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meter djupt och ligger under grundvatten-
nivå och i direkt anslutning till tunnelbanan. 
Dessutom är sträckningen fylld av vatten-, 
gas- och elledningar som man måste ta 
hänsyn till. 

– Dessa förutsättningar ställer höga 
krav på arbetet. Allt det man kan stöta på 
i komplexitet kommer man att möta i den 
här gropen, berättar Ulf Jonsson, projekt-
chef för de byggtekniska delarna och VD 
på Zengun. I den här miljön ska vi spränga, 
schakta jord, säkerställa grundvattennivåer 
och inte störa trafikapparaten och omkring-
liggande verksamhet.

InjekterIng  
och smygsprängnIng

Grundvattennivåerna säkras genom spont-
ning och injektering. I skrivande stund är 
förberedelserna av arbetet med underbygg-
naden i full gång och injekteringsarbeten är 
påbörjade. Spontväggarna injekteras med 
cementbruk såväl undertill mot berget som 
ner i borrhål i berget i syfte att täta berg-
sprickor. När tätskärmen är på plats kan 
sprängningsarbeten påbörjas.

Sprängningen utförs varsamt genom, 
som Ulf Jonsson kallar det, ”smygspräng-
ning”. Detta innebär att man gör många små 
kontrollerade laddningar som inte riskerar 
exempelvis ras i tunnelbanetunnlar eller 
sättningar i befintliga byggnader eller in-
tilliggande vägar.

Bevara hornstullstämnIngen 
I planeringen av stadsdelscentrumet har 
Hornstullsborna haft ett stort inflytande 
i påverkan av utformningen, stämningen 

 långholmsgatan och hornsgatan trafIkeras vardera av 40 000 fordon per dygn.

johan hedenström och ulf jonsson.

Arbetet med stadsdelscentru-
met, som inleddes under våren 

2011, omfattar bland annat 11 000 m2 han-
delsyta i två plan och en fondbyggnad med 
en restaurang i tre plan. Två nya torg skapas 
– ett längsmed Långholmsgatan och ett på 
Hornsbruksgatan. Även tunnelbanestatio-
nen och busshållplatserna ska byggas om. 

komplexa förhållanden
För att ge utrymme åt handelsplatsen krävs 
ett 100 meter långt schakt längs den vältra-
fikerade Långholmsgatan. Schaktet blir sex 

Hornstull 2013
2013 kommer Hornstulls nya stadsdelscentrum stå klart. Med fokus på att skapa den rätta stämningen som 
är så typisk för Södermalm, kommer centrumet att bli lite eget, brokigt och rejält avslappnat.  Projektet 
är komplext i flera avseenden med direkt närhet till en av Stockholms viktigaste trafik genomfarter, 
tunnelbana och komplexa grundförhållanden.
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’’Allt det man kan stöta på i 
komplexitet kommer man att 

möta i den här gropen.”
Ulf Jonsson, proJektchef och VD på ZengUn.
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och känslan. Johan Hedenström på Bonnier 
Fastigheter berättar att man gjort ett gediget 
förarbete med djupintervjuer med boende 
i Hornstull för att skapa sig en bild av be-
hoven och stämningen i området. Det som 
enligt de boende karaktäriserar Hornstull är 
att det är ”lite eget, lite brokigt och rejält 
avslappnat”, något som projektet tagit fasta 
på i utformningen. Ulf Jonsson beskriver 
Hornstull som ett mini-New York med en 
blandning av unga och gamla i en spän-
nande miljö.

projektfAktA
 ELUs roLL: I det inledande skedet utförde ELU en geoteknisk undersökning för 

att fastställa de geotekniska förhållandena på platsen. Detta blev underlag till projek
t eringen. I nästa skede togs ritningar på spontgropen och bygghandlingar fram. 
 Parallellt med detta utfördes en riskanalys som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

BygghErrE: Bonnier Fastigheter

EntrEprEnör Bygg: Zengun

EntrEprEnör InstaLLatIon: Bravida

gEokonstrUktör: ELU

arkItEkt: Wester + Elsner

ZEngUn: Startade våren 2009 och är ett entreprenadföretag med verksamhet  
i Stockholms län. Zengun hade 40 medarbetare under våren 2011.

tillsammans med Stockholms stad och SL 
tar ett grepp om hela området, berättar  
Johan Hedenström, projektchef på Bonnier 
Fastigheter.

Under byggtiden är ambitionen att hy-
resgäster ska kunna bo och leva som vanligt. 
De många kontorsarbetsplatserna och trafi-
ken ska fungera. Att minimera påverkan på 
tredje man ställer stora krav på flexibilitet 
inom projektet. 

För att kunna vara flexibla är det viktigt 
med samarbete och det här projektet fung-
erar exemplariskt. I och med att vi sitter 
tillsammans, såväl beställare som entrepre-
nörer, kan vi sprida viktig information och 
snabbt fatta beslut och lösa problem som 
uppkommer, menar Johan Hedenström. 

samverkan om helheten
Projektet bedrivs som en samverkansentre-
prenad mellan Bonnier Fastigheter, Zengun 
och Bravida, där Zengun har totalentrepre-
naden på byggsidan och Bravida har mot-
svarande för installationsdelarna. 

– Vi ser det här som ett stadsutveck-
lingsprojekt där vi på Bonnier Fastigheter 

’’För att kunna vara flexibla  
är det viktigt med samarbete och 

det här projektet fungerar  
exemplariskt.”

jOHaN HedeNSTRöM, PROjekTcHef På BONNieR faSTigHeTeR.

– Jag har själv bott här och känner igen 
stämningen som de boende beskriver. Ett 
exempel på hur man tagit hand om det som 
framkommit är att stadsdelscentrumet inte 
i så stor utsträckning kommer att ha de tra-
ditionella kedjorna som hyresgäster. Istället 
har man valt att satsa på mer unika koncept, 
berättar Johan Hedenström.

förBeredelserna av arBetet med underByggnaden I full gång.


