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PM, Grundläggning ovan tunnelreservat 

 

Som en del i utvecklingen av Campus Lundby planerar AB Volvo att bygga ett 

kontorskomplex i anslutning till den planerade linbanestationen i södra delen 

av Lundbyområdet. Genom området och direkt under planerade byggnader och 

linbanestation löper ett tunnelreservat där trafikverket ska ha möjlighet att an-

lägga en framtida tunnel. De geotekniska förutsättningarna och planerade 

byggrätters påverkan på tunneln analyseras i PM Bergteknik och Geoteknik, 

WSP 2018-04-04. Denna utredning delar upp området i utredningsområde 1 

och 2 enligt figur nedan. 

 

För utredningsområde 1 kravställer staden i detaljplan att planerad bebyggelse 

inte får grundläggas djupare än +10. Denna kravställning begränsar Volvos 

användning av byggrätterna i området. En pålgrundläggning kommer sannolikt 

inte vara något rimligt alternativ på grund av de korta pållängder som tillåts. 

En grundläggning med platta på mark på lerjord medger inte några större be-

lastningar vilket kommer blir styrande för typ av byggnader och antal vånings-

plan som kommer vara möjligt att bebygga detta område med. Bebyggelse 

med lätta strukturer i en till tre våningar bedöms dock som fullt möjliga även 

med begränsning av grundläggningens djup till +10. 
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Det ska noteras att det finns många osäkerheter kring markens beskaffenheter 

och det faktiska djupet till berg i detta område. Den vidare projekteringen och 

kompletterande marksonderingar får visa vilken typ av bebyggelse och grund-

läggning som blir lämplig för området. 

PM Bergteknik och Geoteknik lägger för utredningsområde 2 fram att byggna-

der och linbanestation inte får grundläggas djupare än +12,0 (RH2000) för att 

de inte ska äventyra bergets bärförmåga vid framtida tunnel. Man bör betrakta 

detta som att det är grundläggningens underkant som ska placeras på +12,0. 

Färdig golvnivå på bottenplan bör därför inte planeras till lägre nivå än ca 

+13,0. PM bergteknik beskriver dessutom att eventuella dragstag som förank-

ras i berg behöver samordnas med trafikverket och den framtida tunneln om 

de förankras djupare än +2,0.  

 

Stadsbyggnadskontoret har i detaljplanen omformulerat dessa skrivelser till 

bestämmelsen att marken under bebyggelse ska vara tillgänglig för allmän un-

derjordisk vägtunnel upp till +10. Innebörden av denna skrivelse har diskute-

rats stadsbyggnadskontoret vid möte 2019-02-07. Skrivelsen innebär att drag-

stag inte är tillåtna under +10. Anledningen är främst att man är orolig för att 

en framtida tunneldrivning med sprängning av berg riskerar att skada stagen. 

Denna åsikt är relevant och risken undanröjs inte helt med att hålla eventuella 

stag ovan +10. 

I förstudien för Volvos kontorsbyggnader intill linbanestationen konkluderar vi 

dock att med byggnadernas planerade utformning till höjd och utbredning i 

plan kommer de att kunna grundläggas utan dragstag i berg.  

Fortsatta utredningar i senare skeden kan finna att dragstag kan vara en möj-

lig och effektiv metod för att optimera storlek på stabiliserande kärna och där-

med maximera uthyrbar yta. Om så är fallet skulle en bottenplatta under hög-

delen på +17 ändå medge fullgod längd på stag ovan +10.  

 

 

 


