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0. Orientering 

Riksbyggnaderna, dvs gamla Riksdagshuset (RÖ-huset) och gamla Riksbankshuset (RV-huset) 
uppfördes 1895 till 1905 pä. Helgeandsholmen, Figur 1. Utfyllnader liksom varierande geologi
ska förhä.llanden innebar förhä.llandevis svära grundläggningsförhä.llanden för de tunga byggna
derna. Inför uppförandet förekom därför en livlig diskussion om grundläggningens utformning 
och materialval. 

Lasterna från byggnaderna överförs via grundmurar av delvis tuktade stenblock till en trärust
bädd bestå.ende av 2 lager träplank. Grundmurarna är upp till 6 m höga och delvis av typen 
skalmurar. Grundmurarna bärs upp av tätt slagna pä.lar, Figur 2. Träpä.larnas diameter och 
centrumavstä.nd varierar. I tidigare handlingar brukar på.lamas diameter anges vara 200-300 mm 
i nivå. med rustbädden och deras inbördes centrumavstä.nd vara 0,75 m. Nivä.n för trärustbäd
dens överkant är enligt ursprungliga handlingar ca -0,90 m (RV-huset) och ca -0,70 m (RÖ
huset). 

Redan under byggnadernas uppförande uppkom sättningar och den första större sprickan 
noterades 1902 i samband med pä.lning för utanförliggande kaj. 

Riksbyggnadema byggdes om under perioden juli 1980 - maj 1983. I samband härmed utbygg
des även underbyggnaderna av Riksgatan och Riksplan. Grundläggningsarbetena för förbindel
segä.ngen under Stallbron utfördes också. under denna period. Särskilt omfattande arbeten i 
grunden var hä.ltagningar för kulvertar, murgenombrott för kylvattenintag (RÖ-husets södra 
fasad) och den nya kommunikationsvägen mot Riksplans underbyggnad under entretrappan vid 
RÖ-husets östra fasad. Inom RV-huset skedde betydande lastomlagringar av ombyggnaden. 

De nya konstruktionerna under Riksgatan och Riksplan är grundlagda med lastfördelande 
plattor direkt i mark utan pä.lar. Enligt tillgängliga uppgifter är golvnivä.n för Riksgatans under
byggnad ca + 1,20 m. Under Riksplan är lastgatans nivå. + 1,90 m och övriga ytors nivå.+ 2,60 m. 

Förbindelsegä.ngen under Stallbron, mellan R V -huset och gamla Kanslihuset har grundlagts 
med specialpä.lar av typ stä.lkärnepä.lar. Dessa pä.lar består av stä.lämnen som placerats i foderrör 
nedborrade till berg. 

Inför ombyggnadsarbetena 1980-83 utfördes en omfattande byggnadsteknisk inventering av 
Riksbyggnadema. Inventeringen omfattade byggnadsskador inklusive en kartläggning av 
förekommande rörelsesprickor. Sprickinventeringen utfördes i byggnadernas översta och 
nedersta våningar. 

Som omnämndes inledningsvis diskuterades grundläggningen redan vid byggnadernas uppfö
rande. Därefter har i flera omgångar utretts statusen hos Riksbyggnaderna och framför allt 
grundläggningen. Förutom utredningarna inför ombyggnadsarbetena, i början pä. 1980-talet, är 
den mest omfattande studien frän 1925. 

I samband med nu (1990) aktuella diskussioner om en ombyggnad/på.byggnad av Riksbyggna
dema har ä.nyo frågan om grundläggningens kvalitet blivit aktuell. 
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Figur 1. Situationsplan 1990. 
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1. Bakgrund 

Riksdagens lokalk.ommitte, under ledning av förre bostadsministern Hans Gustafsson, utreder 
förutsättningarna för att bygga om och eventuellt bygga på Riksbyggnaderna på Helgeandshol
men. Syftet är att studera möJ1igheten att förbättra förutsättningarna för nära kontakt mellan 
riksdagsledamöterna. Inför detta ställningstagande krävs ett flertal utredningar, varav en avser 
grundläggningen. De frågeställningar som då är aktuella gäller: 

- funktionen och beständigheten hos befintlig grundläggning i kort och långt 
tidsperspektiv 

- möjligheten att öka belastningen utan skadliga konsekvenser såsom sättningsskador 

- behovet och omfattningen av en eventuell grundförstärkning. 

Statens geotekniska institut (SGI) har fått Riksdagens lokalkommittes uppdrag att klargöra 
dessa frågeställningar. Utredningen genomförs i etapper, vars resultat successivt får styra 
omfattning och inriktning hos de fortsatta utredningarna. 

Föreliggande rapport avser den första etappen, som omfattar en genomgång och värdering av 
tidigare framtaget utredningsmaterial. Under utredningens gång har nya fakta framkommit vid 
genomgång av arkiverade handlingar. 

Utifrån underlagsmaterialet, presenterat i denna rapport, skall det även klargöras om behov 
finns att utföra kompletterande jordprovtagningar, provning av trävirkets kvalitet samt provbe
lastning av befintliga pålar. Dylika kompletteringar är kostsamma och det är svårt att i förväg 
bedöma utbytet av sådana provningar i relation till nedlagda kostnader. Vidare kan intrånget i 
Riksdagens arbete bli oacceptabelt stort En provbelastning av exempelvis 10 pålar av 15 000 
slagna pålar och med beaktande av variationen i grundläggningsförhållandena kommer att ge så 
begränsad information att den alltid kan ifrågasättas. Samma förhållande gäller även för värde
ringen av risken för trägrundläggningens nedbrytning. 

Mot denna bakgrund har det därför bedömts vara angeläget att i den första etappen ta fram och 
värdera all väsentlig information dels från tiden för Riksbyggnademas uppförande dels från 
därefter genomförda utredningar. En sådan genomgång skapar också ett underlag för var komp
letteringar i form av provtagningar, mätningar m m bör sättas in för bästa utbyte. 
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2. Underlag för utredningen 

En mycket omfattande dokumentation finns av Riksbyggnademas grundläggning. Merparten av 
informationen från de tidiga skedena finns arkiverad hos Riksdagsbiblioteket och Riksarkivet 
medan senare utredningsmaterial framför allt finns hos Byggnadsstyrelsen och av Byggnadssty
relsen anlitade konsulter. 

För att inhämta ett så brett underlag som möjligt har den första etappen bestått av 

- genomgång av tidigare utredningsmaterial. Prioriterat material är förtecknat i Bilaga 1. 

- intervjuer av personer med kännedom om byggnadernas grundläggning samt 
utredningar och mätningar som utförts, se Bilaga 2. 

Det har också bedömts vara viktigt att på detta stadium utföra vissa mätningar och beräkningar, 
nämligen 

- en ny sättningsmätning, genomförd av Byggnadsstyrelsen 

- en översiktlig nedräkning av lasterna till grundläggningen för RÖ-huset, genomförd av 
underkonsult (AB Jacobson & Widmark). 
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3. Helgeandsholinen tiden före 
uppförandet av Riksbygg
naderna 

Genom centrala Stockholm löper i nordsydlig riktning en grusås som benämns Stockholmsä
sen. Åsen utmärks genom flera spridda men väldiga ryggfonniga höjder. En av dessa höjder 
(tidigare högre än idag) är belägen vid nuvarande Brunkebergstorg. Denna del av åsen kallas 
därför också Brunkebergsåsen. Ett annat höjdparti av åsen utgörs av Gamla Stan. Helgeandshol
men ligger mitt i åsens längdriktning och utgjordes ursprungligen (1200-talet) av tre öar, vilka 
genom utfyllning bundits samman, jfr Figur 3. 

Grusåsen bildades i samband med den senaste inlandsisens avsmältning. Marknivån låg då 
under vattenytan, ca 150 m lägre än idag. På det renspolade berget avsattes rullsten, grus och 
sand. På några ställen finns det morän på bergytan. Efter istiden avsattes finkorniga sediment 
(lera) på sjöbottnen. På grund av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning, började Stock
holmstrakten höja sig över vattenytan för omkring 4000 är sedan. 

Åsens sidor eroderades av vågorna varvid sediment (silt och sand) rycktes loss av bränningarna. 
Dessa svallsediment avsatte sig sedan på åsens lägre partier där de kunde komma att överlagra 
redan avsatta lersediment. 

Den lokala erfarenheten är att lersedimenten har begränsad utsträckning i plan. Leran är oftast 
siltig och sandig samt växellagrad med silt- och sandskikt. Den omväxlande utsvallningen frän 
åsens sidor och sedimentationen är orsaken till denna växellagring. Inom området Gamla Stan, 
främst i de norra delarna, dvs i anslutningen till Helgeandsholmen, har påträffats lerlager med 
en sammanlagd tjocklek på upp till 6 m. Detta innebär att sannolikheten för att inom Hel
geandsholmen finna lerskikt med begränsad utsträckning i plan och med betydande tjocklek 
måste betraktas som ganska stor. 

Förekomsten av lerlinser på Helgeandsholmen har i ett sammanhang förklarats med att dödis 
fastnade i åsens mitt. Efter isens nedsmältning har i den uppkomna gropen avsatts lera, vilken 
senare överlagrats av rasmassor och svallsediment. En lerlins med begränsad utsträckning har 
därmed bildats i åsen. 

Av den geologiska beskrivningen av kartbladet Stockholm (1863) framgår att i Stockholmstrak
ten finns flera fall konstaterade där lerlager finns uppkilade i rullstensåsarna. Detta har inneburit 
risk för utglidningar i samband med pålastning av äsjorden tex vid byggande av järnvägsbank
ar. 

Av den geologiska beskrivningen framgår också att Stockholmsäsen inom Stockholms centrala 
delar ursprungligen varit högre än idag. Genom mänskliga ingrepp har åsen idag tappat karaktä
ren av höjd. I läget för Helgeandsholmen är de lämningar som finns kvar av Stockholmsäsen ej 
alls av samma höjd som åsen inom tex Gamla Stan och vid Brunkebergstorg. Den ursprungliga 
åsen uppskattas att i sin lägsta punkt ha legat drygt 2 meter över den nuvarande havsnivän 
(1982.1). 
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Figur 3. Blivande Helgeandsholmens utseende på 1300-talet. 
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De mänskliga ingrepp som utförts sedan 1200-talet i form av byggande, pälningar och utfyll
ningar har under årens lopp påverkat utseendet hos Helgeandsholmen. Vid grundläggningsarbe
tena för Riksbyggnaderna på 1890-talet kan man därför förvänta sig att ovan åsmaterialet och 
ovanliggande eventuellt förekommande svämsediment skulle finnas fyllning av varierande 
beskaffenhet (byggnadsrester från befästningsverk, hushållsavfall mm). 
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4. Grundläggningen av 
Riksbyggnaderna 

Efter riksdagens beslut 1888 att bygga Riksbyggnaderna på Helgeandsholmen bildades en 
kommitte, Riksdagshuskommitten, som skulle handha uppförandet. 

Efter långvariga diskussioner och inte utan uppståndelse startade rivningsarbetena i november 
1893. Samtidigt påbörjades omfattande schaktarbeten. Projekteringen av byggnaderna genom
fördes av arkitekten Aron Johansson och mark- och grundläggningsarbetena leddes av ingenjö
ren Alb. Amundson. 

En av Amundsons första uppgifter var att upprätta nivåkurvor över Mälarens och Saltsjöns 
vattenstånd utifrån dagliga anteckningar sedan 1779. 

De planerade byggnaderna skulle bli tunga, varför det var viktigt att fä kännedom om under
grundens egenskaper och utsträckningen av olika jordlager inom de planerade byggnadernas 
lägen. Man planerade också att utföra stora uppfyllnader speciellt inom de västra delarna av 
Helgeandsholmen. 

Sonderingar för bestämning av jordlagrens egenskaper hade tidigare utförts av Stockholms 
stads arbetschef inom området. Dessa sonderingar hade utförts med den tidens utrustning vilket 
innebar att man ej kunde tränga ned till stort djup (max 16 m). Amundson utvecklade därför en 
ny borrutrustning som hade möjlighet att genomtränga härda jordlager och troligtvis även nä 
bergytan. Det har ej kunnat rekonstrueras hur denna utrustning säg ut. Den torde dock till sin 
konstruktion kunna jämföras med dagens hejarsond. 

Enligt Amundson skulle sonderingsborrningen i allmänhet utföras med ca 12 meters avstånd 
mellan punkterna inom hela byggnadsytan och därtill angränsande områden, tex blivande kajen 
väster om RV-huset. De första sonderingsborrningarna utfördes är 1894. Resultatet presentera
des för Riksdagshuskommitten 1895. De planer och tvärsektioner, som då upprät tades finns ej 
bevarade. Av tillgängligt material tycks det som om sonderingsbormingarna ej utfördes till ett 
så stort antal som planerats. Det är ej heller klarlagt om den jordklassificering som utfördes är 
grundad på jordprovtagning eller enbart baseras på tolkning av sonderingsresultaten. Det verkar 
troligt att man vid de inledande borrningarna ej utfört provtagning. 

Enligt uppgift gav sonderingarna god kunskap om de olika jordlagrens läge i djupled. Avsikten 
med borrningarna var dels att fä kunskap om jordlagrens homogenitet och förekomst av lösa 
jordlager (lerlinser) dels att om möJ1igt ge underlag vid bedömning av troliga pällängder om 
pålning blev aktuell. Borrningarna gav vid handen att lagerföljden var oregelbunden. Dessa 
första sonderingar tolkades så att risken för tjocka lerlinser var liten med undantag för ett parti 
vid sydvästra delen. 

Efter sonderingsbormingama utfördes en provpålning med furupålar. Provpålningen gjordes för 
att fä kunskap om hur stoppslagningen av pålarna skulle utföras för att pålarna skulle erhålla 
erforderlig bärförmåga utan att de slogs sönder. Inom RÖ-huset slogs 23 st provpålar. Efter 
slagningen drogs pålarna upp och inspekterades för att dokumentera eventuella skador. För 
några pålar använde man avsiktligt stora fallhöjder för att fä fram erforderliga begränsningar i 

10 

SGI Varia 363



fallhöjd. Genom provpfilningen fick man kunskap om erforderlig längd hos pålarna inom 
byggnadsytan samt största tillåtna påkänning vid slagningen utan att skada pålarna. Vid god
kännande av en påle i produktionen användes samma stoppslagningskriterium för samtliga 
pålar, nämligen 30-80 mm sjunkning för 10 slag vid fallhöjden 3,0 m. Hejarens vikt var enligt 
uppgift ca 800-1000 kg (20-24 centner). Man drog också slutsatsen att med stöd av sonderings
borrningarna kunde man med god noggrannhet bestämma erforderlig pållängd hos en enskild 
påle före slagningen. 

Plankartor med information frän utförda sonderingsborrningar, provpålningar och provtagning
ar finns bevarade både för RÖ- och RV-huset. På dessa plankartor finns också redovisade 
nivåkurvor över förväntade pållängder. Tyvärr finns det ursprungliga ritningsmaterial som 
hänvisas till i ovan angivna utredningar ej sparat 
Resultatet av undersökningarna ovan sammanfattades av Amundson (1899) enligt 
följande: 

- pålarna kunde endast drivas en viss längd in i moränen utan att skadas. Detta innebar att 
det ej var möjligt att påla till berg utan att skada pålarna. 

- moränlagrets överyta varierade högst betydligt frän 5 till 24 meter under lågvattenytan. 

- berggrunden påträffades i de flesta borrhål och lösa jordlager (lera) förekom endast i ett 
begränsat område (syd-västra hörnet av RV-huset). 

- vattenytan i undergrunden (Saltsjöns vattenyta) kunde variera med ej mindre än 2,18 m. 
Lägsta nivån var 3,56 m över slusströskeln (dvs nivån -0,28 m i dagens höjdsystem). 

Denna sammanfattning av informationen frän utförda sonderingsborrningar, provtagningar och 
provpålningar utgjorde underlag vid val av grundläggningssätt för Riksbyggnaderna. 

Vid det fortsatta arbetet kompletterades den är 1894 utförda geotekniska undersökningen och 
provpälningen. Dessa kompletteringar omfattade RV-huset och kajen väster därom. Det lades 
stor vikt vid att spåra utsträckningen i plan och tjocklek hos den lerlins som påträffats i södra 
delen av RV-huset. Dessa kompletteringar innebar även att man spårade en lerlins i läget för 
sydvästra hörnet av RÖ-huset. Någon beskrivning av förekomsten av denna lerlins under RÖ
huset har ej påträffats. Om påträffad lera under RV-huset och RÖ-huset är samma lerlins eller 
två skilda klarlades inte. 

En lång observationsserie över Mälarens och Saltsjöns vattennivåer finns att tillgå. Observatio
ner under byggnadstiden visade att vid de invallningar och länspumpningar som utfördes fanns 
permeabla gängar i åsmaterialet som innebar att man hade svårigheter att utföra länshållningen. 
Den inhomogena åsjorden avspeglas således även i att permeabiliteten är olika inom olika delar 
av Helgeandsholmen. 

I en berättelse från en studieresa i Tyskland 1891, handling (1909-1), anger Amundson att den 
lämpligaste grundläggningsmetoden torde vara träpålar med en stampad bädd av betong på 
toppen. Men den grundläggningsmetod som valdes för både RÖ- och RV-huset blev i stället att 
på en plankbädd, vilande på träpålar c/c 0,75 m, uppföra en stenmur med varierande mått. Som 
störst är stenmuren 6 m hög och 4 m bred i basen. 

Enligt handling (1918-1) startade markarbetena 1893 med en omfattande avschaktning till en 
nivå 2,5 a2, 7 m över slusströskeln (motsvarande -1, 1 a-1,3 m i nuvarande nivåsystem) för RÖ
huset och till en nivå 3,6 m över slusströskeln (motsvarande -0,2 m i nuvarande nivåsystem) för 
RV-huset. Sammanlagt bortschaktades nästan 37.000 m3• Schaktar betena var klara i oktober 
1894. 
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Pälningsarbetena startade i maj 1894 för RÖ-huset En stor del av pälningen gjordes 1895 och 
den avslutades 1896. Antalet pålar var ca 9800. Pålningen för RV startade 1896 och avslutades 
1897. Antalet pålar var här ca 5000. Foto från pälningsarbetena visas i Figur 4. 

Enligt handling (1899-1) var arkitekten och ingenjören inte överens om vald grundläggnings
metod och utförande för RV-huset. Ingenjören Johansson menade att arbetena borde starta i den 
västra delen där den sämre undergrunden skulle innebära större sättningar. Han efterlyste en 
arbetsplan, men arkitekten Amundson var inte villig att presentera en sådan. Johansson avsade 
sig därför ansvaret för grundläggningen. Diskussionerna om grundläggningsmetodens lämplig
het fortsatte och när pålningen för RV-huset var klar stoppades grundläggningsarbetena under 
några månader i samband med en öppen konflikt mellan Johansson och Amundson. 

I handling (1899-5) finns ett referat från en diskussion som fördes vid Svenska Teknologföre
ningen. Med hänsyn till landhöjningen och den därmed sammanhängande framtida risken för 
rötangrepp borde enligt ett diskussionsinlägg påltoppnivån förlagts djupare. Vidare menade 
denne att sammanvävningen av pålarna borde ha skett med betongplatta och ej med rustbädd av 
träplank. Flera talare framhöll betongplattans fördel. Amundson m fl försvarade och bibehöll 
dock den valda konstruktionen med trärustbädd och stenmur. 

Efter det tillfälliga stoppet fortsatte grundläggningen av RV-huset, dock med en något tjockare 
rustbädd och med en lägre pältoppnivä. 

Om stoppslagningen av pålarna utförts enligt ovan finns risk att många pålar blev skadade på 
grund av för kraftig slagning (hög fallhöjd) vid installationen. Om stoppslagning förutsatts ske i 
fast jord (motsvarande stoppslagning av pålar i morän) kan påkänningen i pålvirket vid pälspet
sen, beräknad utifrån dagens kunskap, vara av samma storleksordning som virkets brottvärde. 
Vidare är det risk att pålar inte är placerade enligt pälplanen, se Figur S, och att lutande pålar 
kan förekomma eftersom pålningen bedrevs delvis på vattenfyllt område med ett maximalt 
vattendjup av 5 m. Det finns vidare risk för att det finns färre pålar under murarna än vad som 
anges på pålplanen. Pålarnas last kan variera kraftigt Misstankarna om oregelbundenheter i 
pålarnas placering och lutning har styrkts vid senare utredningar, se avsnitt 5. 

Svårigheten att slå träpålarna kan åskådliggöras av att pällängderna kom att variera mycket 
mellan intilliggande pålar. Stor variation erhölls exempelvis inom det sydvästra hörnet av RÖ
huset. (Pålningen inom RV-huset har hittills ej analyserats.) Figur 6 visar en längd-sektion av 
södra fasaden med angiven variation där pålarna stoppat. Det framgår att endast ett mindre antal 
pålar nätt till samma djup som vid provpälningen. Då pålarna i de flesta fall stoppslagits på 
högre nivåer, får detta som konsekvens att sättningsrörelser kan förväntas i jorden under påls
petsen. Om detta jordlager förutsätts vara 7 a8 m tjockt och bestå av löst lagrat äsmaterial kan 
enligt vår överslagsberäkning sättningar av storleken ca 10 cm uppkomma vid den belastnings
nivå som här är aktuell. Åsmaterialet har vid beräkningen åsatts en kompressionsmodul på basis 
av idag (1990) gällande erfarenhet. Närmare uppgift om äsmaterialets lagringstäthet saknas i 
underlagsmaterialet. 

Inom vissa ytor (särskilt i sydvästra delen av RÖ-huset) slogs ersättningspålar. Detta skedde 
dock inom mycket lokala ytor, vilket torde bero på att olika arbetsutförande och kvalitetskrav 
använts inom olika delar. 

Det synes som att ersättningspälning ej kan hänföras till om pålen varit oskarvad eller skarvad. 
Utifrån slagräkningsprotokoll upprättade under pålslagningen har SGI tagit fram slagningsdia
gram för ett antal pålar för att studera funktionen hos skarvarna. Dessa diagram ger ej anledning 
till misstanke om att skarvarna skulle ha falerat i samband med slagningen. 
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Fig 4. Holmen avröjd och påh1i111;.rnrb21e1 pågår. (Ur Eu sv111111e1 Sto,:kholm, 1./onnier /963) 

Den omdiskuterade cräpålningsgrundcn under The co1111'ovenial wooden-pile/01111datiom during 
utförande 1898. /J/{i/di11g 0J1ewtio11s i11 1898. 

·Figur 4. Foto från pålningsarbetet för RV-huset. 
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Mellan pålarna fylldes med ''kalkgrus", där marken var lägre än påltopp. I medeltal var "kalk
grusets" tjocklek 1,8 m under RV- huset. "Kalkgruset" bestod av 10-12 delar tegelskärv, 4 delar 
kalkgrus och 4 delar rullstensgrus. "Kalkgruset" användes för att fyllningen skulle vara lätt och 
inte förorsaka onödig belastning på undergrunden. Men bl a arkitekten hyste farhågor att kalken 
kunde lösas upp. Det visade sig att om kalken löses upp skulle hopsjunkningen bli 80 mm för 
1,8 m kalkgrusfyllning. 
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5. Utredningar efter Riksbygg
nadernas uppförande 

5.1 Utredningarnas omfattning 

1900-1909 
Avvägning av byggnaderna påbörjades 1902. 

1909 
En undersökningskommission tillsattes för att utreda oegentligheter i samband med byggandet 
av riksbyggnaderna. En uppgift för kommissionen var att uttala sig om grundläggningens 
utförande. I handling (1909-1) redovisas kontrollberäkningar. Under förutsättning att pålarna är 
placerade i enlighet med pfilplanen gav kontrollberäkningen följande belastningar: 

RÖ Södra fasaden 
Hjärtmurar 
Trapptorn 1 
Norra fasaden 

154MN 
120" 
63" 

153" 

RV Varierande belastning 110-133 MN. 

I andra handlingar (Amundson) anges belastningen 105 MN för båda husen. 

1925 
På uppdrag av Riksgäldskontoret utfördes 1925 en utredning angående grundförhfillandena vid 
den södra arkaden och vid RÖ-husets sydvästra del. Denna utredning omfattade för RÖ-huset 

- besiktningar av huset 
- avvägning av sockel, kordonlist och taklist 
- geoteknisk undersökning (John Olsson, SJ) 
- grävning av yttre provgropar 
- tryckprov av pålar och päle/rustbädd (pålar frän Skeppsbrokajen frän ca 1890-talet) 
- tryckprov av påle och rustbädd. 

Den geotekniska undersökningen omfattade provtagning lokalt vid det sydvästra och nordöstra 
hörnet av RÖ-huset. Denna undersökning innebar att man för första gängen nämner förekom
sten av en lerlins under sydvästra hörnet av RÖ-huset. I plan angavs lerlinsen ha en klart be
gränsad utsträckning och dess tjocklek uppmättes till maximalt ca 5 m. 

Vid grundundersökningen upptogs tre schaktgropar. I samtliga fall återfanns flera pålar som var 
snett avskurna och som hade trängt in i plankbädden upp till 30 mm. Flera pålar hade felaktig 
placering, se Figur 7. Man fann också förstärkningar, utförda under grundläggningsarbetena, 
som var tekniskt tveksamma. 

17 

SGI Varia 363



,, ' 

~. \ 

'-' 

' 

Figur 7. Sektion av grundmur och pålning enligt kapten Lindahl 
(1925). 
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Vid grundundersökningen 1925 upptäcktes en 1,2 m tjock betongplatta direkt under källargol
vet i den schaktgrop som upptogs 4 m frän det SV hörnet hos RÖ-huset. En spontvägg påträffa
des 1 m utanför stenmuren. 

I 1925 års utredning redovisas ett förslag till grundförstärkning av det SV hörnet av RÖ-huset. 
Kostnaden beräknades enligt uppgift till 700.000 kronor i 1926 års priser. 
1925 genomfördes en förstärkning av grunden till den södra arkaden mellan RV- och 

RÖ-husen. Förstärkningen finns redovisad i handling (1925-1). 

1930-40-talen 
Under 1930-40-talen utfördes provgropsgrävning för att klarlägga grundläggningens funktion. 

I samband med projekteringen för en garagebyggnad inom Riksplan utförde SGI 1946 en 
geoteknisk undersökning. Undersökningen omfattade endast lätt sondering (viktsondering) och 
inte någon provtagning. SGI rekommenderade att garagebyggnaden skulle grundläggas direkt 
på åsjorden. Fyllningsmaterialet ovan åsjorden skulle avschaktas och ersättas med packad 
fyllning av friktions jord. Erfarenheten från sonderingarna var att man med deras hjälp inte 
kunde ange gränsen mellan fyllning och underliggande naturligt lagrat åsmaterial. 

1960-1983 
I samband med diskussionerna om hur Riksbyggnaderna skulle användas efter slopandet av 
tvåkammarsystemet påbörjades geotekniska utredningar för att klarlägga grundläggningens 
status. Dessa utredningar startade 1967 och har under årens lopp kompletterats. Huvudansvarig 
för utförandet av utredningarna har varit ingenjörsfirman ORRJE & CO, Stockholm (senare 
kallad Scandiaconsult). Nedan redovisas en sammanställning av de geotekniska utredningar 
som utförts sedan 1967. 

1967 - Riksbyggnaders grundläggning. 
1977 - Riksplan. Garagebyggnaden. 

- Riksbankshuset. Statisk provbelastning av pålar. 
1978 - Grundvattenobservationer. 

- Gamla stadsmuren inom Riksplan. 
- Riksgatans underbyggnad. 

1979 - Riksgatans underbyggnad. 
- Trämaterialets kondition. (Grundläggningen) 
- Norra kajen vid Stall.kanalen. 

1980 - Stallbron. 
- Bevara grundvattenytan. 

1982 - Riksplan. Hiss vid Norrbro. 
1983 - Grundvattenobservationer. 

- Träpålarnas kondition. 

Undersökningarna 1967 omfattade viktsondering ochjordbergsondering samt upptagning av 
jordprover med standardkolvprovtagare och jalusiborr. 

Upptagna prover undersöktes i laboratorium med avseende på jordart,volymvikt, vattenkvot 
samt skjuvhällfasthet enligt konmetoden. Ödometerförsök för bestämning av jordens sättning
segenskaper utfördes på två prover. Upptagna prover med jalusiborr okulärbesiktades och vissa 
prover siktades för bestämning av komstorleksfördelningen. 
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Vid undersökningarna 1977 för Riksplan upptogs störda prover till 15 m djup i 5 punkter. 
Markytan var belägen på nivåer mellan+7 och +8 m. Tjockleken hos fyllningen varierade 
mellan 7 och 12 m. Jorden under fyllningen bestod av åsmaterial. 

Vid undersökningarna 1978 av den gamla stadsmuren frän 1400-talet inom Riksplan, utfördes 
viktsondering samt provtagning med spadborr och kolvprovtagare. Resultatet frän dessa under
sökningar visar att stadsmuren är grundlagd på ett fyllningslager (1,5-2,0 m tjockt) som utgörs 
av hushålls- och byggnadsavfall på äsmaterial. 

Vid undersökningarna 1979 för Riksgatans underbyggnad upptogs 9 provgropar. Undersök
ningen visar att fyllningen går ned till nivån -1,5 a-2,4 m inom Riksgatans södra del och att 
fyllnadslagrets tjocklek minskar mot norr. 

Vid undersökningarna 1979 för norra kajen vid Stallkanalen utfördes upptagning av ostörda 
jordprover med kolvprovtagare och kannborr i foderrör. Vidare undersöktes jordens permeabili
tet (vattengenomsläpplighet) med fältförsök. 

Vid undersökningarna 1980 för Stallbron vid norra kajen vid Stallkanalen utfördes jord-berg
sondering med samtidig provtagning i en punkt vid södra stödet. 

I samband med de arkeologiska utgrävningarna (under ombyggnadsperioden 1980-1983) inom 
Riksplan ("Riksgropen") gjordes lokalt urgrävning av fyllnings jorden ända ner till ås jorden. 
Den därvid frilagda naturliga äsjorden karterades (avvägdes) och nivåkurvor över denna del 
upprättades. Dessa kartor ger en god bild över hur åsjorden inom Helgeandsholmen har påver
kats av erosionen i strömmande vatten. De enligt tidigare kartor angivna ursprungliga holmarna 
antyds också på dessa nivåkartor. 

5.2 Orsaker till sättningarna enligt tidigare 
utredningar 

1909 års undersökningskommission ansåg enligt handling ( 1909-1) att orsaken till sättningarna 
främst var att finna i den alltför klena rustbädden. Läggningen av stenmuren, där stenarna ej var 
tuktade, kunde ej utföras så att belastningen kunde överföras direkt till pfilarna. Det kalkgrus 
som utlagts kan delvis ha förstörts eller tryckts samman. Stenmurarnas underlag betraktades 
därför av undersökningskommissionen som "mjukt". Undersökningskommissionen fann dessu
tom att grundläggningen ej följt dåtida praxis. Kommissionens slutsats var att grundförstärk
ning borde ske av RÖ-huset, men först efter 5-10 års noggrann observation av sättningar och 
sprickor. R V -huset ansågs ej vara lika kritiskt. 

Vid senare utredningar har framför allt intresset fokuserats mot förekomsten av eventuella 
lerlinser i södra delen samt om trärust och träpfilar successivt angrips av röta och bakterier och 
bryts ner. I något fall har det även ifrågasatts om nedbrytningen gått så långt att byggnadernas 
bestånd är i fara (i tidskriftsartiklar av Wählin). 

20 

SGI Varia 363



6. Jordlagerförhållanden, 
grundvatten 

Man kan förvänta sig att jordlagerförhållandena inom Helgeandsholmen är starkt varierande i 
både plan och djup. Morän och åsjord överlagrar berget. Moränen närmast berget är normalt 
tunr1. Asjorden består i huvudsak av grus och sand med förekomst av rullsten. Åsjorden be
skrivs i allmänhet vara medelfast till fast lagrad. Det finns dock indikationer på att åsjorden kan 
vara löst lagrad, Figur 8. Undersökningar av jordens lagringstäthet (sonderingar) har ofta 
avslutats innan de nått fast botten och sonderingarna ger inte alltid en rättvisande bild av 
jordens lagringstäthet. Lera kan finnas inlagrad i åsjorden eller överlagra åsjorden. Däröver 
finns sedan svämsediment (sand/silt). Ovan svämsedimenten finns fyllningslager med mycket 
varierande innehåll. Oftast har fyllningslagret högt organiskt innehåll. 

Den kunskap som idag finns om jordlagerföljden kan sammanfattas enligt följande: 

- Bergytans läge varierar inom området från nivån -9 till -32 m, se Figur 9. 

- Berget överlagras av morän och åsjord. Nivån för moränens överyta och åsjordens 
överyta varierar mycket inom området. 

- Åsjorden kan i vissa områden överlagras av lera (lerlinser, se Figur 9). I sydvästra 
hörnet av RÖ-huset och södra delen av RV-huset har observerats större lerlinser. 
Lerlinserna har klart begränsad utsträckning i plan men kan ha betydande tjocklek. 

- Åsjorden eller lerlagret kan överlagras av svämsediment (sand och silt). Inverkan av 
strömmande vatten kan innebära att tidigare avsättningar har eroderat bort. 

- Svämsedimenten överlagras av fyllning med varierande sammansättning. 

För Riksbyggnaderna inom Helgeandsholmen är det ej klarlagt om olämplig fyllning har tagits 
bort. För kajen väster om RV-huset har i skrivningar angivits att fyllningslagret och bottensedi
menten (dy och gyttja) har muddrats bort. Avschaktning och borttransport av massor utfördes 
1893 innan pålningsarbetena påbörjades. Avschaktningen skall därvid vara utförd till nivån ca -
1,1 a-1,3 m. Uppfyllnader har utförts med rullstensgrus och sk "kalkgrus". 

Observationer av grundvattennivåer har utförts av ORRJE & CO i olika omgångar sedan 1977. 
Man kan av mätningarna konstatera att de observationer man gjorde under byggnadstiden om 
varierande permeabilitet inom olika områden bekräftas. Lokalt finns områden med avsevärt 
lägre permeabilitet än inom övriga delar. Grundvattennivån inom Helgeandsholmen kan dock 
antas vara direkt beroende av förändringar i Saltsjöns och Mälarens vattenytor. Det syns en 
tydlig dämningströskel mellan dämningarna i Norrström och Stallkanalen. Sponten vid kajen 
runt RV-huset har också en viss tätande effekt mot grundvattenströmning. Figur 10 och 11 
visar nivålinjer för grundvattennivån vid lågvatten och högvatten enligt Orrje & Co's utredning. 

Figur 10 och 11 visar att grundvattennivån under RÖ-huset är minst 0,10 m över nivån för 
Saltsjön. Vid placeringen av rustbädden på pålskallama utfördes invallningar i form av inspont-
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rungar för att möjliggöra länspumpning. Dessa konstruktioner har troligtvis ej dragits upp utan 
finns kvar än idag. Vid grundundersökningen 1925 påträffades en spontvägg, vilket bekräftar 
detta. Inverkan av dessa konstruktioner liksom deras status idag är svära att bedöma. De kan 
som nämnts i viss grad påverka grundvattenströmningen från Mälaren till Saltsjön. I en del 
skrifter anges också att man skulle ha viss påverkan från inläckage av vatten frän Stockholmsä
sen. Vid diskussioner i slutet av 1890-talet påpekades att dessa grundvattenflöden skulle kunna 
påverka kalkgrusfyllningens bestånd. 
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Figur 11. Grundvattennivåer inom Helgeandsholmen vid högvatten. 
1978-08-09. Orrje & Co, 1978. 
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7. Grundläggningens status 

7 .1 Undersökningar 

I grundundersökningen som redovisas i handling (1925-1) anges att det är troligt att antalet 
verksamma pälrader under den södra fasadens sidopartier är fem i stället för sex som anges på 
pä.lplanen för RÖ-huset. Under den södra fasadens mittparti är det troligt att antalet verksamma 
pä.lrader är sex istället för antagna sju. Under den västra fasadens södra del är endast fyra av sex 
pä.lrader verksamma. Det är så.ledes troligt att pä.lbelastningen är 20% högre och för vissa 
väggar upp till 50% högre än vad som angivits i tidigare daterade handlingar, exempelvis i 
handling (1909-1). 

Grundkonstruktionema har vid olika tidpunkter frilagts genom provgropsgrävning för att kunna 
besiktas och undersökas. I samband med om-och tillbyggnaderna 1980-83 frilades främst 
grundmurar för genomföringar och i viss män för nygrundläggning intill. Schaktning till sådant 
djup att trägrunderna kunde besiktas har ej utförts utom lokalt för något fundament enligt 
uppgifter frän de personer som ansvarade för ombyggnadsarbetena. I det följande sammanfattas 
uppgifter som finns tillgängliga frän utförda provgropsgrävningar. 

RV-huset 
Inför ombyggnaden 1980-83 upptogs 1976-77 4 st provgropar. Syftet var att klarlägga befintli
ga pålars bärförmåga. I det skede provningarna genomfördes förväntades lastökningar (av 
ombyggnaden) lokalt på på.lama i vissa delar av RV-huset. 

Provgropama gjordes invändigt i byggnaden (3 gropar) och utvändigt intill husets södra fasad 
mot Mälaren (I grop). Provbelastning utfördes av sammanlagt 9 pålar fördelade på tre av 
provgropama. I den fjärde provgropen avbröts grävningen innan trägrunden frilagts. Inom hela 
provgropsytan fanns en ordnad stenfyllning, som sannolikt var överytan på en "grundmur" som 
sträckte sig in under golvet. 

Prov belastningen av pålar fick utföras under vatten i två av provgropama, eftersom vattenytan 
ej kunde avsänkas. I en av provgropama, belägen vid den norra av RV-husets inre gärdar kunde 
däremot provbelastningen utföras i torrhet. 

Provgrävningama verifierar att grundmurarna består av stenblock utan bindemedel i fogarna 
(s k kallstensmurar). Blocken är lagda tätt intill varandra. I en av provgropama påträffades en 
senare tillbyggd betongkonstruktion (betongfundament) nedfört till nivån ca -0,6 m. Betongfun
damentet vilar på trärust och träpålar. Betongfundamentet bär upp två betongvalv på vilka 
själva fasaden vilar. 

Nivån för trärustens överkant uppmättes till-0,89, -0,86 och-1,14 m i provgropama. Rust
bäddsplankomas tjocklek varierade mellan 2" och 3,5". Träpålarnas toppdiameter (i nivå med 
rustbädden) var mellan 20 cm och 28 cm och deras inbördes avstånd varierade kraftigt. Vissa 
pålar stod i stort sett intill varandra. I något fall var centrumavståndet mellan på.lama ca 1,4 m. 
Konditionen hos virket (rustbädd och pålar) behandlas ej i dokumentationen. Någon särskild 
undersökning utöver okulär besiktning av grundläggningsvirket utfördes inte, eftersom denna 
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inte visade att någon märkbar nedbrytning ägt rum. 

Provbelastningen av pålarna utfördes med olika metodik; stegvis lastökning, cyklisk belastrring 
och konstant förskjutningshastighet. Vissa av de provbelastade pålarna är ej representativa för 
RV-husets grundläggning som helhet Under bankvalv har kompletterande pålar troligen slagits 
efter de ursprungliga pålarna och dessa pålar är troligen kortare än övriga pålar. Några av de 
provbelastade pålarna är belägna utanför kallmuren. Provningen av sådana pålar har visat på 
lägre bärförmåga än pålar under kallmurar, dvs än de som är belastade av byggnaden. 

Av sammanlagt 9 provade pålar var fyra belägna under kallmurar. Dessa pålar återfinns i RV-
husets östra och centrala del. Inom nämnda delar utfördes pälslagningen i torrhet (ovanför 
dåtida strandlinje). Dessa pålars kryplast (last då stora långtidssättningar erhålls) bestämdes vid 
provbelastningen till som lägst ca 210 kN (210-420 kN). Den belastning som vid provningen 
motsvarade 20 mm deformation uppmättes till som lägst ca 380 kN. 

Pålarna i den utvändiga provgropen (invid RV-husets fasad mot Mälaren) var ej belägna under 
kallmuren. Vid provbelastrringen (2 pålar) bestämdes kryplasten till 160-180 kN resp 380-400 
kN. Lasten vid 20 mm vertikal förskjutrring bestämdes till 350 kN resp 520 kN. Dessa båda 
pålar är av särskilt intresse dels därför att de slagits där vattendjupet före utfyllningen för RV
huset var relativt stort (ca 6 m) och dels därför att lera förekommer ned till nivån ca -13 m 
(lokalt) i detta område. 

RÖ-huset 
Provgrävningar utfördes i RÖ-huset, förutom 1925, även 1967, 1968 och 1979. Tillgängliga 
uppgifter frän de olika grävningarna sammanfattas i det följande var för sig. 

1967 
En provgrop upptogs intill södra fasaden ca 15 m frän det sydvästra hörnet av huset. Grävning
en utfördes frän det överbyggda utrymme som finns mellan Stallkanalen och RÖ-huset. Vatten 
påträffades på nivån -0,11 m. I dokumentationen anges att man genom borrning med träborr 
påträffat en "förmodad" trärustbädd på nivån -0,90 m. Provgropsundersökningen är enbart 
redovisad på ritning (utan beskrivande text). Länshållning har sannolikt ej varit möjlig i gropen. 
Någon närmare kartläggning av trägrundens utformning och grundläggningsvirkets kondition 
utfördes därför troligen ej. 

1968 
Två provgropar grävdes 1968 i huvudsakligt syfte att undersöka förekomsten av eventuella 
angrepp på grundläggningsvirket och i vilken män virkets tryckhållfasthet nedsatts. 

En provgrop grävdes på en inre gärd i husets nordvästra del (provgrop 1-1968). Dokumentation 
frän provgrävningen visar att: 

• rustbäddens underkant var belägen på nivån -0,85 m 
• pålarnas toppdiameter var 215-260 mm (3 pålar framgrävda) 
• pålarnas centrumavstånd var 0,9 a1,0 m. 

Prover togs av grundläggningsvirket och undersöktes vid Trätekniska Centrallaboratoriet, jfr 
avsnitt 7.3. 

Ytterligare en provgrop (provgrop 2-1968) upptogs strax norr om RÖ-husets entre på den östra 
fasaden. Nivån för rustbädden anges vara densamma som för prov grop 1. Dokumentation om 
de framgrävda pålarns dimensioner och centrumavstånd m m saknas från denna grop. 
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1979 
I mars 1979 utfördes förnyad provtagning på grundläggningsvirket i provgrop 1 frän 1968. 
Proverna undersöktes av Svenska Träforskningsinstitutet. Syftet med denna undersökning var 
att konstatera eventuella skillnader efter den tidsperiod (11 är) som förflutit sedan undersök
ningen 1968. 

Vidare upptogs under 1979 två nya provgropar (betecknade 5 och 6) invid RÖ-husets östra 
fasad, se Figur 12. Prov grop 5 grävdes nära intill det sydöstra hushörnet och provgrop 6 på 10 
a20 m avstånd frän det nordöstra hörnet av RÖ-huset. Dokumentationen frän provgrävningen 
visar att: 

• rustbäddens överkant var belägen på nivån: -0,80 m (provgrop 5) 
-0,77 m (prov grop 6) 

• toppdiametern för framgrävda pålar var 220-300 mm (9 pålar framgrävda). 
• pålarnas centrumavstånd var 0,5 a0,9 m 

7.2 Byggnads- och pållaster 

I samband med ombyggnadsarbetena 1980-83 nedräknades byggnadslasterna till grundlägg
ningsnivän. Ombyggnadsarbetena var speciellt omfattande i RV-huset med betydande lastom
fördelningar. I det följande sammanfattas uppgifter om byggnads- och pällaster. Nyttig, perma
nent last har förutsatts vara 33% av bjälklagslasten 4 kPa i RV-huset och 33% av bjälklagsla
sten 3 kPa i RÖ-huset. 

RV-huset 
Ombyggnaden av huset medförde lastökningar huvudsakligen inom partierna närmast Riksga
tan och de centrala, västra delarna av huset. Nedräknat till överkanten för kallmurarna blev 
lastökningen normalt 2-8% (lokalt 20%) resp 6-10% i de ovannämnda partierna av huset. 
Pällasten före ombyggnaden var normalt 120-150 kN. Vissa pålar hade lägre last, ca 60 kN. I 
några fall var pållasten större, 165 kN som högst. Det har då förutsatts att pålarna är slagna 
enligt pälplanen och att samtliga pålar är verksamma. 

För vissa av pålarna medförde ombyggnaden oförändrad eller minskad pällast. Där lastökningar 
erhållits på pålarna är ökningen ofta mindre än 10 kN. I ett parti (centralt i byggnaden) är 
pällastens ökning dock beräknad till 25 kN. 

RÖ-huset 
I RÖ-huset blev lastomfördelningen i samband med ombyggnaden mindre (mer lokala ingrepp). 
Någon senare systematisk lastnedräkning till grunden som för RV-huset har ej påträffats. En 
översiktlig bedömning av byggnadslastema har därför genomförts i samband med nu utförd 
utredning. 

För RÖ-husets grundmurar varierar byggnadslasten nedräknad till grundmurarnas överkant 
mellan lägst ca 400 kN/m och högst ca 940 kN/m. Egenvikten för själva murarna har bedömts 
vara ca 250 kN/m resp ca 540 kN/m. Att med utgångspunkt härifrån beräkna pällasterna förut
sätter närmare kännedom om pålarnas placering. Tillgängliga pålplaner är svårtolkade. En 
värdering har dock utförts och resulterat i pällaster varierande mellan 110 och 160 kN om all 
last ned.förs till pålarna. Kammarbyggnaderna bedöms ha den lägre pällasten och de centrala 
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(och tyngre) byggnadsdelama samt vissa fasadpartier bedöms ha de högsta pållasterna. 

Den totala byggnadslasten inklusive grundmurar och jordfyllning mellan grundmurarna har 
beräknats till ca 1400 MN (varav ca 180 MN utgörs av jord). Fördelat på. ca 10.000 pålar 
medför detta en medelpållast av 122 kN (utan jordlast). Om jorden mellan grundmurarna 
överförs till på.lama blir medelpållasten ca 140 kN under förutsättning att all last bärs av pålar
na. 

7.3 Grundläggningsvirkets kondition 

Före ombyggnadsarbetena 1980-83 studerades grundläggningsvirkets kondition. Tester har 
utförts på. prover frän så.väl pålar som rustbäddsplankor av Svenska Träforskningsinstitutet. 
Undersökningarna har omfattat tryckprovning, dvs bestämning av virkesprovernas tryckhå.11-
fasthet och mikroskopisk undersökning för bedömning av intensiteten hos förekommande 
angrepp på virket. Resultaten frän samtliga utförda undersökningar, där dokumentation på.träf
fats sammanfattas i följande text. 

Provgrop 1 och 2 - 1968 
Nästan all splintved i det undersökta materialet var angripet av bakterier. Även svampangrepp 
förekom. Splintveden var ca 5 cm bred och utgjorde ca 70% av pålarnas tvärsnittsyta. Hällfast
hetsnedsättningen uppskattades till 40 a50% jämfört med normalt medelvärde för tryck håll
fastheten för relativt torrt virke. I rapporten understryks att undersökningen ger en orienterande 
bild av angreppen på grundläggningsvirket. 

Provgrop 1 - 1979 
Skillnaderna i tryckhå.llfasthet hos virkesproverna frän 1979 och den tidigare undersökningen 
frän 1968 blev små.. Med hänsyn till naturligt förekommande variationer i vedegenskaper och 
försöksmaterialets ringa omfattning kunde någon signifikant hållfasthetsminskning under den 
11 är länga tidsperiden ej påvisas. 

En mikrobiologisk undersökning av materialet visade emellertid att påtagliga angrepp förekom 
i virkets splintved. Angreppen var sannolikt av bakteriell natur. Några angrepp i virkets kärnved 
kunde inte påvisas. 

Provgrop 5 och 6 - 1979 
Prover frän såväl på.lvirke som rustbäddsvirke undersöktes genom tryckhållfasthetsprovning 
och mikroskopering. Undersökningarna visar att splintveden i proverna var angripen. I på.lpro
vemas yttre splintved-var angreppen påtagliga. Kärnveden var huvudsakligen frisk utom i något 
fall där ringa angrepp bedömdes föreligga i kärnvedens yttre delar. 

Påle från 1500-talet 
Vid schaktningsarbetena för riksplanens underbyggnad på.träffades den gamla stadsmuren. Intill 
muren fanns pålar, sannolikt för bryggor, som härrör frän konstruktioner utförda på 1500-talet. 

Den undersökta päldelen låg på nivån -0,90 m. Den del av på.len som stod över nivån -0,90 m 
var successivt alltmer nedbruten av förruttnelse. På.ltoppen var belägen på nivån +o,37 m. 
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Tryckhållfasthetsprov och mikroskopering visade att den undersökta påldelens splintved var 
kraftigt nedbruten. Kärnveden i pålprovet var frisk. 

Riksgatans underbyggnad 
I samband med förundersökningarna för Riksgatans underbyggnad påträffades ytor med äldre 
pålar. Pålarna var korta (spetsnivå -2,0 m). Virket i dessa pålar bedömdes vara i relativt god 
kondition under nivån -0,4 a-0,5 m. 

Övrigt 
Det skall noteras att en intensiv debatt förekommit i fackpressen om vad iakttagna 
skador på trävirket har för konsekvens för grundläggningen. Biologer har påtalat att 
trävirket genomgår en fortlöpande nedbrytning medan anlitade tekniker konstaterat att 
trärust och pålar utifrån i första hand okulära studier haft tillräckliga egenskaper för att 
bibehålla sin funktion. 
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8. Inträffade sättningar, sprickor 

8.1 Allmänt 

Avvägningar har utförts alltsedan 1902, se Figur 13, men med varierande utgångspunkter 
(fixpunkter). Det är viktigt att notera detta, eftersom byte av utgångspunkt kan försämra nog
grannheten. 

Period Utgångspunkt 
1900-1934 Fix vid kanslihuskajen 
1934-1959 Dubb på RÖ (pkt E) 
1959-1966 Dubb på RÖ (Pkt L) 
1967 Fix i rikets system (hörnet Salvigränd/ Myntgatan) 
1967-1979 Hjälpfix, stäng till berg invid pkt A 
1980- Fix i rikets system (hörnet Salvigränd/ Myntgatan) 

Det är i första hand den utgångspunkt som används idag som är av god kvalitet. Utgångspunk
ten vid Kanslihuskajen är ej helt tillförlitlig, ej heller hjälpfixpunkten vid punkt A. Hjälpfix
punkten under perioden 1967-1979 har påvisats ej stå stilla. Den fick en rörelse av ca 4,8 mm 
under perioden, se nedan. 

8.2 Sättningar före ombyggnaden 

Avvägning utförd 1902 av Amundson gjordes utifrån höjdskillnaden mellan socklarnas över
kant för olika delar av RÖ-huset. 1908 utförde Amundson förnyad avvägning. Han kunde ej 
visa någon förändring, dvs någon sättning skulle inte ha ägt rum. Med dagens kunskap kan vi 
konstatera att denna slutsats måste vara felaktig. 

1909 års undersökningskommission konstaterade en ökning av höjdskillnaderna frän 1902 till 
1909. Tolkning av uppgifterna i handling (1909-1) ger sättningshastigheter för tiden 1902-1909 
enligt Tabell I över en 10-ärsperiod relaterade till det sydöstra hörnet. 

1925 utfördes avvägning av RÖ-husets socklar, kordonlisten på byggnadens halva höjd och 
taklisten. Resultatet av avvägningen redovisas i handling (1925-1) och visar att sättning skedde 
under uppförandet av huset. Hur stor sättningen var i varje del av huset går ej fullständigt att 
klargöra. Men mätningarna visar att SV hörnet relativt det SÖ hörnet 1925 var 95 mm lägre vid 
sockeln, 70 mm vid kordonlisten och 55 mm vid taklisten. Således har man under byggnadens 
uppförande åtminstone delvis justerat med hänsyn till pågående sättningar. Enligt handling 
(1925-1) gjorde byggmästaren mätning från sockel till nytt bjälklag. Byggmästaren borde dock 
sannolikt även ha utnyttjat avvägningsinstrument för att hälla olika höjdmått inom varje våning. 
Sannolikt har byggmästaren därmed upptäckt att sättningar pågick och därför justerat höjdlägen 
på socklar, kordonlist och taklist. Anmärkning gjordes också mot bjälklagens höjdlägen under 
tiden för byggandet. Hur stor sättningen varit under tiden för utläggningen av stenmurarna finns 
ingen uppgift på, men man kan anta att sättningen blev betydande eftersom stenmuren utgör en 
stor andel av byggnadens totala tyngd. 
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Figur 13b. RV-huset. Sättningar uppmätta sedan 1902 och 
sammanställda av Byggnadsstyrelsen. 
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Avvägning av rustbäddens nivå i de schaktgropar som upptogs 1925 visade att plank.bäddens 
nivå överensstämmer med en sättningsdifferens av 120 a130 mm mellan SV hörnet och en 
punkt på 21 m avstånd frän hörnet utmed den södra fasaden. 

Frän 1934 till 1979 är kvaliteten av avvägningarna mindre god med hänsyn till kvaliteten hos 
utgångspunkten för avvägningen. Under denna period har avvägning mot rikets fix endast 
utförts 1967. Senare års avvägningar är däremot säkra. Oavsett kvalitet visar Tabell l uppmätta 
sättningshastigheter (sättning omräknad till 10-ärsperiod) under olika perioder: 

Tabell 1. Uppmätt sättningshastighet för RÖ-huset, omräknad till mm/10 år. 

Period 1913-90 1937-67 1967-78 1978-83 1986-90 

Hörn 
SÖ 6 9 4 11 3 
sv 10 11 8 10 7 
NV 5 6 5 6 3 
NÖ 7 8 6 7 5 

8.3 Sättningar under och efter ombyggnadsperioden 

Ett studium av Figur 14 visar att uppmätta sättningar skulle ha avstannat i princip före om
byggnaden. Emellertid måste man beakta att hjälpfixpunkten satte sig 4,8 mm under perioden 
mars -67 till augusti -79. En rimlig korrektion med hänsyn härtill visas i Figur 15, vilket 
därmed skulle innebära att sättningshastigheten före och efter ombyggnad är ungefär av samma 
storleksordning samt att själva byggnadsarbetena primärt endast ledde till ökade sättningar 
under byggperioden. 

Under ombyggnadsperioden saknas mätresultat frän några av mätpunkterna på RÖ-huset och 
utefter RV-husets östra fasad (mot Riksgatan). Tillgängliga mätresultat frän ombyggnadsperio
den visar att inträffade rörelser av RV-huset och RÖ-huset var 2-13 mm. De största rörelserna 
inträffade efter RV-husets södra och norra fasader mot Mälaren. RÖ-husets största rörelser 
inträffade i samband med håltagningsarbeten i stenmuren mot Riksplan samt i det SV och NÖ 
hörnet av huset. 

Figur 16 och 17 visar i plan dels sättningarna under hela mätperioden 1913-1990 dels under de 
senaste åren. Man kan av figurerna konstatera att sättningsmönstren stämmer väl överens även 
om mätperioden är kort efter ombyggnadsarbetena. En detaljanalys av krypningen de senaste 
åren visar också på likartade rörelser som före ombyggnaden. Detta är en väsentlig iakttagelse 
eftersom den visar att sättningarna under ombyggnadsarbetena var "momentana" och relativt 
stora vid de omfattande arbetena i grundmuren. 
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8.4 Sprickor 

Efter att RÖ-husets stomme blev färdig 1901 uppfördes kajbyggnaden för Lilla Norrström 
(Stallkanalen) 1902 enligt handling (1925-1). Kraftig pä.lning för kajen medförde uppenbarli
gen en extra sättning av RÖ-huset eftersom en markant vertikal spricka uppstod i taklisten på 
södra fasaden ca 22 m från det SV hörnet. Sprickan var 1902 ca 25 mm och 1925 ca 35 mm. En 
liknande spricka registrerades i den norra fasaden av RÖ-huset. Mätning av sprickornas förän
dring gjordes i den övre våningen under perioden 1912-1978, se Figur 18. I samband med 
ombyggnadsarbetena 1980-1983 försvann mätanordningarna, men informationen ovan och 
sprickmätningen ger att vidden av sprickan på den södra fasaden var 39 mm år 1978. 

I det följande sammanfattas påträffade rörelsesprickor. 

RV-huset 
En byggnadsteknisk inventering utfördes under hösten 1976. Enstaka fasadsprickor påträffades 
i fasaderna mot Målaren (norr, väster och söder). I husets östra fasad fanns markanta sprickor 
över flera av fönstren i de båda övre fönsterraderna. En markant spricka i muren påträffades i 
det södra hörnet (närmast Stallbron). 

De båda övre planen hade ett antal rörelsesprickor orienterade huvudsakligen tvärs huskroppen 
(väst-östlig riktning). 

I husets lägsta plan förekom rörelsesprickor som beskrivs vara av "lindrig" karaktär och före
kommande främst i taken. 

RO-huset 
Inventeringen utfördes dels under hösten 1976 och dels i maj 1978. Vid det senare tillfället 
utfördes främst fasadbesiktning av husets norra och södra fasader, som av praktiska skäl ej var 
möjliga att besikta hösten 1976. 

Östra fasaden 
Flera markanta rörelsesprickor förekom i partierna över översta fönsterraden i fasadens södra 
delar. En spricka av samma karaktär påträffades i fasadens norra del. 

Västra fasaden 
Flera markanta rörelsesprickor påträffades huvudsakligen i fasadens centrala parti. Sprickorna 
fördelade sig utefter fasadytan och var här ej enbart lokaliserade till de övre fasadpartierna. 

Norra fasaden 
Fasadytan uppvisade, jämfört med de övriga av husets fasader, en låg sprickfrekvens. Den i 
tidigare handlingar omtalade större murspricka som kontrollmätts, kunde ej upptäckas vid 
fasadbesiktningen. 

Södra fasaden 
Besiktningen visade på ett mycket stort antal sprickor. Den markanta murspricka som tidigare 
kontrollmätts följer sjunde fönsterraden räknat från det sydöstra hörnet. Sprickan kunde följas 
genom hela fasaden från jordvåningen upp till takfot Sprickvidden var nedtill ca 15 mm och 
upptill ca 60 mm. Vid besiktningstillfållet hade sprickan vidgat sig ca 1 mm vid den nedre 
rundlisten och 6 a7 mm upptill vid taklisten, sedan senaste ilagningen se Figur 18. 
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Figur 18. a. Sprickor i södra fasaden av RÖ-huset. 
b. Uppmätning av sprickvidd. Byggnadsstyrelsen. 
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Flera genomgående sprickor påträffades i fönsterraderna närmast det sydvästra hörnet. 

Fasader mot innergårdar 
Besiktningen visade att vissa rörelsesprickor förekom även i gärdsfasadernas putsade fasadytor. 

Övre våningsplanen 
I dessa båda plan påträffades lokalt genomgående rörelsesprickor (genom inre bärande väggar) 
och flera tydliga rörelsesprickor i vissa av fasadytterväggarna. 

Nedre våningsplanen 
Sprickor, som bedömdes vara av typen rörelsesprickor, förekom relativt frekvent i kulverterna i 
lägsta planet. Sprickorna tvärar över kulvertgångarna. I planet över kulverterna påträffades 
rörelsesprickor i flera byggnadsdelar, särskilt i de norra och sydöstra delarna av huset. 
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9. Värdering av byggnadernas 
grundläggning 

9.1 Tidigare åsikter 

Att Riksbyggnadema utsatts för betydande sättningsrörelser räder ingen tvekan om. Särskilt 
RÖ-huset drabbades redan under och närmast efter byggnadstiden av så stora rörelser att sätt
ningsobservationer igångsattes. En första utredning genomfördes redan 1909 i syfte att klarläg
ga orsakerna till rörelserna. Undersökningar har utförts även senare av såväl jordlagerförhållan
dena som grundläggningens kondition. 

Olika förklaringar till sättningsrörelserna har framförts under årens lopp. Uppgifter finns om 
fusk i samband med grundläggningsarbetena. Otillräcklig slagning av pålarna, sned kapning av 
påltoppar och delvis avsaknad av pålar (lokalt i RÖ-husets nordöstra hörn) är uppgifter som 
framförts i olika dokument. Andra källor har angivit att stenarna i grundmurarna har ojämn (ej 
tuktad) yta mot rustbäddsplankorna och/eller att själva plankorna ej förmår överföra belastning
arna utan har brutits av. 

Effekter av olika påverkningar från omgivningen har diskuterats. Ett förhållande skulle vara 
urspolning av jord (erosion) orsakad av att vatten strömmar från Mälaren ut mot Saltsjön. 
Pålslagning för kajer och andra närliggande konstruktioner har också påverkat Riksbyggnader
na. 

Konditionen hos grundläggningsvirket har diskuterats. Det har till och med framförts att rust
bädden lokalt skulle vara så rötangripen att grundmurarnas nedersta stenar brutit igenom plank
lagret Oro har framförts för att grundläggningsvirket kan ha varit beläget över vatten under 
tiden före Mälarens reglering och då kan ha blivit angripet av röta. Det skall noteras att Bygg
nadsstyrelsen på senare tid installerat ett kontrollsystem som registrerar grundvattenytans läge 
och som ger larm vid för låg nivå. 

Att trägrundläggningen med tiden löper risk att nå över grundvattenytan till följd av landhöj
ningen är uppenbart. Tidpunkten för när detta inträffar diskuterades redan i samband med 
planeringen av byggnaderna på 1890-talet. 

I det följande redovisas de osäkerheter som finns i värderingsunderlaget, hur SGI uppfattar 
grundläggningens verkningssätt samt hur inträffade sättningsrörelser kan förklaras. 

9.2 Osäkerheter i värderingsunderlaget 

Som framgått tidigare finns en mycket omfattande skriftlig dokumentation som behandlar 
Riksbyggnadernas grundläggning. Trots detta saknas vissa för SGI:s bedömning väsentliga 
uppgifter och vissa uppgifter är försedda med osäkerhet. 
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Grundläggningens utformning 
En omfattande dokumentation finns om pålarnas slagning och planlägen. Uppgifter om oegent
ligheter i samband med arbetenas utförande föranleder dock en viss osäkerhet om arbetena 
verkligen utförts enligt handlingarna. I samband med senare prov grops grävningar har konstate
rats att grundmurarna delvis varit av dålig kvalitet (södra arkadpelarna). Att pålningsarbetena 
utförts under besvärliga omständigheter står klart. Tät pålslagning i äsmaterial innebär betydan
de svårigheter även med dagens pålslagningsteknik. Pålkapning och montering av rustbäddsp
lank har utförts delvis under vatten. Det är därför ej förvånande att pål1ägen, pålavständ och 
rustbäddsniväer avviker frän planerat utförande enligt ritningar. När det gäller pål1ängder finns 
ingen möjlighet att klarlägga de verkliga förhållandena utan en mycket tidskrävande genom
gång av gamla pålslagningsprotokoll eventuellt kombinerad med in-situ-provning av utvalda 
pålar. Det senare för att fastställa bärförmågan. 

0 

Asmaterialets lagringstäthet 
Tillgängliga geotekniska undersökningsresultat är ej tillräckliga för att i detalj klargöra före
komsten av löst äsmaterial under Riksbyggnaderna. Resultaten för bonhäl 43, Figur 8, visar att 
löst äsmaterial kan förekomma på stort djup. Undersökningar i närområdet, bl a på norra sidan 
om Norrström, indikerar att åsen är löst eller mycket löst lagrad mellan nivåerna -10 a-15 ner 
till ca -20 m. Denna erfa renhet har tidigare gjorts även vid andra platser i sam band med byg
gande eller grundläggningsarbeten i Brunkebergsåsen. Det är ej helt klarlagt i vilken omfattning 
äsmaterialet under Riksbyggnaderna är löst lagrat. 

Sättningsobservationer i byggnaderna 
Sättningsmätningar har utförts dels med utgångspunkt från rikets fixar, dels frän hjälppunkter. 
Mätningarna har olika noggrannhet. De tidiga mätningarna bedöms vara relativt osäkra. För att 
säkert beskriva de små långtidssättningar som nu äger rum av Riksbyggnadema måste utgångs
punkten för mätningarna väljas så att den ej påverkas av byggnadernas egensättning. Helst bör 
utgångspunkten vara en fixpunkt som regelmässigt höjdkontrolleras (riksfixpunkt). 

Samtliga tillgängliga sättningsmätningar avser mätpunkter belägna vid eller nära byggnadernas 
fasader. Det hade varit en tillgång i värderingsunderlaget om det funnits sättningsmätningar i 
byggnadernas inre delar. 

Grundläggningsvirkets kondition 
Den andel av grundläggningsvirket som tidigare undersökts med avseende på dess kondition är 
liten. Att gräva fram grundläggningsvirket (i provgropar) för provtagning och laboratorieanaly
ser har varit praktiskt svårt och dyrbart. Även om stora resurser skulle satsas på sådana under
sökningar kommer proven ändå att motsvara en liten andel av den sammanlagda volym rust
bäddsvirke som finns under byggnaderna. Att undersöka några av de sammanlagt 15 000 pålar 
som finns under husen medför, oavsett resultatet, en osäkerhet i konditionsbedömningen av 
byggnaderna. 

I samband med ombyggnadsarbetena i källarvåningarna 1980-83 har grundläggningsvirket 
kontrollerats enbart genom okulär besiktning. Vid kontakter med personer som var engagerade i 
ombyggnadsarbetena har framkommit att blottläggning av grundläggningsvirket utfördes för 
något enstaka fundament. I samband med de relativt omfattande schaktningsarbetena för under
byggnaderna av Riksgatan och Riksplan har också viss okulär kontroll av virket gjorts men 
schaktningen nådde ej så djupt att grundläggningsvirket normalt blottlades. Biologer har påtalat 
att trävirket genomgår en fortlöpande nedbrytning. De tekniker som haft möJ1ighet att kontrolle
ra virket har dock funnit att nedbrytningen hittills inte haft någon påtaglig inverkan på kon
struktionens funktion. 
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9.3 Bedömning av grundläggningens verkningssätt 

Dokumentationen från tiden före och även under genomförandet av grundläggningsarbetena 
visar att verkningssättet hos pålarna ansågs vara att dessa ensamma skulle överföra byggnadsla
sterna till undergrunden, handling (1899~1). 

Om pålarna har slagits enligt uppställda stoppslagningsvillkor är bärförmågan för enskild påle 
tillräcklig. Brottlasten kan bedömas vara minst dubbelt så hög som beräknad brukslast (större 
än 300 kN). På senare tid har i dokumentationen framförts åsikten att pålarna tillsammans med 
jorden mellan pålarna samverkar vid lastöverföringen till djupare nivåer (s k "pliggpålning"). 
Detta verkningssätt överensstämmer med SGI:s uppfattning. 

Verkningssättet är en följd av att pålarna slagits mycket tätt samt att huvuddelen av byggnadsy
tan är pålad. Tillgängliga pålplaner visar att endast små ytor inom byggnaden saknar pålar. Vid 
sådana förhållanden kommer jorden mellan pålarna att komprimeras till följd av jordundan
trängning och vibrationer alstrade av själva pålslagningen. Ett samspel kommer att inträffa 
mellan pålar och packad jord vid lastöverföringen till djupare jordlager. 

Det har ej varit möjligt att inom ramen för denna utredning generellt kontrollera nivån för 
pålstopp och att jämföra denna nivå med nivåer för berg och därpå lagrad morän och åsmaterial. 
En sådan kontroll skulle innebära en genomgång och bearbetning av samtliga (15 000 st) 
pålslagningsprotokoll. Jämförelser har dock genomförts stickprovsmässigt i vissa partier av 
RÖ-huset. 

Slutsatserna blir att: 

- Provpålar som slagits i huvudsakligt syfte att i förväg förutsäga pållängden har 
trängt ned relativt långt i jorden. Dessa pålar har slagits glest för att representera vissa 
delytor. Vid slagningen av provpålarna har slagningsförhållandena varierats, bl a fallhöj
den för hejaren, för att utprova lämplig slagningsmetodik. Uppgifter finns om att pålma
terialets påfrestning av slagningen även kontrollerats i efterhand genom uppdragning och 
okulärbesiktning av samtliga provpålar. Provpålningsresultaten visar att problem uppkom 
vid slagningen inom bl a sydvästra delen av RÖ-huset (2 provpålar av 3 slogs bort i 
detta parti). 

- Vid produktionspålningen nådde endast ett begränsat antal pålar samma nivåer som 
provpålarna medan flertalet stoppade på nivåer betydligt över stoppnivån för provpålar
na. Detta kan bero på att påldrivningen hindrats av närliggande pålar, lokalt fastare 
jordlager eller av att jorden sammanpackats kraftigt under pålslagningen. 

Om de observationer som här gjorts representerar situationen för pålningen som helhet för de 
båda Riksbyggnaderna innebär detta att byggnadslasterna nedförs till grunden på följande sätt, 
se Figur 19: 

- Från grundmurarna fördelas belastningarna via rustbädden till pålar och jorden 
mellan pålarna. Återfylld jord mellan och intill murarna nedförs delvis på samma sätt. 
Eftersom stenarna i muren delvis ligger i låsning mellan varandra fås också en viss 
"skivverkan". 

- Deformationer i rustbädd/pålar och jord inträffar med tiden. Detta medför att lasterna 
omfördelas mellan pålar och jord. Systemet är inte stationärt utan kan karakteriseras som 
ett växelspel. 
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- Invid pålspetsarna omfördelas lasterna till underliggande jord. 

Lastöverföringssystemet innehåller ett antal länkar där deformationer kan förväntas. Sum-
man av deformationerna registreras som sättningar för byggnaderna. Deformationer inträffar 
både i direkt samband med att lasterna påförs och under lång tid därefter. 

9.4 Inträffade sättningar, sprickor 

Uppgifterna om hur sättningsutvecklingen varit i samband med att Riksbyggnaderna uppfördes 
är oklara i dokumentationen. Detta är emellertid inte så ovanligt ens idag, speciellt eftersom 
byggnadstiden var så lång. Lasten från byggnaderna påförs under lång tid och det är mycket 
svårt att relatera uppkomna sättningar till påförd last. Det kan dock av tidigare utredningar 
anses vara klarlagt att betydande sättningar inträffade i samband med och åren närmast efter 
byggnaderna uppfördes. Det kan också anses vara klarlagt att byggnadsdelarna närmast Stall
bron i båda husen drabbats av större sättningar än övriga byggnadsdelar. Särskilt gäller detta 
RÖ-husets sydvästra hörn. 

De sättningsobservationer som finns dokumenterade från tidigt 1900-tal fram till 1967 är 
huvudsakligen utförda från referenspunkter som ej varit helt fixa. Att rörelser kan ha förekom
mit hos referenspunkterna innebär att sättningsförloppet kan ha haft en annan utveckling än den 
som återspeglas av uppmätta sättningskurvor. Det råder dock inget tvivel om att sättningar 
kontinuerligt inträffat i byggnaderna under hela perioden. 

Mätningar före 1934, mätningen 1967 och de efter 1979 är baserade på tillförlitliga fixpunkter. 

Precisionsmätningar utförda med mätklockor invändigt i RÖ-husets källare beskriver sannolikt 
ej husets verkliga rörelser under tioårsperioden närmast före ombyggnaden 1980-83. Även 
dessa mätningar har utförts i förhållande till referenspunkter (sondstål slagna till stopp och utan 
foderrör) som kan misstänkas varit utsatta för rörelser under mätperioden, exempelvis säsongs
variationer. De rörelser som inträffat i referenspunkterna har i efterhand påvisats vara ca 5 mm. 
Eftersom även Riksbyggnadernas rörelser under denna tidsperiod varit relativt små får hjälpfix
punkternas rörelse en betydande inverkan på den tolkning och värdering av sättningsförloppet 
som mätningarna bildar underlag för. 

Med hänsyn till varierande tillförlitlighet hos sättningsmätningarna under årens lopp har värde
ringen av byggnadernas sättningssituation i första hand baserats på de precisionsavvägningar 
som bedömts tillförlitligt beskriva byggnadernas rörelser. Dessa mätresultat har uppritats i 
diagramform och redovisas i Figur 15. Mätresultaten visar att byggnaderna är utsatta för fort
gående sättningsrörelser. Detta gäller såväl perioden närmast före ombyggnaden 1980-83 som 
perioden därefter. De ökade sättningsrörelserna under själva ombyggnadsperioden åskådliggörs 
tydligt i diagrammen. 

Sättningstakten var 0,3-1 mm/år sett som medelvärde över en 10-årsperiod före ombyggnaden. 
Sättningarna är störst i RÖ-husets sydvästra hörn samt i de södra delarna av RV-huset. Sätt
ningstakten efter ombyggnaden är av ungefär samma storleksordning som före. 

Vid tolkning och värdering av mätningarna måste beaktas att mätnoggrannheten sannolikt är av 
storleken • 0,5 mm vid varje enskild mätning. Avvikelser i form av tillfälliga lutningsändringar 
i diagrammen är naturliga. Tolkningen av mätningarna måste göras över en lång period med ett 
antal mätningar som sammantaget beskriver sättningsförloppet. 
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Att ojämna sättningsrörelser drabbat byggnaderna särskilt i de södra delarna framgår också av 
den relativt omfattande sprickskadeinventering som utfördes före ombyggnaden 1980-83. Den 
uppgift som finns angiven i tidiga dokument om att en markant spricka skulle uppkommit i 
RÖ-husets södra fasad i samband med pfilning för intilliggande kaj (1902) fär bedömas vara 
trovärdig. Sprickan har hållits under observation under en lång följd av är (mätning har skett av 
sprickvidden), se Figur 18. Sprickan dokumenterades också vid sprickskadeinventeringen före 
ombyggnaden 1980-83. 

9.5 Sättningarnas orsaker 

Orsakerna till att sättningar har inträffat och att sättningsrörelser fortfarande pågår i byggnader
na efter ca 90 är mäste sökas i de olika länkar där lastöverföring sker från byggnad via grund
läggning och pålar till jordlager och berg, se Figur 19. 

I kontaktytan mellan grundmurarnas stenblock och rustbäddsplankorna inträffar vissa deforma
tioner. Dessa deformationer bedöms i huvudsak ha uppstått i ett tidigt skede i samband med 
uppförandet av byggnaderna och föranledda av "anpassning" mellan stenar och virke. Detta 
förhållande har sannolikt ej någon nämnvärd inverkan på sättningarna idag. 

Vid lastöverföringen från rustbäddsplanken till pålarna uppstår betydande spänningar i kontak
tytan påle-rustbädd. Uppgifter finns bl a om snett avkapade pålar. Risk finns också att pålarna 
är kapade på ej exakt samma nivå. Detta kan ha inneburit en dålig anliggning mot rustbädden. 
Experiment, som utförts i samband med tidigare utredningar, har visat att även krypdeformatio
ner inträffar i virket vid de spänningsnivåer som här är aktuella. Det är troligt att vissa långtids
deformationer (kryprörelser) sker i denna lastöverföringszon. Lasten överförs dels till pålarna 
och dels till jorden mellan pålarna. När virket deformeras förs last temporärt över till jorden. 
När jorden sedan komprimeras kan last återföras till pålarna. Verkningssättet kan beskrivas som 
ett "pumpande" växelspel mellan pålar och mellanliggande jord. 

Om en stor andel av lasten från grundmurarna tas som kontakttryck mellan jord och rustbädd är 
det viktigt vilken typ av jordmaterial som finns under rustbädden. Om denna jord utgörs av 
dåliga fyllningsmassor finns det risk för stora tidsbundna sättningar i detta lager och med 
lastomfördelning som följd. Samma blir förhållandet om fyllningsmateriralet under rustbädden 
spolats bort. 

Pålarna har slagits med fallhejare till sådant djup att pålsjunkningen nått tillräckligt lågt värde 
för erforderlig bärförmåga för den enskilda pålen. överslagsberäkningar under antagande av 
spetsburen påle visar att påkänningen i pålvirket vid pålspetsarna kan ha varit nära virkets 
brottvärde. Om pålvirket skadats kan vissa tidsberoende deformationer härledas till lastöverfö
ringszonen vid pålspetsarna. 

Kryprörelser kan förväntas i jordlagren under pålspetsarna särskilt om dessa jordlager består av 
löst lagrat åsmaterial som ej tidigare utsatts för så höga påkänningar (normalkonsoliderad 
åsjord). Erfarenheter från undersökningar inom Helgeandsholmen och inom närområdet visar 
att åsmaterialet innehåller lösa eller mycket lösa lager mellan nivåerna ca -10 m och -20 m. 

De tidsberoende sättningarna som inträffat under perioden från ca 1910 fram till 1990 kan 
bedömas vara av storleken 30-50 mm för flertalet observationspunkter. Mätpunkterna i RV
husets södra del och RÖ-husets södra fasad avviker dock. I dessa punkter är de tidsberoende 
sättningarna större. Sättningseffekterna av ombyggnadsarbetena 1980-83 har då frånräknats. 
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Uppmätta sättningar (30-50 mm) kan härledas till krypdeformationer dels vid lastöverföringen 
från rustbäddsplank till pålar/jord, dels till löst lagrad ,1sjord inom lastöverföringszonen till 
jorden under pålspetsarna. Den sistnämnda effekten är troligen dominerande. 

Att lokala variationer förekommer i sättningarnas storlek utefter byggnadsytan för husen är ej 
förvånande. Grundläggningsarbetena genomfördes under besvärliga förhållanden. Variationer i 
kvaliten hos grundläggningsarbetena kan ha medfört att sättningarna i vissa partier av byggna
derna blivit större än i andra. De geotekniska förhållandena är också inhomogena med varieran
de mäktighet och lagringstäthet hos åsjorden. 

Södra partiet av RV-huset och sydvästra hörnet av RÖ-huset har drabbats av större sätt
ningar än byggnadernas övriga delar. Sättningstakten under senare år har också varit störst i 
dessa partier. En rad omständigheter finns som medverkar till detta förhållande. 

Förekomst av lera 
Inom nämnda partier förekommer lera med lokalt upp till 5 m tjocklek. Förhållandena i RÖ
husets sydvästra hörn och partierna utefter husets södra fasad har särskilt studerats. Av doku
mentationen att döma når flertalet pålar genom lerlagret men att ändå mäktiga lager löst åsmate
rial finns under pålspets , se Figur 6. Det finns anledning att anta att pålarna inom denna del 
uppträder närmast som kryppålar. Kompressionsegenskaperna i jorden längs pålarna påverkar 
då sättningarnas storlek och tidsförlopp. Den del av lasten som förs ut från pålarna till leran 
bedöms vara relativt liten men kan ge relativt stor kompression. Dessutom belastas leran av 
uppfyllning intill husen. Den sammantagna kompressionen kan därför vara så stor att påhäng
skrafter utbildas. En överslagsberäkning visar på sättningar av storleksordningen 0,25 m kan ha 
utbildats i lerlagret under de första 4 åren. Sättningarnas tidsförlopp torde ha påverkats genom 
ovan nämnda "pumpande" lastväxlingar och ha fördröjts till följd av att sättningarna utvecklas 
långsammare i leran än i den grovkornigare åsjorden. 

Otillräcklig bärförmåga för enskilda pålar 
I det sydvästra hörnet av RÖ-huset uppkom problem vid slagningen redan under provpålnings
skedet. Risk finns här att bärförmågan för enskild påle ej är tillräcklig. Pålarnas verkningssätt 
kan i långtidsperspektivet avvika från slagningssituationen eftersom leran och den jord som 
finns över lerlagret ej medverkar väsentligt vid lastöverföringen. Återstående del av pållängden 
kan då vara otillräcklig för att överföra byggnads- och påhängslaster utan att stora deformatio
ner uppkommer. 

Inverkan av urspolning 
Vattenströmningen sker med relativt stor hastighet i partierna närmast norr om Stallkanalen och 
söder om dämningen vid Riksbron. Vattenståndsobservationerna i dokumentationen indikerar 
att grundvattenytans gradient är störst på dessa ställen. Uppgifter finns också om att jordmate
rial har eroderats bort särskilt vid partierna bakom befintliga kajkonstruktioner. Indikationer på 
urspolningseffekter, kanske i kombination med urlakning av kalken i fyllningsjorden, har också 
rapporterats från provgropsgrävning vid RV-huset. Från schaktningsarbetena för Riksgatans 
underbyggnad finns rapporter som kan tolkas på samma sätt. Liknande indikationer tycks ej 
vara rapporterade för RÖ-huset 

Inverkan av grundvattenerosionen på sättningarna är svår att bedöma. Om jorden närmast 
rustbädd och påltoppar eroderar bort, eller komprimeras på grund av lös lagring, innebär detta 
att lasten i större grad förs över till pålarna med risk för ökade sättningar. 
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Inverkan av pålslagning i omgivningen 
Pålning har skett nära intill byggnaderna för kajer (tidigt 1900-tal) och även i samband med 
ombyggnadsarbetena 1980-83 (förbindelsegäng under Stallbron). Dessa arbeten har alstrat 
markskakningar som torde ha inneburit utlösning av sprickor i byggnaderna, men också påver
kat jordlagren omkring pålarna och kanske även lokalt under Riksbyggnadernas pålar. 

De under ombyggnadsperioden 1980-83 uppmätta sättningarna är störst i de partier av byggna
derna där de största ingreppen gjordes. De största sättningarna, 10-15 mm, inträffade centralt 
under RÖ-husets östra fasad och under det södra partiet av RV-huset. Ombyggnadsarbetena 
torde inte ha inneburit någon markant påverkan på stort djup. SGI:s bedömning är att rörelserna 
under denna period i första hand kan härledas till förskjutningar i grundmurarna och till lastö
verföringszonen över och närmast under rustbädden. Att jordlagren mellan och under pålarna 
skulle på något avgörande sätt ha påverkats av ombyggnadsarbetena förefaller mindre troligt. 

9.6 Grundläggningsvirkets kondition 

Särskilda laboratorieundersökningar har utförts på prover från grundläggningsvirket i RÖ-huset. 
När provgropar upptogs i RV-huset i samband med projekteringen av ombyggnaden 1980-83 
utfördes ej biologiska undersökningar. Någon information om grundläggningsvirkets kondition 
har ej dokumenterats frän själva ombyggnadsarbetena 1980-83. Däremot har vid personliga 
kontakter med personer som deltog vid dessa arbeten visat, att de okulärt kunde konstatera att 
trävirket ej tycktes vara påverkat. Bedömningsunderlaget är dock begränsat i jämförelse med 
den stora volym grundläggningsvirke som finns i rustbäddar och pålar under Riksbyggnadema. 

Den bedömning som lämnats i dokumentationen från undersökningarna av virket är att dess 
yttre delar (splintveden) påverkats av röta. Rötangreppen har angetts vara särskilt påtagliga i 
splintvedens yttre delar. Kärnvirket har angetts vara friskt och förväntas vara så under lång tid 
framöver förutsatt att virket skyddas av vatten. 

Det har diskuterats huruvida virkets hållfasthetsvärden skall jämföras med normala värden för 
virke och vilken betydelse en eventuell hållfasthetsnedsättning har på grundläggningsvirkets 
funktion i grunden under Riksbyggnaderna. Samband har presenterats (handling 1981-6) som 
visar en relation mellan hållfasthet och fuktkvot för splintved och kärnved. Enligt denna studie 
hade kärnveden ej påverkats och uppvisade splintveden förhållandevis goda hållfasthetsegen
skaper. 

SGI saknar specialkompetens när det gäller att bedöma egenskaper hos trävirke. Det är således 
ej möjligt för SGI att värdera bedömningarna i tillgänglig dokumentation när det gäller denna 
del. Vi finner dock anledning att påpeka att vid jämförelser med andra lokaler skall beaktas att 
miljöförhållanden omkring rustbäddsvirket och påltopparna här avviker från normalfallet. 
Kalkgrus har packats runt pålar och under rustbäddsplank. Vattenströmningen (vattenomsätt
ningen) är relativt stor i gruset i jämförelse med lokaler där pålar slås i lerjord. Risk finns 
därmed för ogynnsam syretillförsel till grundläggningsvirket. 

Grundläggningsvirket måste befinna sig under grundvattenytan för att ej angripas av röta 
(svampangrepp). Detta torde ej heller ha inträffat utom möjligen vid några begränsade tillfällen. 

Av diskussionen om trävirkets kondition finner man olika ståndpunkter hos biologer och 
tekniker. En påverkan har skett hos splintveden enligt biologerna, men denna är så begränsad 
att en nedbrytning ej har påverkat grundkonstruktionens funktion enligt teknikerna. Denna 
senare uppfattning stämmer med SGI:s uppfattning baserad på gjorda sättningsmätningar. Det 
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finns nämligen inga indikationer på att en nedbrytning skett som lett till accelererande sättning
ar under perioden efter ombyggnaden jämfört med sättningshastigheten före ombyggnaden. 

Lägsta grundvattennivån inom området bestäms till största delen av vattennivån i Saltsjön. 
Sedan lång tid tillbaka (1700-talet) finns regelbundna avläsningar av högsta och lägsta vatten
stånd i Saltsjön och Mälaren. En studie av dessa, där landhöjningen beaktats, visar att rriedelni
vån av lägsta vattenståndet i Saltsjön är-0,70 m omkring är 1980. Detta kan tolkas så att 
rustbäddsplanken redan nu vid något tillfälle kan ha varit över grundvattennivån. Hänsyn har då 
inte tagits till att byggnaden satt sig, framförallt i sydöstra delen, viket förbättrar situationen. 
Situationen försämras successivt. Det finns anledning att utan dröjsmål aktualisera de åtgärder 
som tidigare diskuterats (början av 80-talet) för att rötangrepp skall undvikas på rustbäddsp
lanken. Sådana rötangrepp leder till ökade sättningar och på sikt kan stora rörelser inträffa i 
grunden då rustbäddsvirket försvagats så att det ej förmår att överföra belastningarna frän 
grundmurarna till pålarna. 
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10. Sammanfattning och förslag 
till fortsatta åtgärder 

10.1 Bakgrund 

Riksdagens lokalkommitte utreder förutsättningarna för att genom om byggnad/påbyggnad 
skapa bättre förutsättningar för nära kontakter mellan riksdagsledamöterna. En ombyggnad/på
byggnad innebär normalt förändringar hos lasterna som skall tas upp i grundläggningen. Statens 
geotekniska institut (SGI) fick Lokalkommittens uppdrag att studera grundläggningsfrågorna. 

En första etapp är nu genomförd, vilken omfattat insamling och värdering av tidigare genomför
da undersökningar samt baserat härpå en egen analys av förhållandena. 

Riksbyggnaderna uppfördes 1895-1905 på Helgeandsholmen som ursprungligen bestod av tre 
öar, Stora och Lilla Ståckholmen samt Bockholmen ingående i Brunkebergsåsen. Allt sedan 
1300-talet har av- schaktningar och utfyllnader gjorts. Den senaste utfyllnaden gjordes inför 
Riksbyggnadernas uppförande. 

Vid projekteringen av Riksbyggnaderna utfördes geotekniska undersökningar och provpålning 
för att bestämma grundläggningen. Med hänsyn till att de blivande byggnaderna skulle bli 
tunga bestämdes att pålgrundläggning skulle väljas. 

Man valde att grundlägga stenmurarna på en trärust bestående av två lager träplank. Pålningen 
omfattade ca 9800 pålar under RÖhuset och ca 5000 pålar under R V-huset. Stora svårigheter 
uppstod att slå pålarna eftersom de slogs mycket tätt och jorden packades successivt och blev 
allt hårdare. SGI:s genomgång av en begränsad del av pålslagningsprotokollen visar att pålarna 
inte alls nådde ner till det djup som bestämts vid den inledande provpålningen. Detta innebär att 
sättningar utbildas i jorden under nivån för pålstopp. Inom lokala ytor särskilt inom den sydvä
stra delen av RÖ-huset fick ej alla pålar fullgott stopp vilket ledde till att ersättningspålar måste 
slås. 

Ett flertal utredningar om grundläggningens status har genomförts under årens lopp. Efter 1902 
har sättningarna följts genom avvägning av socklar och dubbar i socklarna. En mycket omfat
tande utredning genomfördes av kapten Lindahl 1925. Vid denna utredning företogs fram
schaktning av grundläggningen i några punkter samt en omfattande geoteknisk undersökning. 
Förslag lämnades att genomföra en grundförstärkning under det sydvästra hörnet av RÖ-huset. 
Den enda förstärkning som kom till utförande var under södra arkaden mellan RÖ- och RV
huset. Under 1930- och 1940-talen sökte bland annat klargöras hur grundläggningen en gång ut
förts. Inför ombyggnaden av Riksbyggnaderna utförde i första hand konsultföretaget Orrje & 
Co/Scandiaconsult, på uppdrag av Byggnadsstyrelsen, ett stort antal utredningar. 
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10.2 Sättningar i byggnaderna och deras orsak 

Riksbyggnaderna utsattes redan under uppförandet och de närmaste åren därpå för betydande 
sättningar. De största sättningarna uppkom i området invid Stallbron och bland annat uppkom 
en spricka 1902 i RÖ-husets södra fasad. En sprickinventering utfördes 1976 inför ombyggna
den. 

Sättningarna är för närvarande i genomsnitt 0,3 a1,0 mm/år. Sätt ningshastigheten var av 
samma storleksordning även på 1970talet, således före ombyggnaden. I RV-husets södra parti 
och RÖ-husets sydvästra hörn förekommer större sättningar än i byggnaderna i övrigt (ca 1,0 
mm/år) 
Sättningarna bedöms vara föranledda av krypdeformationer i lastöverföringen frän stenblock till 
trärost, frän trärost till pålar/jord samt frän pälspetsa.rna till därunder löst lagrat ä.smaterial. Det 
sistnämnda bidraget bedöms idag vara det dominerande och beror på att pålarna ej kunde slås 
till fast botten. 

Att sättningarna är ojämna under byggnaderna är naturligt med hänsyn till att jordlagerförhål
landena varierar mycket. Detta kan åskådliggöras med att bergets överyta återfinns mellan 
nivåerna -9 och -32 m. Vidare förekommer lerkörtlar (troligen två) inom den sydvästra delen. 
Orsaken till att sättningarna inte avstannar vill SGI i första hand förklara med att grundlägg
ningen fungerar liknande en pliggpälning, dvs såväl pålar som mellanliggande jord bär upp 
lasterna. Därmed fäs ett växelspel genom successiv lastöverföring mellan jord och pålar med en 
åtföljande långsam sättningstillväxt. Särskilt gäller detta inom den sydvästra delen. Dessutom 
kan fyllningsmaterial ha spolats bort inom områdena närmast Stallbron och Riksbron pga att 
det här räder stora strömningsgradienter. Det bedöms vidare troligt att pålarna inom området 
med lera ej har tillräcklig bärförmåga på grund av att de ej trängt tillräckligt långt in i åsmate
rialet under leran, vilket leder till långvariga sättningsrörelser (kryprörelser). 

Grundläggningen är utförd med trärust och träpålar. På grund av landhöjningen höjs grundkon
struktionen relativt grundvattenytan. Om trävirket kommer över grundvattenytan, bryts virket 
ner av rötangrepp. Vid olika tidpunkter har kvaliteten hos trävirket diskuterats. SGI kan konsta
tera att biologer på upptagna prover noterat att den yttre splintveden (trästockarnas yttre del) 
delvis brutits ner. Samtidigt kan vi konstatera att de tekniker som i provgropar kunnat iaktta 
virket funnit att det haft en sådan kvalitet att dess tekniska funktion ej behövt ifrågasättas. 
SGI:s analys av inträffade sättningar ger ej anledning till misstankar om att trävirket är nedbru
tet, åtminstone inte på något för konstruktionen avgörande sätt. För att kunna göra en ny och 
kvalificerad bedömning av grundvirkets kondition skulle det erfordras en mycket omfattande 
och kostsam provgropsgrävning inne i byggnaderna. SGI har på nuvarande stadium inte funnit 
detta vara motiverat. 

SGI rekommenderar dock att en projektering snarast igångsätts för flyttning av slusströskeln 
vid Stallbron. Resultatet av denna åtgärd får sedan styra behov av ytterligare insatser som 
injektering, slitsmur i jorden samt eventuell ätgärd vid Riksbron. Vid denna projektering bör en 
förnyad värdering göras av trävirkets kondition utifrån en riskanalys. Denna analys fär då visa 
om provtagning av virket behövs. 

10.3 Värdering av grundläggningen 

SGI:s sammanfattande bedömning blir mot bakgrund av hittills analyserat underlagsmaterial att 
Riksbyggnadernas grundläggning fungerar så att sättningar kan förväntas pågå ännu under lång 
tid och att grundläggningen är känslig för framtida yttre störningar, såsom pålslagning i närhe-
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ten. SGI finner likväl att grundläggningen är av sådan kvalitet att byggnadernas bestånd ej är i 
fara. Den omfattande pälningen innebär att det ej finns risk för att byggnaderna skall falla 
sönder. Vad som kan hända är att nya sprickor uppkommer. Om en grundförstärkning med nya 
pålar skulle väljas skulle detta, åtminstone i det korta tidsperspektivet, leda till att ännu större 
skador skulle uppkomma. 

Det är viktigt att sättningsmätningarna fortsätter och att de utvidgas till mätningar även inne i 
byggnaderna. Dänned fås möjlighet att följa rörelserna och även att värdera effekten av olika 
yttre åtgärder som exempelvis en ombyggnad innebär. Vidare ger mätningarna beslutsunderlag 
om man vid ett senare tillfälle skulle finna att någon fonn av grundförstärkning erfordras. 

10.4 Överväganden inför en eventuell påbyggnad av 
RO-huset 

Oberoende av om en påbyggnad görs eller inte behöver slusströskeln flyttas och bör sättnings
mätningar även ske inne i byggnaderna. 

Vid en eventuell påbyggnad bör grundläggningen störas minimalt. Detta innebär att lasterna 
inte bör öka på grundläggningsnivån. Detta kan kanske ske genom att laster i befintliga kon
struktioner reduceras i motsvarande grad som nya påförs. För att kunna göra en sådan bedöm
ning måste en lastnedräkning genomföras. 

Om en lastökning inte kan undvikas, krävs en detaljerad analys av hur dessa laster kommer att 
föras ner genom byggnaden till grundläggningen. Eftersom grundläggningen har varierande 
kvalitet bör det eftersträvas att ta upp tillkommande laster inom de delar där sättningsbenägen
heten är minst. Förutom en detaljerad byggnadsstatisk analys krävs att pållängder och pålplace
ringar analyseras genom att gå igenom pålslagningsprotokollen från byggnadstiden. Dessutom 
behöver åsmaterialet undersökas i några utvalda punkter. Dessa punkter placeras så att de 
representerar områden där nya laster förs på och där pålarna ej nått ner till fast botten. Med 
detta underlag kan en analys göras av förväntade sättningar, samt värderas om konstruktionen 
bör ges en modifierad utfonnning för att bättre anpassas till grundläggningsförhållandena. 

För det fall man finner att en påbyggnad inte kan göras utan att skadliga sättningsrörelser skulle 
uppkomma, måste någon fonn av grundförstärkning genomföras. Det som i första hand bör 
övervägas är att utföra kompletterande pålning. Svårigheterna att installera nya pålar är dock 
flera. Hit hör svårigheten att få ner pålarna i en jord där befintliga träpålar redan står tätt. 
Installationen av pålarna innebär vidare en uppenbar risk för nya sättningar med sprickor i 
byggnaderna som följd. Dimensioneringen av pålningen bör utföras så att sättningarna blir 
jämna i framtiden (sättningarna måste fortsätta att utbildas, ca 0,3 mm/år, på samma sätt som 
inom byggnaden i övrigt). 

Ett intressant alternativ till kompletterande pälning är att injektera jorden under pålspetsarna 
inom de delar där avståndet mellan pålspets och fast botten är oacceptabelt stort med hänsyn till 
beräknade sättningar av tillkommande laster. Injektering skulle innebära en mindre störning 
för omgivningen och kostnaden bör inte bli större än för pälningsalternativet, snarare tvärtom. 
För att kunna bedöma utförande och kostnader krävs bl.a. att jordprover tas upp. 

Linköping 1990-11-30 
,,,,...-

anHartlen 
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2-209/90 
/RIKSFII.E.SGI/ BILAGA 1:1 

RIKSBYGGNAD~NA Rö? RV 

1990-11-02 REV 

LI I I'.El--{ATUR & RAF'PORI::EI,.>_ 

1893-1 Belysning av förslaget till ordnande af strandlinje pä 
Helgeandsholmen 

1894-1 Helgeandsholmsfrägan sedd ur olika synpunkter, P.E. Lithander 
(Riksdags-Biblioteket handling nr 21.313) 

1899-1 Handlingar i fräga om riksbankshusets pä Helgeandsholmen 
grundläggning (Riksdagens Bibliotek handling nr 44.946) 

1899-2 Till riksdagshuskomiten (ang grundläggningen för riksbanksbygg
naden) , A Johansson (Riksda.gs-Bibl ioteket handling 159. 544) 

1899-3 Till riksdagshuskomiten (rörande arkitekt A Johanssons 
skrivelse), A. Amundsson (Riksdags-Biblioteket handling 159.543) 

1899-4 Till Riksdagshuskomiten (med yttrande ang riksbankshuset 
grundläggning), Svedelius m fl (Riksdags-Biblioteket 
handling 138225) 

1899-5 Teknisk Tidskrift: Grundläggningsarbetena pä Helgeandsholmen 

1889-6 Inbjudan att deltaga i täflan för upprättande af ritningar till 
riksdagshus och riksbanksbyggnad, att jemlikt 1888 ärs riksdags 
beslut uppforas ä Helgeandsholmen i Stockholm. Jemte tre kartor 
och 2 taflor. 

1906-1 Nya riksdagshuset, A Johansson, Arkitektur och dekorativ konst, 
Teknisk Tidskrift, Argäng 36, Häfte 2/1906 

1909-1 Redogorelse för utförande af det undertecknade lämnade uppdrag 
att verkställa undersökning rörande riksdags- och riksbankshus
byggena ä Helgeandsholmen. Knger, Martin och Soderbergh 
(Riksdags-Biblioteket handling 155.680) 

1916-1 Geografi Helgeandsholmen och Norrström del 1, LM Bääth 
(Riksdags-Biblioteket handling 47.575) 

1918-1 Geografi Helgeandsholmen och Norrström del 2, LM Bääth 
(Riksdags-Biblioteket handling 51.109) 

1925-1 P.A. Lindahl: Redogorelse for undersokningar av grundläggningen 
for riksdagshuset ä Helgeandsholmen. 
Innehäller 10 bilagor. Bilaga nr 2 saknas. 
Bilaga: 
1. Avvägningar ä socklarna till Sö pelaren i sodra gatuarkaden 
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1:2 

2a och b. Plan och sektioner av pelarna i södra gatuarkaden 
3. Redogörelse för Skänska Cementgjuteriets förstarkningsarbe

ten vid södra gatuarkadens pelargrund.er 
4a. Plan av riksdagfshuset med avvägningspunkter ä fasaderna 

inmarkerade 
4b. Sektioner av socklar, kordonlister och taklister ä 

fasadmurarna 
5. Redogörelse för de av SJ geotekniska avdelning företagna 

jord.borrningarna vid riksdagshusets södra och sydvästra 
partier 

6. Plan av upptagna schaktgropar i källaren pä husets södra 
sida visande plankbäddens och pälarnas läge i grunden 

7a och b. Plan och sektioner av pälningen och grundmurarna vid 
byggnadens sydvästra parti 

8. Redogörelse frän Statens provningsanstalt angäende tryckprov 
ä pälar och plankbäddar 

9. Resume av verkställda avvägningar av riksbankens socklar 
10. Utdrag av en redogörelse, som utarbetats av en 1909 

tillsatt kommission, angäende vissa oegentligheter ur 
teknisk synpunkt vid byggnadsarbetena för riksdagshuset 

1926-1 P. A. Lindahl: Kostnadsberäkning av forstarkningsarbetena vid 
riksdaghuset ä Helgeandsholmen 

1926-2 PM ang Riksdagshuserts och Riksbankens stomme. P k< Lindahl 

1928-1 Utlätande ang risk för rötskador i pälningarna under 
Riksadagshuset och Adelswärdska huset m fl pä uppdrag av 
M'ålarens Regleringskommission. T Lagerberg 

1934-1 Redogörelse för utförda avvägningar av riksdags- och 
riksbankhusens socklar under tidsperioden 1927-1934 

1946-1 SGI (K786): Utlätande över grundförhällandena för ifrägasatt 
garageanläggning under riksdagshuset i Stockholm 

1967-1 Byggnadsstyrelsen: Ritning Ml. Grundvattenobservationer. 
Provgrop 2 

1967-2 Orrje & Co: Redogörelse över grundförhällandena för 
Riksdagshuset och Riksbanken 

1967-3 Orrje & Co: Redogörelse för grundförhällandena för 
Riksdagshuset och Riksbanken 

1967-4 Orrje & Co: PM beträffande eventuell grund.förstärkning av 
Riksdagshuset och Riksbanken 

1968-1 Allan Bergfeldt: Pälars beständighet 

1968-2 Trätekniska centrallaboratoriet: Undersökning av angrepp i 
pälar och rustbädden under Riksdagshuset. 

1968-3 Sven Tyren, Brev: Betr. grund.konstruktionen för Riksdagshuset, 
Helgeandsholmen 
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1969-1 Orrje & Co - Scandiaconsult: Riksdagshuset. 
underlag för arkitekttävling 

Geotekniskt 

1969-2 Carl Fo:rBell: Angäende Riksdagshusets grund 

1969-3 Anteckningar frän möte "Riksdagens hus" 

1969-4 Byggnadsstyrelsen: Riksdagens hus. Grund.förstärkning 

1970-1 Bakteriell nedbrytning av pälvirke, 
Göransson, Byggmästaren 8/1970 

Julius Boutelje och Bo 

1970-2 Mikrobiologiska Lmdersökningar av 
Göransson, Byggmästaren 8/1970 

pälvirke frän kv Cadrnus, Bo 

1970-3 Riksdagshusbygge vid sekelskiftet, Sture Johansson 
Byggnadsindustrin 20/1970. 

1970-4 Undersökning av prov frän träpälar ur grundläggningen under 
kvarteret Röda Bodarna, Stockholm. 
Svenska Träforskningsinstitutet 

1970-5 PM nr 2 angäende ombyggnad I, kv Ri:x:la Bodarna nr 1 
(Centralpalatset) i Stockholm. Grundförstärkning. 
Sven Tyren AB 

1973-1 Grund.förstärkning onödig vid ombyggnad av Riksdagshuset. 
45 miljoner kronor kan sparas. Byggmästaren 4/1973 

1973-2 Grundfö:rBtärkningskostnader vid en ombyggnad av Riksdagshuset, 
Sven Tyren, Byggmästaren 10/1973 

1973-3 Bakteriell nedbrytning av pälvirket under Riksdagshuset, 
Boutelje, Nils-Eric Lind.skoug, Byggmästaren 10/1973 

Julius 

1973-4 Byggnadsstyrelsen: PM, Bengt Bergvall 

1976-1 Riksbankens hus, Sveriges riksbank 

1976-2 Orrje & Co PM angå.ende provtryckning av pälar vid Riksbanken 

1976-3 Förteckning över byggnadsritningar för riksdagshuset pä 
Helgeandsholmen, AB Jacobson & Widrnark (ONR 99-0578791-7) 

1977-1 Orrje & Co - Scandiaconsult: Riksbyggnaderna. Garagebyggnad. 
Preliminärt utlätande 

1977-2 Jacobson & Widrnark: 
del II. 

Byggnadsteknisk inventering del I och 

1977-3 Scandiaconsult: Riksbyggnaderna. Provbelastning. Geotekniskt 
utlätande. 

1977-4 De fyra katastrofernas hus. Erik Wählin 

60 

SGI Varia 363



1:4 

1978-1 Orrje & Co Riksdagshuset. Grundvattenmätningar 

1978-2 Scandiaconsult: Riksbyggnaderna. 
grundvattenobservationer 

PM beträffande 

1978-3 Scandiaconsult: Riksdagsbyggnaderna. 
1400-talet. Geotekniskt utlätande 

Den gamla stadsmuren frän 

1978--4 Scandiaconsult: Riksbyggnaderna, Riksgatans underbyggnad. 
Geotekniskt utlätande 

1979-1 Jacobson & Widmark: Riksbyggnaderna. Grundläggning 

1979-2 Trätek. Riksgropen - 57.1086-04-RG. 
hos päträffat virke 

Utlätande över konditionen 

1979-3 Orrje & Co - Scandiaconsult: Riksbyggnaderna. Riksgatan. 
Geoteknisk beskrivning och föreskrifter för avsschaktning och 
fyllning 

1979--4 Svenska träforskningsinstitutet på uppdrag av Tyrens 
företagsgrupp AB: Undersökning av grundläggningsmaterial under 
Riksdagshuset. 

1979-5 Jacobson & Widmark: Riksbyggnaderna. Grundläggning. 
grundvattenhöjande ätgä.rder. 

PM angäende 

1979-6 Scandiaconsult: Redogörelse för undersökningar vad avser 
trämaterialets kondition i träpålar och rustbäddar under 
Riksdagshuset. 

1979-7 0:rrje & Co. PM angäende undersökningar i fyra punkter vid 
Riksbankshuset och Riksdagshusets södra del 

1979-8 Scandiaconsult: Utlätande över jordlagerföljder och 
strömningsförhällanden längs södra fasaden av Gamla Riksbanks
och Riksdagshuset samt spontkonstruktionerna framför norra muren 
i Stallkanalen. 

1979-9 Jacobson & Widmark: Riksbyggnaderna. Plenisalsbyggnaden. 
Statiska beräkningar 

1980-1 Anteckningar frän sammanträde beträffande tekniska och 
miljömässiga synpunkter på eventuell flyttning av 
regleringsdammen i Stallkanalen. 

1980-2 Orrje & Co - Scandiaconsult: Riksbyggnaderna. 
Geotekniskt utlätande 

Stallbron. 

1980-3 Byggnadsstyrelsen: Anteckningar frän sammanträde beträffande 
tekniska och miljösynpunkter på eventuell flyttning av 
regleringsdamm i Stallkanalen 
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1980-4 Protokoll frän sammanträde betr. uppskattning av kostnader för 
flyttning av regleringsdammen i Stallkanalen 

1980-5 Scandiaconsult: Jämförande kostnadsberäkningar av alternativa 
lösningar för att bevara grundvattennivän inom Helgeano..sholmen 
i Stockholm. 

1980-6 Scandiaconsult, Jacobson & Widmark: Riksbyggnaderna. 
Grundläggning. Förslag till ätgärder för äterställande av 
grundvattennivän. 

1980-7 Bengt Bergvall: 
tidskrift nr 4, 

I grund och botten; Byggnadsstyrelsen.s 
1980 

1981-1 Bengt Bergvall: Grundläggande problem pä Helgeandsholmen; Våg
och Vattenbyggaren 2/81 (3 sid) 

1981-2 Bengt Bergvall: Riksdagshusets grundläg911ing; 
Byggnadsstyrelsens rapporter (149) 
- Grundläggning, sättningsmätning, sprickviddsmätning 

1981-3 AB Jacobson & Widmark. 
Grundförstärkning 

Riksbyggnaderna. Riksdagshuset, 

1981-4 Scandiaconsult. Resultat av provning av träpälar pä 
Helgeandsholmen, Stockholm 

1981-5 Jacobson & Widmark. Riksdagshuset, grundförstärkning 

1981-6 Rune Lundström: The Quality of the Wood. in Timber Piles. 
P:roceedings of the Tenth International Conference on Soil 
Mechanics and Foundation Engineering, Stockholm 1981. 

1982-1 Scandiaconsult: Ritning M44. 
sektion 

Geoteknisk undersökning. Plan och 

1982-2 Scandiaconsult: Protokoll frän sammanträde 820415 angäende 
Riksbyggnadernas grundläggning. 

1982-3 Byggnadsstyrelsen - Marksektionen: Resultat av 
precisionsavvägningar 

1982-4 Helgeandsholmen - 1000 är i Stockholms ström, G Dahlba.ck red. 

1982-5 Riksbyggnaderna. En beskrivning av arbtet med den antikvariska 
kontrollen och dokumentationen av ombyggnaden pä 
Helgeandsholmen, Angela Olsson, Stockholms Universitet 

1983-1 Scandiaconsult: PM angäende observationer av grundvattenniväer 
pä Helgeandsholmen 

1983-2 Scandiaconsult. Riksbyggnaderna. Rapport från besiktning av 
grop i trottoaren i norra delen av Riksgatan samt redovisning 
av sondering i uppkommen grop 
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1983-3 Byggnadsstyrelsen: Riksbyggnaderna 

1983--4 Rune Lundström & Göran Nordstrand: Gamla träpälar häller än, 
Byggmästaren nr 7, 1983. 

1983--5 Riksdagens hus, Aterflyttningen till Helgeandsholmen. 
Byggförlaget 

1983--6 Riksdagens hus. Röster om byggnaden och ombyggnaden, 
Riksantikvarieämbetet 

1983-7 Riksdagens hus. En ifo:nnation frän Byggn:tdsstyrelsen 

1983-8 Helgeandsholmen, humanosteologisk rapport, AK Nilsson och L 
Nilsson 

1983-9 Sören Lundgren: Operation Riksbyggnaderna 

1983-10 Byggmästaren nr 7. Riksbyggnaderna - ett unikt 
byggherreuppdrag. L Kolte, L Hållgren, I Nylund, 
Byggnadsstyrelsen 

1984-1 Byggnadsstyrelsen (Lennart Kolte och Bengt Bergvall): Summering 
av grundundersökningar och bedömning av grundförhällanden för 
riksbyggnaderna pä Helgeandsholmen. 

1985-1 Scandiaconsult. Besiktning av kaj och träd, Helgeandsholmen, 
Stockholm 

1987-1 Ny Teknik* Teknisk Tidskrift (Erland Rost): Pälarna under 
riksdagshuset ruttnar, betongvall räddningen. Ny Teknik/Teknisk 
Tidskrift 1987:50. 

1987-2 Byggnadsstyrelsen - Marksektionen: Resultat av 
precisionsavvägningar 

1989-1 Byggnadsstyrelsen: Riksdags- och g:a Riksdagshuset. 
Precisionsavvägning &ren 1900-1934 samt f:n§.n 1967. Ritning. 

1989-2 FFNS (Per Kallstenius och Birgitta Beck): Riksdagshusets 
framtida lokaler. Utredning om Riksdagshusens lokalbehov och 
framtida lokaldisposition. 

1989-3 Byggnadsstyrelsen: PM betr Riksbyggnadernas grundläggning och 
genomförandekonsekvenser av upprättade ideförslag. 

1990-1 Byggnadsstyrelsen. Riksdagshuset, Precis:ionsavvägning juni 1990 

19??-3 Regleringsdamm i Stallkanalen i Stockholm. M Kullgren 
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2-209/90 
BILAGA2 

INTEVJUADE PERSONER 

Bengt Bergvall, Byggnadsstyrelsen 
La~s Bjerin, -"-
Håkan Bohm, Geobyrån, Fastighetskontoret, Stockholm 
Hans Gozzi, Folkhem Byggnads AB, Stockholm 
Bruna Gustafsson, pensionerad (platschef vid ombyggnad av RÖ-huset 

1980-83) 
Rolf Höijer, AB Jacobson & Widmark 
Bengt Jonsson, Sören Lundgren Byggkonsult 
Bert Lilja, SKANSKA (representant för Rikskonsortiet som genomförde 

ombyggnaderna 1980-83) 
Rune Lundström, egen konsultverksamhet (tidigare Scandiaconsult) 
Göran Nordstrand, Scandiaconsult 
Henry Olsson, Byggnadsstyrelsen 
John Persson, -"-
Lars Pettersson, Byggnadsstyrelsen (projektledare vid ombyggnaden 

1980-83) 
Rolf Östling, AB Jacobson & Widmark 
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