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1. Syfte 

Syftet med denna plan är att förlänga tiden för tillfällig nyttjanderätt för fastigheten Inom Vallgraven 

37:21. I övrigt gäller redan prövad järnvägsplan för Västlänken.  

2. Bakgrund 

För att bygga Västlänken behöver Trafikverket utföra en avväxling av byggnaden inom fastigheten 

Inom Vallgraven 37:21 i Göteborgs kommun. Byggnaden är i järnvägsplan för Västlänken benämnd 

”Skattehuset”. Avväxling i detta fall innebär att befintliga stödpunkter från byggnaden flyttas utanför 

framtida tunnel. Laster från byggnaden kommer då att gå ner utanför tunneln och därmed blir 

byggnaden och järnvägstunneln oberoende av varandra. För att kunna utföra arbetena med 

avväxlingen behöver Trafikverket tillgång till yta i byggnadens källare. 

Trafikverket har i fastställd järnvägsplan för Västlänken en tillfällig nyttjanderätt, T402-91, för arbeten 

i och under byggnadens källare. Den tillfälliga nyttjanderätten i fastställd plan är begränsad till tre år. 

Under dessa år var ett år tänkt till förberedande arbeten, flytt av arkiv och förråd, för att frigöra yta för 

kommande arbeten med avväxlingen och två år tänkta till genomförande av avväxlingen. De 

förberedande arbetena påbörjades i byggnadens källare av Trafikverket 2017 och färdigställdes under 

2018.   

Entreprenörskontraktet för deletapp Haga blev överklagat vilket innebar en cirka sex månader sen 

start. Nyttjanderätten hade redan avropats på grund av de förberedande arbetena och löpte därefter 

på.  

Den av entreprenörens föreslagna lösning i anbudsskedet har visat sig bristfällig. Flera tekniska 

lösningar har utretts men ingen har uppfyllt erforderliga tekniska och kontraktuella krav. 

Kompletterande undersökningar har behövt utföras under nyttjanderättstiden. Ny föreslagen teknisk 

lösning innebär att befintlig grundläggning kommer att kompletteras med ny pålning. Konsekvensen 

av detta blir mer tidsomfattande arbeten från källaren än vad som tidigare förutsågs i gällande 

järnvägsplan. 

Under 2020 påverkades projektet av Covid-19. Deletapp Haga har arbetat med en utländsk 

entreprenör med personal främst från Italien, vilket ytterligare har ineffektiviserat en redan ansträngd 

projektering för avväxlingen då flertalet medarbetare isolerades utomlands. 

I januari 2023 valde Trafikverket att häva kontraktet med berörd entreprenör, bl.a. pga. försening av 

entreprenad, och behöver nu handla upp en ny entreprenör för aktuella arbeten. 

Denna plan omfattar endast förlängd tid för en tillfällig nyttjanderätt. Övriga delar och villkor är 

fortfarande gällande och beslutade genom den tidigare fastställda järnvägsplanen för Västlänken.  
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3. Tidigare utredningar och beslut 

Västlänkens tillåtlighet har prövats enligt 17 kap. miljöbalken. Regeringen beslutade om tillåtlighet 

2014-06-26 och för beslutet gäller bland annat sex villkor. 

Järnvägsplanen ”Västlänken, Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län” (med 

ärendenummer TRV 2013/92333) fastställdes 2016-04-28 och vann laga kraft 2017-06-22.  

För anläggandet av Västlänken finns tillstånd enligt miljöbalken meddelat av Mark- och 

miljödomstolen i Vänersborg mål nr M 638-16.  

Som en del av Västsvenska paketet ingår Västlänken i nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033 som beslutades av regeringen 2022-06-07. 

4. Beskrivning av genomförandet av avväxlingen  

Arbetet kommer troligtvis att delas upp i tre etapper. Etapp ett utförs inifrån källaren, etapp två utförs 

under källarens bottenplatta med angreppshåll från Rosenlundsgatan, söder om byggnaden, och etapp 

tre är tunnelbyggnation. Denna plan berör endast etapp ett och etapp två. Etapp tre utförs inom 

Trafikverkets 3D-fastighet Inom Vallgraven 64:32. 

Etapp 1: 

Etapp ett utförs inifrån källaren i sin helhet. Arbetet startar med att befintliga betongpålar och övrig 

grundläggning ersätts med nya stålrörspålar som borras från källaren. Laster från byggnaden flyttas 

successivt över till dessa nya pålar. Därefter etableras en rörspontvägg som ska möjliggöra schakt i 

etapp två. För att hindra inläckage av vatten vid schakt i etapp två utförs injektering i underkant av 

rörspontväggen och i berget. Injektering innebär att hålrum och sprickor i friktionsmaterialet och 

berget tätas med cement. Huvudsyftet med injekteringen är att förhindra omgivningspåverkan i form 

av grundvattensänkning. 

 

Etapp två: 

Etapp två inleds med schakt från Rosenlundsgatan in under byggnaden. Schakten består av både jord- 

och bergsmassor och kommer att utföras ner till en nivå på ca 5 meter under byggnadens källargolv.  

Från denna nivå utförs därefter grundläggning för en betongplatta, detta i form av en förstärkt 

bergshylla på västra sidan och en pålvägg på östra sidan. Därefter gjuts en betongplatta som spänner 

från bergshyllan till pålväggen enligt ovan och över hela tunnelns tvärsnitt. Syftet med betongplattan 

är att separera byggnadens grundläggning från tunnelkonstruktionen genom att laster från 

byggnadens stålrörspålar leds via betongplattan ner i berget respektive ner i pålväggen vid sidan om 

tunneln. Efter att lastöverföringen är utförd påbörjas etapp tre. 

Etapp tre: 

Etapp tre består av tunnelbyggnation inom Trafikverkets 3D-fastighet Inom Vallgraven 64:32. 
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5. Beskrivning av Alectas verksamhet 

Alecta tjänstepension ömsesidigt (Alecta) är lagfaren ägare av fastigheten Inom Vallgraven 37:21, och 

de tillhandahåller lokaler och bedriver uthyrningsverksamhet inom aktuell byggnad. I dagsläget pågår 

en större renovering och ombyggnation av byggnaden. Första delen av ombyggnationen är beräknad 

att bli klar under 2023 och därefter planeras för inflytt av hyresgäster allteftersom.  

Trafikverkets nyttjanderätt ligger i och under källaren i Alectas byggnad. Inom nyttjanderätten i 

källaren ligger Alectas planerade funktioner såsom fläktrum, cykellounge och sprinklerbassäng. 

Diskussion pågår med Alecta om funktionerna tillfälligt ska flyttas till annan plats utanför 

nyttjanderätten eller om färdigställandet av funktionerna ska senareläggas till efter att Trafikverket är 

klara i källaren. Inflyttade hyresgäster kan komma att påverkas av buller från arbetena inom 

nyttjanderätten. Trafikverket håller på att ta fram en bullerutredning och utreder möjligheterna att 

utföra de mest bullrande arbetena mellan kl. 17-07, då det inte kommer att bedrivas någon verksamhet 

inom byggnaden.  

6. Omgivningspåverkan 

Föreslagen järnvägsplan innebär ingen ytterligare omgivningspåverkan.  

Trafikverket har upprättat kontrollprogram som beskriver de kontroller som ska utföras under 

anläggningsskedet av Västlänken. Kontroller under anläggningsskedet görs för att kontrollera att 

byggnationen av Västlänken uppfyller de villkor som lämnats för verksamheten inom ramen för 

tillståndet, M 638-16, som omfattar både kap 9 och 11 miljöbalken. Kontroller görs även för att 

minimera påverkan på människors hälsa och miljö. Kontrollprogram har upprättats för bl.a. 

grundvatten, buller, vibrationer och luftkvalitet.  

7. Samlad bedömning 

Många alternativ till avväxling av aktuell byggnad har prövats sedan projektets start och 

kompletterande undersökningar har utförts. Nuvarande förslag till lösning är konklusionen av flera års 

övervägande gällande teknik, risk och konsekvens. Alternativ till åtkomst av området saknas, därför 

föreligger det ingen annan möjlighet än att det anspråk med tillfällig nyttjanderätt för den aktuella 

fastigheten även fortsättningsvis måste nyttjas. 

Planförslaget innebär att verksamheten inom fastigheten Inom Vallgraven 37:21 kommer att 

begränsas ytterligare en tid. Påverkan på verksamheten är dock oundviklig för att Västlänken ska 

kunna färdigställas och vid en avvägning ska det allmänna intresset av att genomföra Västlänken 

komma i första hand. 
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8. Slutsats 

Västlänken är i full produktion. För att säkra framdriften behöver Trafikverket åtkomst till 

nyttjanderättsytor inom aktuell byggnad inom fastigheten Inom Vallgraven 37:21. Tillgång till 

nyttjanderätten är en förutsättning för att Västlänken ska kunna slutföras. Trafikverket och Alecta för 

dialog om konsekvenserna av nyttjanderätten inom aktuell byggnad. Alecta är medvetna om 

Trafikverkets behov av utökad tid och är informerade om processen gällande framtagande av 

järnvägsplan.   
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