innebär att ett stort område kan påverkas med relativt små rörelser.
När massundanträngning påverkar en pålad byggnad/konstruktion kan
grundläggningen förväntas påverka rörelserna dels genom att motverka
uppkomsten av rörelsen orsakad av massundanträngningen, dels genom att
eventuellt påskynda återgången.
Normalt simuleras emellertid inte denna del av processen. De prognosmodeller
som presenteras i tidigare avsnitt används för att bedöma effekten av
massundanträngning i omgivningen, och gäller främst framtagning av rörelser
som är direkt orsakade av pålningen. Generellt ger dock beräkningarna ingen
information om en möjlig återgång av dessa rörelser när arbetet är slutfört.
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Tillbakagång av rörelser är direkt kopplad till konsolideringsprocessen i
jordmassan vilket innebär att den pågår under en lång tid efter att pålningen är
avslutad. Detta innebär även att återgången bör visa en högre hastighet i början
av processen för att sedan avta med tiden.
I ett examensarbete utfört vid Chalmers ,av Landegren och Weihard, (2019),
redovisas resultat av FEM-beräkningar, (Plaxis), avseende återgång av de
rörelser som uppkommit till följd av en långsträckt pålgrupp.
Resultat från detta arbete redovisas i figurerna 5.32 och 5.33. Av dessa framgår
att man förvisso får en viss återgång, men att denna är mycket långsam, och
speciellt då i horisontalled. Att återgången i vertikalled skulle vara
tydligare/snabbare förklaras ibland av att i detta fall så "hjälper gravitationen till",
men å andra sidan så torde en massundanträngning öka
horisontalspänningarna mer än vertikalspänningarna.

Figur 5.32

Resultat av beräkningar med Plaxis, jordmodell Soft Soil
Horisontalrörelser på olika nivåer, 20 m från pålningsområdet
Pålningsområdet är långsträckt, och utgörs av 65 m långa
pålar, (275 x 275 mm), placerade i rader med 11 pålar i varje
rad, och med cc 3 m.
(efter Landegren & Weihard, 2019)

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

61 (108)
2021-03-19

Figur 5.33

Resultat av beräkningar med Plaxis, jordmodell Soft Soil
Vertikalrörelser i markytan på olika avstånd från
pålningsområdet
Pålningsområdet är långsträckt, och utgörs av 65 m långa
pålar, (275 x 275 mm), placerade i rader med 11 pålar i varje
rad, och med cc 3 m.
(efter Landegren & Weihard, 2019)

5.2.5.2

Mätningar

Uppföljning och analys av rörelserna har varit i fokus för Geogruppens arbete.
Eftersom de största riskerna för Götaälvbron och andra
byggnader/anläggningar uppstod vid massundanträngning orsakad av
pålningsarbetet, har det mesta av prognos- och analysarbetet koncentrerats på
uppkomna rörelser under perioder av pågående pålning. Inga särskilda
ansträngningar har därför gjorts för att bedöma storleken av en möjlig återgång
av rörelserna då detta har mer eller mindre betraktats som en gynnsam ”bonus”
i sammanhanget.
Ett undantag är dock rörelser hos Stadstjänarebron. Brobanan för denna gjöts i
ett sent skede när jorden redan hade utsatts för stora rörelser, och hur stor
återgången kommer att bli styr därför hur stora relativrörelser som uppkommer i
jorden mellan vid de tre stöden. Detta bestämmer i sin tur vilka tvångskrafter
bron kommer att utsättas för, och vilka belastningar brons pålar kommer att få.
Eftersom såväl vilka rörelser jorden utsatts för, (mätningarna startade sent),
liksom i vilken omfattning rörelserna kommer att återgå, är osäkert, så gjordes
konservativa bedömningar. Resultatet blev att bron i kritiska snitt försågs med
tätning i form av en isoleringsmatta för att säkerställa beständigheten i det fall
sprickvidden skulle komma att överstiga 0,2 mm.
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Generellt visar mätningarna utförda på samtliga brostöd att en viss tillbakagång
av rörelser sker i såväl vertikalled som horisontalled, se figur 5.34 och 5.35.
Tillbakagången startar dock inte omedelbart efter det att pålningsarbetet
avlutas, utan det dröjer något innan en sådan trend kan säkerställas. Storleken
på tillbakagången varierar mellan olika stöd, och även mellan olika mätpunkter
inom ett och samma stöd, vilket visar på svårigheten att göra en tillförlitlig
bedömning av återgången.
Mätningarna visar på en pågående tillbakagång av planrörelse i två fall, medan
ingen påtaglig återgång har skett i vertikalled.
Ytterligare mätningar utförda på ett närliggande pålat objekt visar effekten av
massundanträngning i form av vertikal rörelse uppmätt i olika punkter, se figur
5.36. Mätningarna som påbörjades några år innan pålningen startade i området
visar att pågående sättningar kunde observeras i samtliga mätpunkter. Den
vertikala rörelsen som sedan orsakas av massundanträngningen varierar i
storlek beroende på avståndet till pålningen. Mätningarna visar även att
återgången efter avslutad pålning sker med olika hastighet beroende hur stor
rörelsen har varit, vilket stämmer väl med en normal konsolideringsprocess.
Återgångshastigheten i de punkterna med minst rörelse motsvarar ungefär den
hastighet som observerades innan projektet startade, vilket tyder på att
återgångsprocessen kan ta väldigt lång tid i ett sådant fall.
En annan iakttagelse som kan göras utifrån mätningarna är att
återgångsprocessen har en fördröjning och syns knappt under första året efter
avslutad pålning. Detta innebär att återgången i de flesta projekten inte
registreras eftersom mätsystemet kommer på plats när entreprenören börjar
med sitt arbete, och avvecklas oftast några månader efter slutförd pålning, dvs.
innan återgången kan bekräftas med säkerhet, se prickade linjen i figur 5.36.
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Stöd 24

Stöd 27

Stöd 31

Figur 5.34

Uppmätta vertikalrörelser, (mm), hos stöden 24, 27 och 31,
under perioden 2017 till 2020, (se figur 2.4 för stödens läge)
Pålning inom aktuellt område avslutades i mars 2018
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Stöd 24

Stöd 27

Stöd 31
Figur 5.35

Uppmätta horisontalrörelser, (mm), hos stöden 24, 27 och 31,
under perioden 2017 till 2020, (se figur 2.4 för stödens läge)
Pålning inom aktuellt område avslutades i mars 2018
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Rörelse uppmätt vid olika punkter, % av max rörelse
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Exempel på uppmätta vertikalrörelser på byggnad inom
området
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6

Broteknik

Trafikkontoret påbörjade tidigt att planera för Hisingsbrons utbyggnad, och hur
denna skulle kunna påverka Götaälvbron. ÅF Konsult, (AFRY), fick 2013 i
uppdrag att utreda kritiska områden för att säkerställa fortsatt säker drift av
bron.
Åtgärdsplanerna som togs fram utmynnade bland annat i ett beslut 2014 att ta
fram en FEM-modell för hela bron, men också att ta fram en katalog av möjliga
förberedande arbeten för att öka brons robusthet.
Risker som tidigt identifierades var huvudsakligen stödförskjutningar i höjd och
sidled, orsakade av schakt och pålningsarbeten. Följande konkreta åtgärder
föreslogs och genomfördes före byggstart av angränsande hus-, tunnel- och
broprojekt:

›

betydligt ökad kapacitet i domkrafter, för att manuellt kunna styra brons
klaffläge och öka fogöppningar vid höga temperaturer, och annan yttre
påverkan, se figur 6.1. Domkrafterna är placerade mellan
klaffkonstruktionen och anslutande älvbrodelar.

›

ett automatiskt mätsystem för samtliga rörelsefogar i klaffområdet,

›

ökning av spalten mellan klaff och anslagspelare genom slipning,

›

genomförande av höjning av pendelpelare för att minska befintliga
differensskillnader mellan stöd, se figur 6.2. Arbetet innebar även en
renovering av befintlig domkraftsutrustning, samt upprättande av manual
för genomförandet av ett komplext arbete,

›

tillverkning av mellanläggsplåtar i olika tjocklekar som används vid
pendelpelarhöjningar,

›

förstärkning av lagerkonstruktioner gällande stöd för avväxlingsbalkar över
väg E45,

›

förslag till automatiserade inmätningssystem för kontroll av stödrörelser,

›

handlingsplan för olika scenarier som kan uppkomma med bland annat
avstängda trafikslag med hänsyn till brons bärighet.
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Figur 6.1.

Domkrafter placerade vid lager för älvbrodelen.

Figur 6.2.

Höjning av pendelpelare.

Utöver ovanstående insatser har Götaälvbron sedan 2009 ett övervakande
fiberoptiskt mätsystem som mäter sprickor och töjningar i stål, innefattande 50
000 mätpunkter på en total balklängd av cirka 5 km. Bakgrunden till
övervakningen är stålets risk för sprödbrott vid kall väderlek.
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6.1

Systemanalys

Syftet med att modellera hela bron i en FE-modell var att kunna använda
modellen i ett framtida läge, där det skulle kunna krävas snabba åtgärdsförslag
för att möjliggöra fortsatt framdrift av Hisingsbron, eller för att säkerställa
trafikering över Götaälvbron genom exempelvis omdisponeringar eller
reduceringar av trafiken.
Ytterligare ett syfte var att kunna ta fram ett kontrollprogram för stödförändringar
som inte var generellt, utan var anpassat till verkliga förhållanden. Götaälvbron
har sedan den byggdes genomgått ett antal stora lager- och
pendelpelarjusteringar för att klara kraven på tillåtna differenssättningar.
Beräkningsmodellen för bron har delats upp i fem delar, två delar för södra
viadukten, två för bron över älven och en för norra viadukten. För
beräkningsmodellerna har använts Robot Structural Analysis 2015, (RSA, eller
Robot), vilket utför beräkningar med hjälp av Finita elementmetoden (FEM).
I tidigare arbeten som gällt det fiberoptiska system som övervakar
sprickbildningar och töjningar i stålet, har framkommit att det i bruksskedet
föreligger en relativt stor samverkan mellan betong och bärande stålbalkar.
Kontroll av denna samverkan utfördes med hjälp av nattliga överfarter med
fullastade lastbilar, och pålimmade töjningsmätare på stålbalkarna, se figur 6.3.
Denna verifierade semisamverkan modellerades sedan in i modellerna för att
ligga nära verklig statisk funktion i bruksstadiet.
Utifrån detta byggdes modellen med olika antaganden, utan samverkan, med
semisamverkan och med full samverkan mellan stål och betongdäck, för att
kunna studera olika lasters inverkan på stålets töjnings- och spänningsnivåer.
Fiktiva stödrörelser ansattes, och spänningarna adderades till varandra för att
slutligen kunna ge begränsningsvärden i det kontrollprogram för bron som
sedan kom att gälla som riktlinje för samtliga aktörer. Bron känner ju inte av om
påverkan kommer från den ena eller den andra entreprenaden, eller hur en
given rörelsetolerans ska fördelas mellan olika påverkande projekt.

Figur 6.3.

Nattligt kalibreringsarbete av beräkningsmodeller på
trafikavstängd bro.
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6.2

Varnings- och stoppvärden

Det övergripande kravet var att anläggningsarbetena skulle bedrivas så att inga
skadliga sättningar, hävningar eller andra rörelser uppstod i närliggande
Götaälvbron.
Ett kontrollprogram togs fram som en del av Hisingsbrons förfrågningsunderlag.
Innehållet i detta är i stort:

›

generella anvisningar om organisation, ansvar och utrustning,

›

gränsvärden för varnings- respektive stoppvärden för vertikala
differensrörelser mellan närliggande stöd, och för horisontala totalrörelser
för enskilt stöd,

›

lutningsförändringar för vissa utvalda stöd,

›

krav på mätnoggrannhet.

Beträffande tillåtna vibrationer hänvisades till en separat handling, ”Riskanalys
markvibrationer”.
Stoppvärden för differensrörelser mellan närliggande stöd sattes till 4-20 mm,
(varierar längs bron). Värdena baserades på en känslighetsanalys som
genomförts i beräkningsmodellen. För rörelser i horisontalled varierade
stoppgränsvärdet från 3 till 20 mm.
Minsta acceptabla mätnoggrannhet sattes till  1 mm i vertikalled vid
precisionsavvägning av dubbar, och till  3 mm i horisontalled.
Det kan tyckas motsägelsefullt med stoppvärde på 3 mm, och samtidig
mätnoggrannhet på 3 mm, men detta ska tolkas så att gränsvärdet är satt
utifrån att den faktiska rörelsen kan vara mellan 0 och 6 mm vid ett inmätt värde
på 3 mm. Detta förhållande har beaktats i angivna begränsningsvärden i
kontrollprogrammet.
I kontrollprogrammet anges även åtgärder vid uppnådda värden.
Entreprenören för byggandet av Hisingsbron, Skanska/ M T Höjgaard, gavs i
kontrollprogrammet ansvaret för att stoppgränsvärden inte skulle överskridas.
Uppnås varningsgränsvärden ska orsak utredas, och entreprenören föreslår
åtgärder för att säkerställa att stoppvärdena inte överskrids. Vid överskridande
av stoppvärden föreligger risk att skada brons bärighet, vilket bl a. kan innebära
reduktion av trafikering.
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6.3

Reaktiva åtgärder

Begränsningsvärden har under rådande byggnadstid överskridits i ett flertal
punkter. Den höga kravnivån har varit relevant, men genom god framförhållning
och fortlöpande analyser av konsekvenser, och i kombination med praktiska
åtgärder framtagna inom bro- och geogruppen, har det ändå gått att driva
entreprenadarbetena vidare. Genomförda åtgärder är bland annat:

›

upptagning av lerproppar/slitsar, och byte av pålelement från betong till
stålrörspålar,

›

vattenbegjutningssystem för kylning av broklaff,

›

slipning av broklaff och räls,

›

portabelt töjningsmätsystem för stålbalkar,

›

reparation av lager på skivstöd 18,5 och 21,5,

›

reparation av lagerinfästningar vid rörelsefog stöd 21 över E45,

›

mer frekventa inspektioner och riktade inmätningar av problemområden.

I analysarbetet har instrumenteringen av stöden, (se avsnitt 4), varit till
ovärderlig hjälp genom att man fortlöpande kunnat se rörelser och tendenser i
webbportalen Projektnav Hisingsbron.

6.3.1

Slitsar och byte av pålelement från betong till
stålrörspålar

Förändringar av ursprungligen planerade påltyper för att minska
massundanträngningen, samt upptagande av lerproppar har genomförts i flera
fall. Båda åtgärderna har genomförts som en konsekvens av konstaterade och
prognostiserade skadliga stödförskjutningar.

6.3.2

Spridarsystem för kylning av klaff

Vid hög lufttemperatur och stark solstrålning utvidgar sig älvbrodelarnas
överbyggnad, vilket påverkar klaffens funktion. När yttre påverkan dessutom
sker på stöd som har fasta lager för älvbrodelen, så förvärras situationen och
fartyg måste invänta kvällen/natten, när bron "svalnat", för att få klafföppning.
Ett system med kombinerat vattenbegjutnings- och spridarsystem installerades,
vilket innebar vattenkylning av alla klaffens konstruktionsdelar, både uppe på
och under körbanan.
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6.3.3

Slipning av broklaff och räls

Förhållandevis stora förskjutningar av klaffen i såväl höjd som sidled, uppkom
vid borrning av stålrörspålar för Hisingsbrons lyftdelsfundament, överstigande
stoppvärdena för stöden V och VI. Problemen begränsade klaffens
öppningsfunktion och föranledde att klaffen vid flera tillfällen inte gick att stänga
efter öppning, vid varm väderlek.
Åtgärderna som sattes in var att vrida maskin- och anslagspelare för klaffen
med hjälp av installerade domkrafter, samt att slipa stål- och rälsdelar för att
utöka spalten mellan själva klaffen och anslagspelare.

6.3.4

Portabelt mätsystem för töjning hos stålbalkar

För att mäta lokal påverkan som uppkommer akut, har ett portabelt
töjningsmätningssystem för stålbalkar monterats på bron. Systemet har bland
annat använts för kontroll av stålbalkar i samband med trafikomläggningen vid
norra landfästet.

6.3.5

Reparation av lager på skivstöd 18,5 och 21,5

Betongstöd för avväxlingsbalkar över Götaleden (E45) har påverkats av
horisontella förskjutningar, vilka överskridit uppsatta stoppvärden. Även om de
överskridande rörelserna har varit måttliga har de ändå fört med sig
betongskador.
Konsekvensen har blivit att betong i lagerstöd har krossats och att
skruvinfästningar brustit. Reparationsåtgärder har då satts in akut för att
upprätthålla säkerheten. Eftersom konsekvenser vid överskidande kan
förskjutas i tid pga. temperaturberoendet, så har också lagreninspektionerna
utförts oftare.

6.3.6

Reparation av lagerinfästningar vid rörelsefog
stöd 21

I avväxlingsområdet över Götaleden finns ett stort antal lager mellan
avväxlingsbalkar och brobalkar. Vid dilatationsfogen S21 har lagerbultar på yttre
lager skjuvats av, sannolikt till följd av att lagen tryckts mot varandra vid
stödförskjutningar kombinerat med varmt väder. Lagerskruvar har reparerats
och lagerinfästningar har förstärkts.
Slutligen har också lagerinspektioner utförts mer frekvent.

6.3.7

Frekventa inspektioner riktade mot
problemområden

Under hela byggskedet har det uppkommit rörelser som krävt analys, men
också särskilda inspektioner som utförts veckovis eller månadsvis. Syftet har
varit att snabbt upptäcka sprickor i stål, avskjuvade förband eller betongskador.
Metodiken har varit framgångsrik, men kan endast tillämpas efter noggrann
analys av konsekvenser vid ett eventuellt brott.
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7

Regelverk, föreskrifter

Utformning och dimensionering av en anläggning ska utföras i enlighet med
gällande lagar och föreskrifter, inklusive antagna detaljplaner.
Enligt Miljöbalken är byggprojekt skyldiga att säkerställa att de bygg och
anläggningsåtgärder som vidtas inte medför skada på intilliggande verksamheter,
byggnader och anläggningar. Således föreligger en skyldighet att utföra arbete
på ett sådant sätt att omgivningspåverkan minimeras, såsom i detta fall
Götaälvbron och dess funktion, men även angränsande byggprojekt
I detaljplan för Bro över Göta älv finns under ”Upplysningar” följande text.
Objektsanpassade kontrollprogram och riskanalyser ska med avseende på
omgivningspåverkan, stabilitet och vibration utföras vid alla markarbeten
t.ex schakt, markbelastning (upplag och tillfällig trafik under byggtid)
pålning, spontning, muddring samt vid byggnation. Samordning av
kontrollprogram och riskanalyser sker vid genomförandegrupp där
ansvarig geotekniker för planens genomförande ska ingå.

Enligt Stadsbyggnadskontoret är denna text ur juridisk synpunkt just
upplysningar, och vid tiden då denna plan antogs så hade planbeskrivningen en
lägre status än den har idag. Erfarenheterna från arbeten kring Götaälvbron kan
dock mana till eftertanke beträffande hur man framledes ska uttrycka sig på
plankartor.

7.1

Robusthet

Begreppet Robusthet, som nämnts tidigare, och som kommer införas när
Eurokoderna uppdateras om några år, innebär att byggnader och anläggningar
skall klassificeras på basis av vilken omgivningspåverkan de tål efter
färdigställande. Detta borde medföra att det framgent blir enklare att bedöma hur
man ska ta hänsyn till angränsande befintliga objekt.
En avgörande fråga blir dock då vilket ansvar en byggherre har för att en byggnad
ska ha en sådan robusthet att den "tål" planerade respektive icke planerade
byggnader i närheten. Nästa fråga blir ju sedan vem som i så fall ska bära
eventuella kostnader för att åstadkomma en sådan robusthet.
Inom det här aktuella området fanns dock inga krav eller förutsättningar
beträffande vilken omgivningspåverkan som kunde accepteras på exempelvis
pålarna inom kv Platinan. Kravet att skada inte får uppstå på Götaälvbron finns
naturligtvis kvar. En viktig frågeställning vid en eventuell skada blir dock vilket av
de tre projekten intill Götaälvbron det är som orsakat skadan, eller har alla tre
projekten bidragit till skadan, och i så fall till hur stor del?
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En annan viktig frågeställning, som ofta negligeras, men som (delvis) fångades
upp inom Hisingsbroprojektet, är intern påverkan på konstruktioner som
färdigställs tidigt inom det egna projektet. Inom Hisingsbron försvårades
emellertid detta av att konstruktionsansvaret, inklusive valet av
grundläggningsmetod, för olika delar var uppdelat mellan olika aktörer.
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8
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BILAGA 1
Sammanställning av installerade pålar, mm.
År 2017
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År 2018
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År 2019

År 2020
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BILAGA 2
Götaälvbron
Genomförda åtgärder
i samband med pålningsarbeten i brons närhet
Aktionsgruppen
Arbetskopia 18-04-24

Arne Adrian, SWECO
Mikael Andersson, Trafikkontoret
Thomas Darholm, COWI
Leif Jendeby, COWI
Ingvar Larsson, ÅF
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1

Bakgrund

Under 2017 och 2018 kommer omfattande pålningsarbeten att utföras i
områdena kring Götaälvbron. Eftersom denna pålning till stora delar
utförs med deplacerande pålar, så kommer detta bl a att innebära
massundanträngning, vilket i sin tur innebär rörelser hos Götaälvbron.
Götaälvbrons konstruktion, med en rörlig klaff, samt dess ålder gör att
bron är särskilt känslig för rörelser. Därför har ett omfattande
kontrollprogram upprättats, i vilket även redovisas gällande gränsvärden
för brons rörelser, (Göteborgs stad, Trafikkontoret, Dnr:625/10).
I avsikt att skydda samordna insatser för att minimera inverkan dessa
rörelser har sedan våren 2017 ett antal samverkansgrupper, (bl a
geoteknik och broteknik), bildats.
I dessa grupper finns samtliga involverade byggherrar representerade,
(Vasakronan/Kv Platinan, Trafikverket/Nedsänkning av Väg E45, samt
Trafikkontoret/Hisingsbron).
För att ta fram förslag på konkreta åtgärder, och sedan genomföra dessa
då de beslutats, har en särskild "Aktionsgrupp" tillsats. Denna består av
följande medlemmar:

Arne Adrian, SWECO
Mikael Andersson, Trafikkontoret
Ingvar Larsson, ÅF
Thomas Darholm, COWI
Leif Jendeby, COWI

Denna PM beskriver de åtgärder vilka genomförts efter förslag från
"aktionsgruppen". Samtliga åtgärder har dock formellt beställts via
Trafikkontoret, vilka därmed också utgör byggherre för åtgärderna.
Kostnaderna för åtgärderna, liksom för aktionsgruppens arbete, fördelas
mellan berörda parter enligt särskilt avtal.
Denna PM beskriver de åtgärder som vidtagits vid sidan om
Götaälvbron, medan åtgärder på själva bron beskrivs i: "PM,
Sammanställning av utredningar och förstudier på Götaälvbron
utifrån pågående byggprojekt i anslutning till bron", (Levande
dokument, Göteborgs stad, Trafikkontoret).
Eftersom åtgärder emellertid utförs successivt, så innebär detta att detta
dokument blir "levande" i takt med att nya åtgärder vidtas. I
föreliggande PM innebär detta att nya avsnitt successivt läggs till. PM:en
dateras då kontinuerligt upp. Följande uppdateringar har hittills utförts:
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17-10-09

Avsnitt 1-3, (grundversion)

17-12-04

Avsnitt 4, (reviderad version)

18-02-20

Avsnitt 5, (reviderad version)

18-03-20

Avsnitt 6, (reviderad version)

18-04-24
Avsnitt 7, samt tillagd koppling till Brogruppens åtgärdsPM, avsnitt 1,
(denna version)

BILAGOR
Bilaga 1

Översiktsbild med Götaälvbrons stödnumrering
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2

Proppdragning söder om Stöd S31

2.1

Syfte

I avsikt att avlasta GÄ-brons stöd S31 beträffande de pålningsarbeten
som tidigare utförts sydost om stöd S31, (främst inom Kv Platinan, men
även för Väg E45), utfördes skruvborrning omedelbart söder om stöd
S31, se figur 2.1.

Figur 2.1

Område för skruvborrning i juli och sept 2017

2.2

Omfattning och tidpunkt

Etapp 1, 11-12 juli. Totalt utfördes 11 st skruvborrningar, cc 2 m, med 
0,3 m, och ned till 9 m djup, se figur 2.2. Det begränsade djupet berodde
på att man här befinner sig under GÄ-bron, och att längre skruvar/större
maskiner därför inte var aktuella. Dessa arbeten utfördes den 11-12 juli
2017.
Etapp 2, 11-12 sept. Under perioden 11-12 sept 2017 kompletterades
sedan dessa borrningar, dels genom att de tidigare skruvborrhålen
rensades, dels genom att 8 nya hål borrades parallellt med de gamla
hålen.
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Figur 2.2

Skruvborrning norr om stöd 31
Foto: Ulf Lundgren, ÅF

2.3

Konstaterad effekt, kommentarer

Vid de kompletterande borrningarna kunde konstateras att de flesta
hålen fortfarande stod öppna i den övre delen, och att de var fyllda med
vatten. I samband med rensning av de tidigare utförda hålen kunde
också konstateras att man inte fick upp särskilt mycket massor, vilket
även detta indikerar att hålen inte "slagit igen".
Rent teoretiskt ska hål i den aktuella jorden kunna stå öppna ner till
drygt 5 m djup, djupet avgörs dock i stor utsträckning av hur stora
horisontaltrycken i jorden är, vilket är osäkert till följd av pålning i
närområdet. I det fall hålen dessutom är fyllda med vatten så kommer de
att kunna stå öppna till ännu större djup.
I samband med de kompletterande borrningarna i sept 2017, sprang en
vattenledning läck, (äldre gjutjärnsledning, som skulle tas ur bruk nån
vecka senare). Detta innebar dock att arbetena avbröts, eftersom man då
inte ville förvärra skadan, (man visste då inte om i vilken omfattning
ledningen skadats, och att denna skulle tas ur bruk). Därför utfördes
endast 8 nya borrningar, och vidare hann man inte borra ur alla de
tidigare hålen. Det rinnande vattnet fick även till följd att hålen i stor
utsträckning fylldes med jord (sand) som vattnet förde med sig, se figur
2.3.
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Figur 2.3

Aktuellt område efter det att arbetet avbrutits.
Man ser hur fritt vatten står i hålen, samt hur
markytan
(Foto: Ulf Lundgren, ÅF)

I figur 2.4 redovisas hur stöd S31 rört sig i längsled under den aktuella
perioden, (eftersom skruvborrningarna utförts parallellt med stödet, så
kan den längsgående rörelsen förväntas påverkas mest). Man finner då
att såväl i juli som i september så indikerar mätningarna att stödet skulle
ha rört sig söder ut i samband med skruvborrningarna, vilket skulle vara
logiskt då pålningen tidigare skjutit stödet åt norr. Man kan dock även
konstatera att redan efter några dagar, så har dessa rörelser sedan "gått
tillbaka". Vid den aktuella perioden i juli har dessutom ingen pålning
skett, varför den återgående rörelsen är svår att förklara.

Figur 2.4

Rörelser hos stöd S31, i brons längsled, (positiva
rörelser norr ut)
Punkterna S31001 och S31002 sitter i stödets
västra resp. östra ända
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3

Proppdragning norr om det södra Phuset.

3.1

Syfte

I avsikt att avlasta GÄ-brons stöd S31 beträffande de omfattande
pålningsarbeten som kommer att utföras inom främst Kv Platinan, men
även för Väg E45, Hisingsbron och Stadstjänarebron, så utfördes
skruvborrning norr om det södra P-huset, längs med Hamntorgsgatan

3.2

Omfattning och tidpunkt

Skruvborrningen utfördes omedelbart norr om det södra P-husets norra
gavel, se figur 3.1 och figur 3.2. Borrningarna genomfördes den 25-26
sept 2017.
Totalt utfördes 17 skruvborrningar, med  0,4 m, och till 20 m djup, se
figur 3.3.
I avsikt att begränsa rörelserna hos P-husets plintar, så koncentrerades
borrningarna i viss mån till P-husets infart, (i väster), där man inte har
några plintar.

Figur 3.1

Område för skruvborrning i sept 2017
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Figur 3.2

Vy längs Hamntorgsgatan (väster ut), visande
aktuellt område

Figur 3.3

Skruvborr, ("Augerborr"), använt vid det södra Phuset,  0,4 m
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Figur 3.4

Utförd skruvborrning den 25 sept,
med plaströr installerade den översta metern.

I avsikt främst att reducera lokala sättningar till följd av propptagningen
så placerades plaströr i hålens övre del, (ner till ca 1 m djup), se figur 3.4.

3.3

Konstaterad effekt, kommentarer

En översiktlig studie av vilken effekt propptagningen skulle kunna få i
form av rörelser har utförts. Denna utfördes då med hjälp av den
förenklade metod för massundanträngning som återfinns i
Pålgrundläggningshandboken och i Pålkommissionens rapport 95,
(Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning).
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Härvid har följande antaganden gjorts:

Antal skruvborrningar:

17 st

Djup:

20 m

Diameter:

0,4 m

"Verkningsgrad":

1,0, (dvs hålet går igen helt)

Med dessa antaganden erhålles en maximal hävning/sidorörelse,
närmast propptagningsområdet på ca 40 mm. I det fall hålen delvis står
öppna, (vilket är troligt), så minskar rörelserna i samma omfattning. Det
troliga är vidare att hålen står öppna i den övre delen men går ihop i den
nedre, vilket bör ge mindre lokal effekt, men lite bättre effekt ett stycke
ut.
Enligt metoden kommer marken att påverkas inom ett område ut till ett
avstånd motsvarande pål/propp-längden, dvs 20 m. Erfarenheterna
beträffande rörelser till följd av pålslagningen i området tyder på att
effekt fås upp till ca 1,5 ggr pållängden, dvs ca 30 m, (därmed inte sagt
att detta med automatik även skulle gälla effekt av proppdragning).
I figur 3.5 har därför avstånden 20 och 30 m från
proppdragningsområdets nordvästra hörn markerats. Man finner då att
den förväntade rörelsen hos stöd S31 är mycket liten. Däremot bort man
se en påverkan på stöd S30.

Figur 3.5

Avstånden 20 och 30 m ut från proppdragningsområdet, (motsvarande 1,0 och 1,5 ggr
propplängden)
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De mätningar av rörelser hos Götaälvbron som utförts ger emellertid
ingen tydlig indikation på att de närmaste brostöden skulle ha rört sig till
följd av propptagningen. Rörelserna hos stöd S30 0ch S31 redovisas i
figur 3.6 resp. 3.7.
Avseende stöd S30 kan konstateras att mätningarna indikerar att man
skulle ha fått ca 1 mm rörelse söder ut i samband med propptagningen,
vilket i så fall skulle vara logiskt, (jfr ovan). Studerar man däremot
rörelserna tvärs bron så finner man att bron under perioden 19 sept till
den 1 okt skulle ha rört sig 4 mm väster ut, för att sedan röra sig ca 3 mm
öster ut.
Även stöd S31 indikerar möjligen en rörelse på ca 1 mm söder ut i
samband med propptagningen, men liknande rörelsemönster
förekommer såväl före som efter den 25 sept.
Att propptagningen skulle ha gett någon tydlig rörelse hos de två
närliggande stöden S30 och S31 är således svårt att säga.
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Figur 3.6

Rörelser hos stöd S30, i brons längs-och tvärled,
(positiva rörelser norr och öster ut)
Punkterna S30001 och S30002 sitter i stödets
västra resp. östra ända
Den röda vertikala linjen visar den 25 sept, dvs då
propptagningen startade
Diagrammen är baserade på de nya nollvärden
som presenterades vid möte med Geogruppen den
3/10-2017
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Figur 3.7

Rörelser hos stöd S31, i brons längs-och tvärled,
(positiva rörelser norr och öster ut)
Punkterna S31001 och S31002 sitter i stödets
västra resp. östra ända
Den röda vertikala linjen visar den 25 sept, dvs då
propptagningen startade
Diagrammen är baserade på de nya nollvärden
som presenterades vid möte med Geogruppen den
3/10-2017
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4

Proppdragning väster om det södra Phuset.

4.1

Syfte

I avsikt att avlasta GÄ-brons stöd mellan Götaleden och fram till ca
Hamntorgsgatan, så utfördes propptagning längs det södra P-husets
västra fasad, (P-huset river sen ett antal veckor tillbaka). Den aktuella
propptagningen bedömdes i huvudsak avlasta brons stöd i brons tvärled.

4.2

Omfattning och tidpunkt

Skruvborrningen utfördes i anslutning till, och på ömse sida om, det
södra P-husets västra fasad se figur 4.1. Borrningarna genomfördes den
24 Nov 2017.
Totalt utfördes 50 skruvborrningar, cc 1,5 á 2,0 m, med  0,4 m, och till
20 m djup, dvs med samma utrustning som användes vid propptagning
norr om det södra P-huset, jfr avsnitt 3.2.
För att förhindra att markytan deformeras lokalt, samt för att eliminera
risken för att nån trampar ner i hålen, så monteras plaströr i den övre
delen, jfr. figur 3.4.

Figur 4.1

Område för skruvborrning i November 2017,
(ungefärligt läge)
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4.3

Konstaterad effekt, kommentarer

Den utförda skruvborrningen gav en omedelbar effekt på Göta Älv-brons
rörelse.
I brons tvärled syntes en tydlig effekt på stöden 25-30, se figur 4.2
nedan.
Rörelserna i brons längdriktning var, som förväntat, betydligt mindre,
se figur 4.2. Även i detta fall kunde man dock konstatera rörelser hos
stöden 25-30, med en maximal rörelse söderut med som mest drygt 2
mm. Stöden 24-26 rörde sig dock norrut, vilket var att förvänta.
Rörelserna finns även redovisade i plan i figur 4.3.
Beträffande rörelserna i längsled kan man även notera en skillnad för
stödens östra respektive västra ända, där den östra delen rör sig mer än
den västra vilket är logiskt, då dessa ligger närmare propptagningen.
Detta innebär en mindre rotation av stöden.

10

Slitsens läge

8

Rörelse (mm)

6
4
2
0
Tvärled, (positivt åt öster)
-2
Längsled, (positivt åt norr)
-4
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Stöd Nr

Figur 4.2

Rörelser hos Göta Älv-bron,
till följd av skruvborrning utförd 171124

Den utförda skruvborrningen, med  0,4 m, och cc-avståndet 1,5 á 2,0 m,
motsvarar en kontinuerlig slits på 4-5 cm, under antagande om knappt
60 % verkningsgrad på propparna, (hänsyn till själva skruvens volym).
Om man utgår från att effekten delas lika "åt två håll" så skulle detta
således motsvara 20-25 mm åt vardera hållet. Av detta ser vi således
drygt 20 %, vilket huvudsakligen förklaras av avståndet mellan bron och
skruvborrningen, och eventuellt även av att hålen inte går igen helt. Det
finns därför också anledning att tro att man härigenom skaffat sig en viss
buffert för kommande pålning.
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I figur 4.4 och 4.5 redovisas mätningarna från Stöd 25 och Stöd 28, som
exempel på den uppnådda effekten.

Figur 4.3

Uppmätta rörelser i anslutning till propptagning,
17-11-24
(figur upprättad av A. Kullingsjö, Skanska)
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Figur 4.4

Rörelser hos Göta Älv-bron, Stöd 25
till följd av skruvborrning utförd 171124
Positiva rörelser åt norr och öster
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Figur 4.5

Rörelser hos Göta Älv-bron, Stöd 28
till följd av skruvborrning utförd 171124
Positiva rörelser åt norr och öster
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5

Proppdragning parallellt med
Götaälvbron, mellan stöden 23 och 31

5.1

Syfte

Den tidigare proppdragningen längs det södra P-husets västra fasad gav
god effekt, (jfr avsnitt 4.3). För att reducera inverkan av pågående
pålning för kv Platinan och för Hisingsbrons ramp och påldäck, så
utfördes i månadsskiftet Jan-Feb proppdragning i ungefär samma linje,
dock i en linje något förlängd i nord-sydlig riktning.

5.2

Omfattning och tidpunkt

Skruvborrningen utfördes parallellt med tidigare propptagning väster
om det södra P-huset, se avsnitt 4.2. Borrningarna genomfördes den
30/1, 6/2 samt den 8/2 2018.
Totalt utfördes 49 skruvborrningar, längs en ca 100 m lång sträcka.
Borrningarna utfördes med  0,4 m, och till 20 m djup, dvs med samma
utrustning som användes vid propptagning norr om det södra P-huset,
jfr avsnitt 3.2. De uppkomna kratrarna skyddades också med hjälp av
plaströr på samma sätt som tidigare, jfr. figur 3.4.

Figur 5.1

Område för skruvborrning 31 Jan – 8 Feb 2018,
(ungefärligt läge)
Delsträcka 1, 27 proppar, utfördes den 30 Jan
Delsträcka 2, 18 proppar utfördes den 6 Feb
Delsträcka 3, 4 proppar, utfördes den 8 Feb
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5.3

Konstaterad effekt, kommentarer

Den utförda skruvborrningen gav en mycket begränsad effekt på Göta
Älv-brons rörelse.
I brons tvärled kan man ana en viss återgång på stöden 25-28, se figur
5.2 nedan.
Även rörelserna i brons längdriktning var mycket små, och i den norra
delen, stöd 27-31, rörde sig bron t.o.m. något norrut, se figur 5.2.

3
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Figur 5.2

Rörelser hos Göta Älv-bron,
till följd av skruvborrning utförd 30/1 – 8/2, 2018

Att rörelserna vid denna propptagning blev väsentligt mindre än
tidigare, (jfr skruvborrning i november 2017, avsnitt 4), kan förklaras av:

•
•

vid detta tillfälle gjorde man förvisso lika många hål, 49 st, som i
november, (50 st), men den totala sträckan var ca 50 % längre,
parallellt med propptagningen skedde en relativt omfattande pålning
mellan stöden 25 och 31, (uppskattningsvis ca 25 pålar som vibrerats
ner till 66 m).
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6

Kompletterande proppdragning
parallellt med Göta Älvbron, mellan
stöden 23 och 31

6.1

Syfte

Syftet med denna propptagning var dels att generellt minska rörelserna
hos Götaälvbron, dels att få en jämnare horisontell utböjningskurva för
bron, se figur 6.1.
Speciellt ville man ha mindre "språng" mellan stöden 22 och 23, samt i
anslutning till stöd 31, (vilket innebär kring ca 40 resp. 160 m i figur 6.1).

Figur 6.1

Rörelser tvärs Götaälvbron vid olika tidpunkter

6.2

Omfattning och tidpunkt

Med hänsyn till syftet med propptagningen, så skulle därmed insatserna
koncentreras till områdena kring stöd 23 och 31, men därutöver så
förväntades ytterligare rörelser till följd av den pålning som återstår för
påldäck/ramp, vilken främst är lokaliserad till området mellan stöden 26
och 28. Även återstående pålning inom kv Platinan ligger ungefär inom
detta område. Sammantaget innebar detta att propptagning beslutades
ske längs hela sträckan, dvs från stöd 23 till stöd 31, se figur 6.2.
Propptagningen som genomfördes den 27-28 Feb 2018 kom därigenom
att vara mycket lik den som utfördes under perioden 31 Jan till 8 Feb,
2018.
Efter detta, den 13 Mars, togs sedan också 6 st proppar i
Hamntorgsgatan, se figur 6.2.
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Figur 6.2

Utförd propptagning under perioden 27-28 Feb,
2018.
Delsträcka 1, 5 proppar, utfördes den 27 Feb
Delsträcka 2, 25 proppar utfördes den 27 Feb
Delsträcka 3, 10 proppar, utfördes den 28 Feb
Delsträcka 4, 6 proppar, utfördes den 13 Mars

Totalt utfördes 46 skruvborrningar, längs en ca 100 m lång sträcka.
Borrningarna utfördes med  0,4 m, och till 20 m djup, dvs med samma
utrustning som användes vid propptagning norr om det södra P-huset,
jfr avsnitt 3.2. De uppkomna kratrarna skyddades också med hjälp av
plaströr på samma sätt som tidigare, jfr. figur 3.4.

6.3

Konstaterad effekt, kommentarer

I likhet med de propptagningar som utfördes i månadsskiftet Jan-Feb,
2018, så gav denna skruvborrning en mycket begränsad synbar effekt på
Göta Älv-brons rörelse, (om effekten baseras på uppmätta rörelser
omedelbart före och efter skruvborrningen).
De nedan redovisade analyserna av erhållen effekt innefattar dock inte
de 6 proppar som utfördes i Hamntorgsgatan den 13 Mars.
I brons tvärled kan man ana en viss återgång på stöden 25-31, se figur
6.3 nedan.
Rörelserna i brons längdriktning var även dom mycket små, men dessa
indikerar att stöden 25-28 till och med skulle ha rört sig något norr ut.
Att rörelserna även vid denna propptagning blev väsentligt mindre än
vid den som utfördes den 24 Nov 2017, (jfr avsnitt 4), kan förklaras av:
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•

•

vid detta tillfälle gjorde man något färre hål, 40 st, (jämfört med
50 st i november), och den totala sträckan var dessutom ca 50 %
längre,
parallellt med propptagningen pålade man inom det aktuella
området

Figur 6.3

Rörelser hos Göta Älv-bron,
till följd av skruvborrning utförd 27-28 Feb, 2018,
(dvs. exkl. de proppar som togs i Hamntorgsgatan
den 13 Mars)
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7

Sågning av stödmur väster om stöd 21-5
och 22

7.1

Syfte

Det har konstaterats att stöden 21-5 och 22 rört sig väsentligt mindre i
tvärled än stöden norr om dessa. Detta skulle kunna förklaras av att de
stödmurar som återfinns västerut, och vilka i väster ansluter mot
Götatunneln, fungerar som "upplag", och att de därigenom förhindrar
rörelserna hos stöden 21-5 och 22, se figur 7.1.
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Figur 7.1

Rörelser hos Götaälvbrons stöd,
(rörelser tvärs bron)

Om detta är fallet, så har det uppkommit en relativrörelse mellan
brofundament och dess pålar, eftersom jorden och pålarna inte varit
förhindrade i sin rörelse, (förutom via brostödet).
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7.2

Omfattning och tidpunkt

I avsikt att minska denna rörelse utfördes där sågning av stödmuren den
20 mars.
Sågningen utfördes genom att stödmurens vertikala del kapades med ett
ca 10 mm tjockt snitt i en skarv, belägen strax väster om stöd 21-5, se
figur 7.2.
Stödmurens bottenplatta sågades dock inte, då denna enligt ritning
skulle innehålla en spalt vid skarven, (den horisontella delen är
dessutom mer komplicerad att såga).

Figur 7.2

Stödmur vilken sågades den 20 Mars, 2018

7.3

Resultat och konstaterad effekt

Mätningar av tvärsrörelserna hos stöd 22 redovisas i figur 7.3. Av figuren
framgår att man inte kan se nån omedelbar effekt av sågningen.
Möjligen har stödet efter denna tidpunkt istället rört sig något öster ut,
vilket inte kan förklaras av sågningen, (utan kanske snarare är en
återgång av tidigare rörelser, då pålningen inom närliggande områden
avslutats sedan en tid).
Dessutom har okulärt konstaterats att den sågade glipan inte gått igen.

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

103 (108)
2021-03-19

Figur 7.3

Tvärsrörelser hos GÄB stöd 22 i anslutning till
sågning av stödmur.
Röd linje anger tidpunkten för sågningen

Ytterligare studier av ritningarna har också inneburit att dessa skulle
kunna tolkas som att det inte finns nån spalt i bottenplattan. En
fördjupad studie av uppkomna rörelser utförs därför, och man inväntar
även en prognos av rörelserna för återstående pålning för Götaälvbron,
(stöden söder om Stadstjänarebron), innan beslut om eventuell
ytterligare sågning tas.

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

104 (108)
2021-03-19

Bilaga 1
Översiktsbilder med Götaälvbrons
stödnumrering
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BILAGA 3
Sammanställningsritning, Götaälvbron

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

106 (108)
2021-03-19

Hisingsbron, Projektsamarbete i samband med byggande i anslutning till Götaälvbron
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

107 (108)
2021-03-19

Göteborgs stad, Trafikkontoret
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

www.goteborg.se

