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Farledsfördjupning i 
Göteborgs Hamn

Jan Andersson Teknisk Projektledare

Fördjupning och förstärkning av kajer

till 14,2 m ramfritt djup 2003-05
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Berört område denna gång;

Torshamnen till containerterminalen

Dimensioneringsförutsättningar

• Dimensionerande fartyg LOA = 430 m, Bredd = 60 m, Djupgående D=

• UA1 - 16,5 m djupgående kräver 18,85 m ramfritt djup i farled

• UA2 – 17,5 m djupgående kräver 19,90 m ramfritt djup i farled

• Ramfritt djup (det vi skall muddra till) vid kaj byggs upp av 

– djupgående D på fartyg,

– UKC = 7 % av D (tumregel PIANC), ca 1,2 m

– + 0,5 m extra vid berg i botten 
• Ramfritt djup blir ca 17,7 – 18,7 m (18,2 – 19,7 m)

• + 0,7 m kompensation för MLW (önskemål från GHAB), är det rimligt?
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Vad är det vi skall göra, förutom att muddra 11 

milj m3 lera + spränga 1 miljon m3 berg?

Vad är det vi skall göra, förutom att muddra 11 

milj m3 lera + spränga 1 miljon m3 berg?
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Grunda lerlager, berg ”i dagen”

1. Spontinstallation, rör dia 800-1000 mm 

2. Ev. injektering mellan spont

3. Muddring

Djupa lerlager
Arbetsgång

1. Avschakt till 2,5 meter (ev spont)

2. Pålning i spontgrop inkl. bock

3. Uppfyllnad

4. Spontinstallation, rör dia 800-1000

5. Montage av stag

6. Muddring

7. Ev tung motfyllning

Bredd 100-150 m 
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Specifikt problem med föreslagen spont

Kostnader och finansiering

Från Succesivkalkyl (TrV arbetsmetod) 2016; med 50 % sannolikhet är hela 
projektet (muddring o kajförstärkning) bedömd till;

• Djupgående D = 16,5 m, 3,800 MSEK 

• Djupgående D = 17,5 m, 4,600 MSEK

Finansiering;

• 1,255 MSEK i den nationella infrastrukturplanen, tillgängligt från 2024, ca 
1/3

• Göteborgs Hamn ca 1/3

• Externa aktörer ca 1/3
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Åtminstone minst 10 år, klart 2029?

Tidsaspekter

”Förövning” 2003-2005
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Utmaningar, risker, möjligheter

Geotekniken

Skall ske samtidigt som produktionen i terminalen

Finansiering och kostnadsbedömning

Gräver vi tillräckligt djupt/vad är dimensionerande fartyg?

Miljötillstånd (Vattenarbeten samt Dispens för dumpning av mudder till havs)

Tidig samverkan med entreprenörer/total- eller utförande-entreprenad, partnering?

Ansträngt marknadsläge med Västlänken och flera andra stora pågående projekt

Etc etc

Frågor?
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