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GÖTALEDEN - PÅGÅENDE TUNNELBYGGE I CENTRALA GÖTEBORG 

Åke Eriksson, Vägverket Region Väst, Göteborg 

Figur 1. Huvudtunnel, injektering. 

När Götatunneln, under centrala Göteborg, öppnar hösten 2005 räknar vi med att 
kunna minska olyckorna väsentligt. Trafikrytmen blir jämnare vilket minskar avgaserna 
och ger bättre luft. Trafikbullret reduceras när bilarna går i tunneln. Eftersom all 
genomfartstrafik kommer att gå genom tunneln förbättras också innerstadsmiljön. 

När tunneln är klar kan delar av nuvarande Götaleden byggas om till lokalgata. Stora 
Badhusgatan kommer att kompletteras med spårvagnsspår för att bygga klart "Kringen" 
- spårvägsringen som knyter ihop Göteborgs kollektivtrafiksystem. Kringen är ett annat 
projekt i Göteborgsöverenskommelsen. 

Framför allt skapas en attraktiv miljö utefter södra älvstranden. Staden kan växa fram 
mot älvstranden med bostäder, strandpromenader, kulturella och maritima centra mm. 
Med tunneln kan visionerna bli verklighet. 

Götatunneln är också intressant ur teknisk synvinkel. 
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Trafik och problembild 

Götaleden går längs med Göta älv i Göteborg och är en del av riksväg 45. Leden 
är en viktig del både i kommunens huvudvägnät och i det nationella stamvägnätet. 
Via färjeförbindelse, knyter Götaleden sedan an till vägnätet i Danmark och övriga 
kontinenten. Leden är idag hårt trafikbelastad, trafiken är omkring 65 000 fordon per 
dygn. Trafiken medför omfattande miljöproblem med buller, avgaser och olyckor. 

Götaleden är en trafikbarriär som skär av centrala Göteborg från Göta Älv med bl 
a Göteborgsoperan och Maritimt centrum. Genom att flytta genomfartstrafiken till en 
tunnel får man bort många av miljöproblemen och olyckorna. 

Götatunneln 

Vägtunneln, som består av två rör, sträcker sig från Folkets hus vid Järntorget i väster 
till Lilla Bommen i öster. Totalt omfattar ombyggnaden en sträcka av ca 3 300 m varav 
ca 1 600 m i tunnel. Två trafikplatser ingår en vid Järntorget och en vid Lilla Bommen. 
Plan- och profilläget har valts så att tunneln går i berg på så lång sträcka som möjligt 
eftersom berget är av god beskaffenhet. Bergtunnelns längd blir ca 1 km. På ömse sidor 
om bergtunneln erfordras betongtunnlar. På Järntorgssidan blir betongtunneln ca 360 m 
lång och vid Lilla Bommen ca 210 m lång. 

Figur 2. Götatunnelns sträckning. 

Figur 3. Götatunnelns profil under staden. 
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Geologi 

Strandlinjen vid Lilla Bommen gick på 1790-talet i höjd med Sankt Eriksgatan. Sedan 
dess har den flyttats ut i etapper samtidigt som nuvarande Östra Hamngatans kanal 
fyllts igen och inre hamnbassängen flyttas ut mot älven. Detta gör att området för 
den planerade betongtunneln och den nedsänkta delen av leden består av varierande 
typ och mäktighet på utfyllnaderna. Under dessa fyllningar finns naturligt avsatt 
Göteborgslera med mäktigheter på upp till 100 m i tunnelsträckningen. 

Mot bakgrund av detta var det viktigt att ta fram en modell för jordlagrens variation 
i djup- och tvärled och därmed även en modell för variationer i skjuvhållfasthet och 
förkonsolideringstryck. 
Det finns idag pågående sättningar inom Lilla Bommenområdet. De varierar mellan 5 
och 10 mm/år. Pågående sättningar finns även hos en del byggnader och Göta älvbron 
som är kohesionspålade. 

Ett särskilt hydrogeologiskt program har utarbetats som underlag för ansökan om 
vattendom. De äldre husen och gatorna är mycket känsliga för grundvattensänkningar 
och sättningar. 

Grundvattensänkningarna skall enligt vattendomen begränsas till en meter, vilket kräver 
en nästan tät tunnel. lnläckage får vara max 20 I/min för hela tunneln. 

Berggrund 

Berget består i huvudsak av slirig gnejs med gångar av pegmatit och amfibolit. 
Bergmassan är söndersprucken av flera sprickgrupper, där den dominerande 
sprickgruppen följer förskiffringen i berggrunden och de andra sprickgrupperna 
vanligen står vertikalt tvärs tunneln. Stabiliteten kommer att styras av utfall längs de 
dominerande sprickgrupperna och bergspänningarna runt tunnelrören. 

Bergspänningarna har mätts på två platser längs tunneln. Spänningarna är relativt höga 
och störst parallellt med tunnelrören. 

All ingenjörsgeologisk och bergmekanisk information är analyserad och bearbetad 
för klassificering av bergmassan utmed tunneln enligt Q-systemet och 
blockstabilitetsanalyser. Q-systemet redovisas i en tredimensionell beskrivning av 
bergmassan. Den beräknade bergkvaliteten har legat till underlag för bestämning av 
drivnings- och förstärkningsklasser. 

De huvudsakliga stabilitetsproblemen finns där bergtäckningen är liten, t ex under St 
Hamnkanalen med ca 6 m täckning och vid små avstånd till befintliga tunnlar och 
bergrum. Lokalt förekommer kraftigt söndersprucket berg. Särskilda åtgärder kommer 
att krävas då avståndet till befintliga anläggningar är litet. 
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Bergtunneln 

I vardera tunnelröret blir det två 3,5 m breda genomgående körfält, ett 3, 75 m brett 
addisionskörfält samt 1,0 m inre och 2,0 m yttre vägrenar. Tunnelbredden mellan 
betongväggarna blir då 14,25 m. Dessutom tillkommer utrymmen för väggelement 
och längs yttersidorna även utrymme för kablage varför den totala utsprängda 
tunnelbredden blir ca 16 m. Hinderfri höjd blir 5, 1 m och total tunnelhöjd i bergdelen 
drygt 7 m. Bergtunnelrören åtskiljs av ca 10 m massivt berg. Genom detta anläggs 
på var 100:e meter tvärförbindelser att användas som räddnings- och insatsvägar vid 
nödsituationer. 

Figur 4. Sektion i bergtunneln. 

För att kunna spränga huvudtunneln anlades två arbetstunnlar. En från Stora 
Badhusgatan genom Otterhälleberget och en från Smedjegatan genom Kvarnberget. 
Detta gör det möjligt att spränga via fyra fronter i vardera tunnelröret. 

Huvudtunnlarna i berg 

Projektet är uppdelat i fyra stora anläggningsentreprenader, en installationsentreprenad 
samt ett antal mindre specialentreprenader. De tre anläggningsentreprenaderna 
som avser betongtunnlar och trafikplatser är totalentreprenader liksom 
intallationsentreprenaden. Bergtunneln är däremot en utförandeentreprenad. Denna 
entreprenadform har valts för att beställaren skall kunna styra bl a sprängnings- och 
tätningsarbeten. Täthetskraven är mycket hårda, maximalt inläckage är 0, 7 I vatten per 
100 m tunnel och minut. Bakgrunden är att delar av ovanliggande bebyggelse inte 
tål någon nämnvärd grundvattensänkning. Därför sker en systematisk förinjektering på 
hela sträckan. 

I dagsläget är drygt hälften av huvudtunnlarna utsprängda. Vägverket Produktion som 
har entreprenaden räknar med att avsluta tätnings- och sprängningsarbetena under 
2003. 

T äthetskrav 

Täthetskraven är som nämnts mycket hårda. Tätheten kontrolleras genom mätning av 
vattenflöden vid mätvallar och utpumpade mängder från olika delar av tunnelsystemet. 
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Mätningarna görs varje måndag morgon innan produktionen startar. Under helgerna 
är allt vatten avstängt och inga vattenalstrande arbeten får utföras. Ett stort antal berg
brunnar och grundvattenrör i jord loggas kontinuerligt. 

Berggrunden är relativt tät in-situ, vilket dels beror på bergmassans egenskaper och 
på de höga bergspänningarna ända upp till bergytan. Den täta bergmassan ger en 
liten porvolym, vilket innebär att även små läckage till tunneln registreras i våra 
observationshål i berg och jord. Exempel på detta är att effekten av borrning av 
injekteringsskärmar syns i observationshålen. 

Hittills utförd tunneldrivning har visat att de uppställda kraven på täthet har klarats. 

lnjekterinq 

För att klara uppställda täthetskrav ställs stora krav på injekteringsarbetena och 
kunskapen om bergmassan som skall tätas. Den systematiska förinjekteringen inleds 
med borrning av åtta sonderingshål, som ingår i skärmen. Medan resten av 
skärmen borras analyseras insamlade borrdata tillsammans med tidigare kunskap från 
prognosen över bergmassan. Sex parametrar registreras under borrning, så kallad 
Registrering Under Borrning (RUB eller MWD). Vattenförlustmätningar utförs endast i 
sonderingshålen. 

lnjekteringsskärmarna består av 77 hål, 18 m långa med 1 m spetsavstånd_5 m 
från konturen. I botten är skärmen utdragen till 7 m avstånd och en rad med 
25 extrahål borras förskjutet till 5 m konturavstånd. För att styra injekteringen har 
stoppkriterium enligt GIN-metoden använts (Grout lntensity Number). Stoppkriteriet 
baseras på produkten av injekteringstryck och injekterad mängd. 

Resultaten av injekteringarna har visat bra överensstämmelse med prognosticerad 
vattenföring baserat på undersökningar med kärnborrning . Vattenförlustmätning i 
sonderingshålen har inte kunnat korreleras mot injekterade mängder. 

När påverkan på grundvattennivåerna har observerats har vatten pressats in i berg från 
tunneln. Även vid utvärdering av injekteringsresultat har borrdata använts för att se var 
vattenförande sprickor finns . 

Vibrationer 

Längs hela sträckan finns installationer som är känsliga för vibrationer, bland 
annat datacentral, transformatorstation, inspelningsstudio, ledningstunnel, kamerafabrik 
mm. Salvlängden planerades till 3 m i bygghandlingen generellt för att uppsatta 
vibrationsnivåer skulle kunna klaras. Entreprenören har dock kunnat spränga längre 
salvor inom vissa delar genom att anpassa borr- och laddplanen så att tillåtna 
vibrationer inte överskridits eller att skador uppstått. Med hänsyn till produktionscykler 
och inspänningsförhållanden har dock den optimala salvlängden visat sig vara ca 3 m. 
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Skonsam sprängning 

I bygghandlingen för tunneln finns olika skadezonsklasser i väggar och tak samt i 
botten. Vanligaste kraven är 0.3 m i tak och väggar och 0.5 m i botten. I projektet har 
bulksprängämnet SSE använts. Kontroll av skadezonen har gjorts genom urborrning av 
borrkärnor. Testerna visade att sprängning med SSE även i konturen gav skadezoner 
mindre än 0.3 m. 

Figur 5. Borrning. 

Betongtunnlar 

Vid såväl Järntorget som vid Lilla Bommen erfordras betongtunnlar, som schaktas ned 
från ytan. I dessa finns av- och påfarter som ansluter till trafikplatserna på ytan. 
Närmast bergpåslagen grundläggs betongtunnlarna direkt på berg . Vid måttligt djup 
grundläggs tunnlarna på grävpålar till berg och vid större djup på kohesionspålar. 
Schaktdjupet i jord är stort och uppgår t ex under St Eriksgatan till 19 m och vid 
korsningen med Rosenlundsgatan till 15 m. 

Speciella problem utgör korsningen med Rosenlundskanalen samt avväxling av 
befintliga byggnader där bergtunneln övergår till betongtunnel i jord. 
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Betongtunnel Lilla Bommen 

Betongtunneln kommer att byggas i ett öppet schakt som på djupaste delen är 19 m. 
För att klara deformationskraven och hålla lermassorna på plats vid så djupa schakter 
krävs mycket kraftiga stödkonstruktioner. Slitsmurar är den teknik som används här. 
Tekniken är ny för Sverige men väl beprövad utomlands. Det innebär att man gräver 
vertikala slitsar från markytan och gjuter i dem med armerad betong. Att gräva och gjuta 
slitsar ger betydligt mindre buller än att använda pålkran och slå ner stålspont i marken. 
Innan själva tunneln gjuts utförs en betongplatta, som förankras med dragstag till berg 
eller via mantelbärande dragpålar för att säkra schakten mot bottenupptryckning. 

Figur 6. Sektion vid Lilla Bommen som visar principen för s/itsmurar. 

Betongtunneln övergår i bergtunnel på ca 19 m djup under markytan. Den styva 
betongtunneln fungerar som en balk upplagd på grävpålar, men berget faller undan 
tämligen snabbt samtidigt som tunneln stiger upp varför stödpålarna övergår i 
kohesionspålar. Betongtunneln kommer därmed att få en del som ligger fast på 
stödpålar och en del som kommer att ha viss rörelsefrihet. Betongtunneln utförs 
vattentät för att ej påverka grundvattentrycket runt tunnelpåslaget eller medföra en 
utdränering av de ytliga jordlagren. Detta beaktas speciellt vid övergången mellan berg
och betongtunnel. 

Vid Lilla Bommen passerar tunnelpåslaget under det nordvästra hörnet på befintlig 
byggnad. Avväxling av huset görs med en förspänd betongbalk som gjutes utmed 
fasaden längs S:t Eriksgatan. Huvudbalkens västra ände läggs upp mellan tunnelrören 
på befintligt berg. Den östra änden läggs upp på en betongplint som grundläggs på 
berg. Vid båda stöden förstärks berget med stålkärnepålar som för ner lasterna till 
djupare nivå. 

Betongtunnel Järntorget 

På Järntorgssidan nordost om Rosenlundsgatan passerar tunneln under den nord
västra delen av en flervåningsbyggnad med 2 garageplan under mark. Tunneltaket är 
beläget ca 4 m under källargolvet. Bergpåslaget sker under huset. Huset är grundlagt 
dels på stödpålar, dels på grundsulor på sprängbotten. Huset kommer att vila på dels 
det blivande tunneltaket, dels tillfälligt med stålfackverk i det undre garageplanet. Tun-
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neltaket grundläggs temporärt med stålkärnepålar som senare gjuts in i tunnelväg
garna. Stålfackverket demonteras efter det att tunnel byggts och husvikten överförts till 
tunneltaket. 

Figur 7. Awäxling inom Vallgraven. 

Betongtunneln fortsätter under Rosenlundskanalen, delvis under Frilagerhuset och 
nära ytterligare två fastigheter där särskilda förstärkningsåtgärder erfordras. Här 
kommer kraftig stålspont att användas. För att klara stabiliteten kommer schaktning att 
ske under vatten varefter en tätkaka gjuts. Tillfälliga stag monteras i berget. Därefter 
länspumpas schakten och själva tunneln gjutes. 

Tunneln passerar bl a under Rosenlundskanalen. Under sommmarhalvåret skall 
båttrafik bl a utflyktsbåten Paddan kunna passera arbetsplatsen. Entreprenören 
Skanska kommer att lösa problemet genom att bygga en akvedukt så att arbetena med 
betontunneln under Rosenlundkanalen kan fortgå även sommartid. 

Rätt Direkt - en samarbetsform 

"Rätt Direkt" på Götaleden är mottot för vårt partnerskap mellan beställare och 
entreprenörer, som bidrar till att nå våra gemensamma mål. Det innebär att 
alla - under konceptet VinnaVinna - är med i förbättringsarbetet så att hög 
kvalitet och god effektivitet uppnås genom samverkan och rätt arbetssätt via 
arbetsberedningar. I arbetsberedningarna beaktas kraven på god arbetsmiljö och 
hämsyn till omgivningsmiljön. 

Den gemensamma ambitionen är också att projektet skall bli en förebild för branschen 
och göra den mer attraktiv och få fler intresserade av byggbranschen. En annan 
gemensam strävan är att våra arbetsplatser skall präglas av arbetsglädje och att alla 
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Färdig tunnel 

Götatunneln skall ses som en helhet med ett eget sammanhållet formspråk. Denna 
helhet byggs upp av alla sina delar, broar, tunnelmynningar, tunnelinteriör och belysning 
mm. Tunnelinfarterna skall upplevas som ljusa och välkomnande. Trafikanordningar, 
ljussignaler och skyltar inordnas i tunnelmynningens utformning. 

Tunneln får en ombonad miljö: mörkt tak, ljusa väggar och bra belysning. Mörkt tak 
ger god läsbarhet av skyltar och möjliggör dolda placeringar av installationer samt 
eliminerar upplevelser av höjdskillnader och övergångar mellan de olika tunneltyperna. 
Tunnelväggarna utförs av betongelement med en ljus yta av klinkerplattor. Tydlig 
skyltning bidrar till en harmonisk och trygg färd genom tunneln. Väggarna utförs i 
sin nedre del med avbärare av betong som delar upp tunnelväggen horisontellt. 
Belysningen placeras i taket på ömse sidor av tunnelrummet. 

Fig 10. Framtidsbild visande nedfart vid Lilla Bommen. 
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