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lös uppgiften: 

Citybanan ska passEra 
oCh hUsEt bEvaras
8 700 ton kulturminnesmärkt byggnad vilar tillfälligt på de smala stålpålarna. upp draget 
är lika enkelt beskrivet som arbetet och konstruktionerna är komplexa. Citybanan ska 
passera och huset bevaras. lös uppgiften.
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visionen om biM  
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för 15–20 år sedan ritade man för hand på ritbord och det 
fanns ett ganska stort motstånd att börja rita i datorn. att 

Cad-projektera i 2d är sedan länge väletablerat i hela branschen och 
många har även kommit långt med att projektera i 3d. steget man 
tog från ritplankan till Cad-stationen upplevdes som mycket stort då. 
steget mellan 2d- och 3d-projektering upplevdes också som mycket 
stort. nästa steg är bim, byggnadsinformationsmodellering. steget till 
bim-projektering är betydligt större än de tidigare utvecklingsstegen, 
eftersom det kan påverka hela processen beroende på hur väl arbets-
sättet integreras i projekten och organisationerna. 

i ett Cad-tekniskt perspektiv är bim är inte bara ett sätt att hantera 
information som skapas under design- och konstruktionsprocessen, 
utan även under förvaltningsskedet – det vill säga hela vägen från idé 
till projekterings-, genomförande- och förvaltningsfasen. bim består av 
en eller flera databaser för information. i en perfekt bim-värld levererar 
databaserna information mellan projektens discipliner och skeden på 
ett strukturerat sätt utan förluster. bim bidrar till bättre förståelse mellan 
projektörer, arkitekter, myndigheter, kunder och entreprenörer.

i ett vidare perspektiv påverkar bim hela byggprocessen. det som 
gör att steget till bim är större än tidigare utvecklingssteg är att arbets-
processerna är annorlunda. dessutom kan projektörernas produkt vara 
av ett helt annat slag än när enbart pappersritningar och beräkningar 
levererats. den måste vara av annat slag för att vara ett bim-projekt 
som vi ser det på elu.

det är en spännande fas i utvecklingen vi befinner oss i nu. många bitar 
börjar falla på plats för visionen om bim och virtuellt byggande. verktygen 
har förfinats och börjar kunna kommunicera med varandra. kunskapen 
om hur verktygen kan användas börjar sprida sig brett. beställare börjar 
inse nyttoeffekterna och drar igång pilotprojekt efter pilotprojekt. 

det pratas mycket om bim i byggbranschen och det finns förväntningar 
på att uppnå bättre kvalitet och effektivare byggprocess. men det är fort-
farande mycket som behöver utvecklas och funderas kring: 
•  Hur anpassar vi våra arbetsprocesser? 

•  Hur får vi alla i organisationen att ta del av informationen i  modellerna? 

•  Vad är viktigt att lägga tid på: Att producera mängder  
av snabba 2d-skisser eller verkligen undersöka alternativ  
i sin rätta miljö? 

•  Är det viktigast att ritningarna ser ut som de gjort de  
senaste 15 åren eller att vår konstruktion och övriga  
discipliners installationer är helt integrerade med varandra? 

•  Hur granskar vi och kvalitetssäkrar  
informationsmodellerna? 

•  Till vilken detaljeringsgrad ska vi driva modellerna? 
det som återstår är lika spännande som intressant.  
 
vi inser bland annat vikten av att  beställaren  
specificerar tydliga leveranskrav för varje disciplin 
och skede. det ger svar på många av våra frågor. 

elu står redo att tillsammans med dig som 
 beställare lösa de sista knutarna.
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Åtta av tio tågresor i Sverige har sin början el-
ler sitt slut i Stockholm. Tågen passerar den 
dubbelspåriga ”getingmidja” som  funnits 
sedan sammanbindningsbanan byggdes 
1871. Samtidigt har trafikutvecklingen gått 
från dåtidens tio tåg per dygn till dagens 550, 
varav 60 procent är pendeltåg. Genom att 
nu bygga Citybanan – en sex kilometer lång 
pendeltågstunnel under centrala Stockholm 
– fördubblas järnvägskapaciteten i ett slag.

EXTREMT CITYPROJEKT
Citybanan är ett av Sveriges största byggpro-
jekt och totalt 17 miljarder kronor investeras. 
Det är också i många stycken ett extremt ci-
typrojekt som till största delen byggs genom 
konventionell tunneldrivning med borrning 
och sprängning. Vid Mariagårdstäppan i Söd-
ra stationsområdet på Södermalm passerar 
Citybanans sträckning Stockholmsåsen – 
den rullstensås som sträcker sig från Arlanda 
i norr till Haninge i söder. Här byggs därför 
Citybanan i en 300 meter lång betongtunnel 
med cut-and-cover-teknik i den etapp som 
kallas Anslutning Stockholm Södra. 

MInsTa MöJlIga MaRgInal
Den kulturminnesmärkta och palatsliknan-
de byggnaden Stiftelsen Konung  Oscar I:s 
minne ligger vid Mariagårds täppans södra 

del och byggdes 1874. Fram till 1952 fung-
erade fastigheten Stiftelsen som ålderdoms-
hem. I projektets norra del vid Högbergs-
gatan finns ett bostadshus på sju våningar 
med 100 lägenheter. 

Jonas Giding på ELU är uppdragsledare 
för projektet och berättar om några av de 
utmaningar de ställts inför.

– Det är ett stort och omfattande pro-
jekt. Vi har konstruerat huvudtunnlarna för 
Citybanan inom denna projektdel, samt en 
överdäckning av den befintliga stambanan. 
Höga krav på hållfastheten vid explosion el-
ler brand ska klaras, samtidigt som både tåg 
och övriga installationer ska få plats. Vi har 
krav på att tunneltakets överkant ska vara 
så låg som möjligt och att underkanten ska 
vara så hög som möjligt. Sen har vi förstås 
utmaningen att ta oss under de bägge husen.
Spårtunneln ligger under de två byggna-

derna med minsta möjliga marginal. För att 
klara de här båda passagerna krävdes extra-
ordinära insatser.

TEMPORäRT lYfT av sTIfTElsEn
Fastigheten Stiftelsen har fyra våningar och 
halva huset var tvunget att lyftas temporärt 
för att ge plats åt de efterföljande arbetena 
med spårtunneln. Arbetena inleddes med 
förstärkning av grundmurarna med sprut-
betong och injekteringsbruk. Stålpålar har 
sedan borrats ned i berget med vattendriven 
sänkborrhammare. Genom husets grundmu-
rar borrades horisontella okbalkar in med ett 
par meters mellanrum. Med hjälp av dom-
krafter mellan pålar och okbalkar lyftes delar 
av huset, totalt 8 700 ton, cirka 5 mm. Därefter 
har man med hjälp av diamantvajerteknik 
sågat av grunden horisontellt för att ge plats 
för gjutningen av tunnelns takplatta.

suRREalIsTIsK sYn
Under den frigjorda grunden schaktades 
grus och jordmassor bort och ned till nivån 
för tunneltaket samtidigt som återstående 
borrningar och pålningar utfördes. Totalt har 
200 pålar borrats ned under huset. Utanför 
huset finns ytterligare cirka 100 pålar.

I det här läget vilade huset högt upp på 
de smala stålpålarna som provisoriskt tog 
hela husets last. Lösningen har bjudit på 
en lätt surrealistisk syn som fascinerat både 
vardagsflanörer och mer garvade ingenjörer.

– Gamla hus har en viss flexibilitet i sig. 
Gör man saker långsamt tål de faktiskt en 
hel del. Vi fick mer sättningar än vi räknat 
med och det är klart att till exempel puts 
och ytskikt påverkas. Men det är ju i sam-
manhanget relativt enkla saker att åtgärda, 
konstaterar Jonas Giding.

Arbetet har gått vidare med att gjuta spår-
tunnelns takplatta som samtidigt integrerats 
med fastigheten Stiftelsens grund. Däref-
ter ska man schakta ner ytterligare nio me-
ter till spårtunnelns bottenplatta som gjuts 
tillsammans med de återstående väggarna.

– I vårt uppdrag har vi tagit fram bygg-
handlingar åt Trafikverket och deras entre-
prenör Bilfinger. Det har handlat mycket om 
bygganpassningar och placeringar av pålar. 
Det är trångt och det måste fungera att bygga 
också. Vi har fått vara mycket på plats och 
lösa problem efter hand, säger Jonas Giding.

Det har framför allt varit en del problem 
med borrningarna under byggtiden. I åsen 
har det funnits stor blockförekomst, vilket 
innebär att borrar och pålar har körts sön-
der i högre omfattning än normalt. Detta 
har medfört nya projekteringar allt eftersom 
nya pållägen behövts tas i bruk.

BOsTadshus  
– ännu En uTManIng

Bostadshuset vid Högbergsgatan, kv Dykär-
ret Större 7, vilar idag på berg med liten eller 
ingen bergtäckning. Lasterna från husets 
befintliga betongplintar har avväxlats genom 
att gjutas in och förankras i en två till tre meter 
tjock förstärkningsplatta i husets källare. För 
att hantera laster i samband med drivningen 
av spårtunneln gjuter man betongvalvbågar 
med en spännvidd på 25 meter, som för ner 
lasterna till berget. 

– Entreprenören Züblin spränger sig 
fram under huset i etapper om två meter 
och gjuter successivt tunneln med fler be-

tongvalvbågar. Husets gamla plintar kom-
mer att sprängas av där dessa sticker ner i 
tunneln och lasten tas sen upp av valvbå-
garna. Som en liten detalj har betongen i 
förstärkningsplattan försetts med takpapp 
i snittet mellan kommande betongvalvbå-
gar och kvarvarande förstärkningsplatta för 
att underlätta bortsprängningen, berättar 
Jonas Giding.

ELU är i stort sett klara med projek-
teringen och arbetet består fortsättnings-
vis i att ge ytterligare produktionsstöd på 
byggplatsen. 2015 ska tunneln och över-
däckningen vid Mariagårdstäppan vara klar. 
2017 ska Citybanan tas i trafik. Uppdraget 
är slutfört. 

 Det är ett stort och  
omfattande projekt  

som bjuder på många  
utmaningar. 

Jonas giding elu

 Fakta
uppdraget
elus uppdrag omfattar framtagning av 
bygghandlingar åt trafikverket gällande 
grundförstärkningar av bostadshuset kv dy-
kärret större 7 och stiftelsen, konstruktionen 
av Citybanans huvudtunnlar samt överdäck-
ning av befintliga stambanans spår. över-
däckningen kommer att binda samman par-
kerna mariagårdstäppan och fatbursparken. 
i uppdraget ingår även stomkonstruktionen 
för ett ventilationshus i flera plan under mark 
som ska innehålla gigantiska brandgasfläktar 
för ventilation av både Citybanan och stam-
banan även vid brand.
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StiftelSen Konung  oScar i:S minne. 

BoStadShuSet vid högBergSgatan,  
Kv dyKärret Större 7.

cityBananS SträcKning under StocKholm, 
här med mariagårdStäppan marKerad.
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kontor grädde på moset vid bygget av 

MaLL of sCanDinavia
det förr så nedslitna industriområdet norr om solna station förändras steg för steg. sverige har 
hunnit besegra england i fotboll med siffrorna 4–2 i nya friends arena. vattenfall har flyttat dit med 
sitt huvudkontor, ytterligare 8 000 arbetsplatser ska skapas i området och mall of scandinavia ska 
byggas. arenastaden ska bli stockholmsregionens nya centrum för idrott och upplevelser.

Totalt kommer 16 miljarder 
att investeras i utvecklingen 

av Arenastaden. Det gör projektet till 
ett av Sveriges  största stadsutvecklings
projekt. Här byggs en blandning av bo
städer, kontor och upplevelser. Det nya 
handelscentrumet Mall of Scandinavia, 
med cirka 250 butiker och 101 000 m2 
butiksyta i sju plan, grundläggs just nu.

5 000 PålaR gER BRa gRund
Till ytan är Mall of Scandinavia dubbelt 
så stor som Friends Arena och omfat
tar fem hektar. Det blir Skandinaviens 
största shoppingcenter. Peab är tota
lentreprenör för projektet och en per
son som har fullt upp i detta skede är 
Alexander Lindholm, som både är block
chef för mark och projekteringsledare.

– Just nu har vi kommit halvvägs i 
grundläggningsarbetet som vi inledde 
i mars 2012, konstaterar han. Vi ska ha 
ner runt 5 000 grova betongpålar med 
350 mm sidomått, vilket gör det till ett 
av Sveriges största pålningsjobb. De är 
specialgjorda för det här projektet, efter
som vi behöver kunna ta  mycket last från 
det sju våningar höga köp centret och 
på det ytterligare sex till nio  våningar 
kontor. Vi siktar på att vara klara med 
grundläggningen i mars 2013.

lOgIsTIK, vOlYMER  
OCh KOMMunIKaTIOn

I projektet har Peab valt att arbeta med 
konventionell och beprövad teknik.  
Utmaningarna hittar de istället inom 
områden som logistik, volymer och 
kommunikation. 

– Även om fem hektar är stort så 
blir det snabbt trångt när alla aktörer 
ska samsas. För oss är det viktigt att 
få flyt i logistiken – inte minst när det 
 gäller gjutningarna där vi hanterar mellan  
10–50 m3 betong i timmen, be rättar 
Alexander Lindholm.

För att få en fungerande logistik är kom
munikationen helt avgörande.  Projektets 
olika aktörer är alla på  något sätt be
roende av varandra och måste förstå 
varandra. 

– Egentligen handlar det här  jobbet 
mer om att hantera människor än  tekniska 
utmaningar, konstaterar han och skrattar. 

ELU har arbetat med geokonstruk
tioner för grundläggningen. Bygghand
lingarna är i stort sett klara och ELU 
har nu en mer kontrollerande roll kring 
fråge ställningar som kvalitet, råd givning 
kring sponter i schakter, arbetsmiljö 
och säker het. Det här är ett arbete som 
upp skattas av Peab.

– ELU och deras Almut Werner har 
ett mycket bra förhållningssätt och är 
till stor hjälp. Hon finns till hands och 
på plats ett par dagar i veckan och har 
blick för vad som fungerar i praktiken. 

svåRa  
gRundföRhållandEn

Marken i området är oförutsägbar. Som 
mest har man legat på 6 000 slag för 
en påle. I andra fall så glider pålen 
rakt ned i leran av sin egen tyngd. 
I  projektet har man undvikit djupa 
konstruktioner och inte byggt under 
marknivå på grund av de geotekniska 
för hållandena. I stället byggs en fem 
hektar stor platta på mark. Det var 
bland  annat erfarenheter från bygget 
av Vattenfalls huvudkontor som gjor
de att man tog det beslutet. 

Grundvattnet får inte påverkas 
och vatten får inte ledas bort. Det här 
har inneburit att man valt en ovanlig 
lösning genom att låta dagvattnet in
filtreras och återföras under botten
plattan med dräneringsrör – en slags 
omvänd dränering.

KOnTOR På TaKET
På taket till Mall of Scandinavia  bygger 
Fabege kontor i en tredimensionell fastig
hetsbildning. Totalt kommer tre hus
kroppar byggas i två till tre  etapper. 
Kontoret, som går under namnet The 
Skyline, rymmer 2 000 arbetsplatser på 
47 000 m2 BTA. Huset ska vara klart för 
inflyttning i december 2015.

ELU har ansvaret för konstruktions
arbetet för kontorshusen och projek
tet befinner sig i slutfasen av system
handlingsskedet.

Kontorshuset kommer att bli ett sig
num för Arenastaden och synas på långt 
avstånd. Fasaden består av en mosaik av 

olika typer av glas: klarglas, screentryckt 
glas, spegelglas och tätt fasadglas. Ytan 
kommer att ge olika intryck beroende 
på hur solen står. Precis som i alla övri
ga delar av Arenastaden är miljöambi
tionerna höga. Kontorshuset kommer 
med god marginal underskrida kraven 
enligt Green Building och huset ska även 
certifieras som Miljöbyggnad.

PROJEKTERIng I 3d
Hela projektet ritas i 3D med olika mo
deller för olika discipliner. Metoden har 
även använts i grundläggningsprojekte
ringen, vilket är relativt ovanligt och nytt.

Eftersom det är en omfattande grund
läggning har det varit trångt att få plats 
med rörledningar och kanalisation  under 
bottenplattan. Här har 3Dprojekteringen 
skapat överblick och underlättat.

Att konstruera en fastighet som har en 
tredimensionell fastighetsbildning innebär 
vissa utmaningar. De olika fastigheterna 
påverkar varandra på olika sätt. Flyttas 
en pelare i en underliggande fastighet 
påverkas ju även den ovanför. 

– Dessutom har man att göra med 
flera olika aktörer i de olika delarna. Det 
är viktigt att alla inblandande är i fas, för
klarar Johan Karlsson, som är uppdrags
ansvarig på ELU. Det här gränssnittet är 
en utmaning som till stor del handlar 
om kommunikation mellan  projektets 
olika aktörer. 

 alexander lindholm, peaB.

mall of Scandinavia.

SKarvning av påltypen #350.   

  Grundläggningen är omfattande  
och det är trångt på platsen.  

3D-projekteringen hjälper oss  
att få en överblick.  

almut Werner elu
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pålning utförS av peaB grund-
läggning med en 7 tonS hejare.
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Intresset för hållbarhets-, miljö- 
och energifrågorna ökar. Idag är 

fastighetsägare och hyresgäster väl med-
vetna om det signalvärde en miljöprofilerad 
byggnad ger. 

John McMillen från Tjuren Projektpart-
ner har varit Fabeges projektledare för Vat-
tenfalls nya huvudkontor.

vattenfalls nya huvudkontor 

bäst i kLassEn
Effektivitet, öppenhet och ansvarstagande var ledorden när fabege skapade Vattenfalls nya huvud-
kontor vid arenastaden i solna. Huset har fått det prestigefyllda priset ”European green building 
award 2012” för sina innovativa lösningar och låga energianvändning.

– För Vattenfall och Fabege har miljö-
kraven spelat stor roll för utformningen, 
efter som klimatfrågan har en central roll i 
deras verksamhet. Målet har varit ett  extremt 
energisnålt hus, berättar han.

gIvEn InsPIRaTIOnsKälla
I byggnaden har man inte sparat på några 
detaljer som bidrar till att spara energi. Huset 
är en exposé och inspirationskälla för den 
som vill bygga med miljö och energi i fokus. 

På taket hittar vi solceller och solfångare 
för el- och värmeproduktion. Huset har ett 
sedumtak som isolerar, minskar dagvatten-
belastningen, reducerar buller och binder 
luftföroreningar – allt på en och samma gång. 
Under mark finns djupa borrhål där frikyla 
hämtas till byggnaden. Huset har tjock isole-
ring med ett extremt tätt klimatskal och fa-
saden har ett U-värde på låga 0,15 W/(m²K).

Fönstrens konstruktion och placering är 
därtill noga utformade. Genom att minska 
glasytorna reduceras värmebehovet på vin-
tern och kylbehovet på sommaren. För att få 
in maximal ljusmängd är fönstren stående 
så att ljuset sprids bättre i rummet. 

Även i byggnadens inre hittar vi många 
energismarta lösningar.

– Ja, om vi rör oss in i huset hittar vi fler 
godbitar. Hissarna är utrustade med regene-
rativt drivsystem och värme återvinns från 
ställverk och avloppsvatten. Sen finns för-
stås närvarostyrd och energieffektiv belys-
ning, berättar John McMillen. 

Även under byggprocessen har det varit 
fokus på energi. Ett exempel är stommen 
som levererats via den närliggande järn vägen. 
All utförandepersonal har även fått en spe-
cialanpassad utbildning för att bland  annat 
kunna bygga så tätt som möjligt.

näRa gRänsEn föR PassIvhus
Resultatet av de många energibesparande 
åtgärderna har inneburit att huset har en 
årlig energianvändning på 40 kWh/m2. Det 
är nära gränsen för passivhuskraven och 
hela 64 % lägre än kraven i BBR. Huset är 
certifierat enligt Miljöbyggnad Guld – den 
högsta nivån. I Miljöbyggnad tittar man inte 
enbart på energiförbrukning, utan även på 
andra kriterier som inomhusmiljö och val 
av byggmaterial. 

fYRa saMManlänKandE hus
Vattenfalls nya huvudkontor består av fyra 
hus som är 8–14 våningar höga och som är 
länkade runt en ljusgård. Ytan är 43 000 m2 
BTA. Framför den traditionella betongfa-
saden finns en glasklädd curtain wall-fasad 
som ger ett lätt och modernt intryck och 
som lever sitt eget liv med olika uttryck 
natt och dag.

 flEXIBla KOnTORslOKalER
Vattenfall har haft ambitionen att utforma 
lokaler som är effektiva och uppmuntrar 
till möten. 

– De har haft en tydlig vision om hur 
 huset ska fungera. Det ska vara flexibelt 
och ge möjlighet till både öppna kontors-
lösningar och cellkontor. Huset är därför i 
princip pelar löst, berättar John McMillen.

KOnsTRuKTöREns uTManIngaR
Ur konstruktören ELUs perspektiv är pelar-
löst synonymt med stora spännvidder. Johan 
Karlsson på ELU som varit uppdragsansvarig 
under bygghandlingsskedet, berättar:

– Det fanns en vision om ett helt pe-
larlöst kontor, men riktigt där hamnade vi 
inte. Men det är långt färre pelare än i ett 
traditionellt kontor. Kombinationen av ett 
högt hus och stora spännvidder i bjälklaget 
ger upphov till struktursvängningar. Det är 
det vi har att förhålla oss till i våra lösningar.

Som underlag till vilka svängningar som 
kan accepteras finns en ISO-standard. Den 
bygger på teoretiska beräkningar men även 
genom fysiska upplevelsebedömningar som 
gjorts. I kontorsmiljöer kan man till exem-
pel acceptera större svängningar än i ett 
bostadshus.

– I det här projektet har energikraven va-
rit tuffa och vi har bidragit genom att arbeta 
med att bland annat undvika köldbryggor 
och få till ett energieffektivt och tätt kli-
matskal, fortsätter Johan Karlsson.

För att kunna hålla en exakthet i projek-
teringen har alla discipliner arbetat i 3D (Re-
vit) i både bygg- och systemhandlingsskedet.

alla nöJda
– Det har varit spännande att följa och leda 
den här processen och se till att det fungerar 
i verkligheten. Vattenfall är nöjda och vi är 
nöjda. Avgörande för slutresultatet har varit 
den professionalitet och engagemang som 
funnits hos alla inblandande i projektet och 
inte minst att vi haft en beställare som satt 
upp tydliga grundkrav och varit engagerade 
i processen, säger John McMillen. 

specialutformade fönster

marklager för kyla

solfångare och solceller

friends arena

sedumtak

GEotEknikEn avGöranDE
hEla OMRådET RunT aREnasTadEn äR gaMMal sJöBOTTEn. vI låTER 
alMuT WERnER, sOM äR gEOTEKnIKER På Elus gEOTEKnIKavdElnIng, 
BERäTTa OM dE gEOTEKnIsKa uTManIngaRna.

hur inleddeS arBetet? Området inne håller 
mycket lera som till sin konsistens är att likna vid 
kraftigare yoghurt. Det innebär att marken är lätt

pålad. Å andra sidan går det åt mycket pålar och det ställs 
stora krav på de geotekniska konstruktionerna.

På platsen fanns en gammal lagerbyggnad som skulle 
 rivas för att ge plats åt det nya huset. Vi visste att huset var 
grundlagt på pålar sedan tidigare. Vi inledde därför med en 
 kartering av befintlig grundläggning och kunde konstatera 
att pålkonstruktionerna inte kunde återanvändas.

vilKen är den StörSta utmaningen? Huset är 
 konstruerat med källare och garageplan som ligger under 
grundvattennivån och det ger oss flera utmaningar. Dels kan 
vi med  tanke på markbeskaffenheten inte schakta hur djupt 

som helst utan risk för att påverka omkringliggande bygg
nader. Här låg vi på maxgränsen med 3 meters djup, vilket 
vi bara  klarade med hjälp av avlastningsschakt och genom 
att utföra arbeten etappvis. För lokalt djupare schakt kräv
des enklare spontlösningar.

Vi har också ett grundvattentryck som vill lyfta källarpla
net under byggskedet. Här har vi förankrat bottenplattan med 
dragstag i berget för att hantera uppåtkrafterna vid olika lastfall. 

vilKen pålteKniK har ni använt? Vi har att göra med 
ett hus som är högt och tungt. Därför använder vi oss av 
betong pålar och 400 mm stålrörspålar som klarar en last på 
265 ton. Pållängderna varierar mellan 6–20 m. Pålarna slogs 
ner till fast botten. För att minimera omgivningspåverkan var 
vi tvungna att  styra slagningsordningen. 

regeneratiVa hissar

 Energikraven är tuffa. vi har bidragit  
genom att undvika köldbryggor och få till  
ett energi effektivt och tätt klimatskal. 

Johan karlsson elu



Just nu råder ett stilla lugn vid 
Göta kanal. Annat är det under 

perioden maj till september då kanalen är 
öppen och sjuder av liv med både fritidsbåtar 
och passagerartrafik. Under högsäsong ska 
den nya tågbron över kanalen kunna öppnas 
upp till 20 gånger per dag. 

Järnvägsbron ingår som en del i projek-
tet BanaVäg Motala–Mjölby där järnvägs-
sträckan byggts ut till dubbelspår och in-
går som en viktig del av den betydelsefulla 
godskorridoren från Bergslagen och söderut.

svERIgEs föRsTa I sITT slag
Som konstruktion är den här bron unik i 
sitt slag. Det är nämligen Sveriges första 
dubbelspåriga järnvägsbro av typen lyft-
svängbro. Svängbrodelen är 35,5 m lång och 
totalt med landfästen mäter bron 52 meter. 
Bron är konstruerad med en stållåda för varje 
spår och utförd i två spann med ett integrerat 
lyft- och svängmaskineri i mitten mellan de 
bägge huvudbärarna.

Bron styrs manuellt från ett kontroll-
torn vid en närliggande vägbro. Men det 
är även möjligt att köra bron på plats från 

maskinrummet. En öppningscykel inleds 
med att sex hydraulcylindrar lyfter upp den 
ca 250 ton tunga bron en halvmeter så att 
svängningsmanövern kan inledas. Därefter 
driver fyra hydraulmotorer en svängkrans 
som vrider bron 88 grader på 80 sekunder. 

KRav På säKERhET
Det finns en del skillnader mellan öppnings-
bara tågbroar och vägbroar. Järnvägstrafik är 
omgärdat av hårda säkerhetsregler och till 
det finns ett signalsystem som i alla lägen 
måste fungera. Det finns även en kontakt-
ledning med en spänning på 16 kV som 

allt järnvägslastat gods som ska till 
eller från göteborgs Hamn passe-

rar idag över marieholmsbron – en öppnings-
bar enkelspårsbro av typen lyftsvängbro. 

bron som är byggd enligt dåtidens normer 
och standard har en enda unik lyftcylinder 
som också är integrerad med svängnings-
funktionen. Ett maskinfel medför att broöpp-
ning eller brostängning omöjliggörs under 
lång tid. Ett sådant scenario skulle skada 
logistikförsörjningen för både industri och 
hamnverksamheter i området. därför är det 
viktigt att bygga in ökad redundans i järnvägs-
systemet men också öka kapaciteten på en 
hårt belastad bansträcka.

ELu har deltagit i projektet, som går un-
der namnet marieholmsförbindelsen, som 
underkonsult till thyréns. Här har ELu haft 
rollen som brospecialist och framför allt inom 
området öppningsbara broar. 

InlEddE MEd BROuTREdnIng
ELu kom in i det här projektet för några år 
sedan i samband med den broutredning som 
var upptakten till projektet. Ett antal olika lös-
ningar, som till exempel sträckningens plan 
och profil, vilken brotyp som är mest lämplig 
och var ska bron placeras har prövats och 
analyserats för att komma fram till den bästa 
lösningen.

torsten berggren på ELu är projekt- och 
uppdragsledare i brodelarna av marieholms-
förbindelsen.

– i broutredningen har vi tittat på tre olika 
brotyper lämpliga i järnvägssammanhang. En 
lyftsvängbro motsvarande den befintliga bron, 
en klaffbro som till exempel götaälvbron  eller 
alternativet lyftbro som finns i trollhättan. 

rekommendationen i broutredningen 
blev att gå vidare med en kompletterande 
lyftsvängbro 73 meter söder om den befintliga 
bron. i analysen görs en avvägning mellan 
framför allt spårteknik kontra driftsäkerhet 
och kostnadsaspekter. driftsäkerheten vä-
ger tungt då hela trafikeringssystemet för 
spår- och sjötrafik påverkas vid eventuella 
avstängningar. den nya bron är totalt 1 060 
meter lång och sträcker sig över säveån, väg 

E45 och över göta älv, där öppningsdelen är 
72 meter fördelat på två spann.

MäKTIga lERlagER
i projektet finns flera utmaningar och svå-
righeter, exempelvis de mycket mäktiga 
lerlagren utefter göta älv och säveån som 
innebär att det hela tiden pågår stora mark-
sättningar i området. det här måste vi ta höjd 
för i våra konstruktionslösningar, berättar 
 torsten berggren.

En annan utmaning är att projektet om-
fattas av mycket hänsynstaganden till intil-
liggande konstruktioner eftersom det ligger 
nära befintliga byggnader och andra broar. 
även den kommande marieholmstunneln 
med dess tillfarter och ramper påverkar ut-
formningen starkt.

– det stämmer. det som är speciellt med 
det här projektet är att det är mycket att ta 
hänsyn till. det är mycket bro på liten yta med 
tunnlar och ramper och vi går också in under 
den nyss färdigställda partihallsbron. dess-
utom är göta älv en starkt trafikerad farled. ut-
maningen är att hitta konstruktionslösningar 
som gör att det faktiskt går att bygga i den 
här komplexa miljön, säger torsten berggren.

undERlag föR  
TOTalEnTREPREnad

2011 gick projektet in i ett systemhandlings-
skede efter att broutredningen var klar. i det 
skedet fördjupades projektet med översikter 
och fokus på layout och funktion även kring 
anslutningsbroar och broar vid ramper.

 för närvarande arbetar ELu med de 
bygghandlingar som ska utgöra underlag till 
trafikverkets förfrågningsunderlag. i februari 
2013 ska projektet ut på räkning som en total-
entreprenad och i slutet av året ska anbuden 
in. därefter är det byggstart.

– Vi är snart klara med vår del och det ska 
bli spännande att se hur entreprenörerna tar 
våra systemlösningar vidare i sina förslag och 
sina anbud till trafikverket. kanske får vi se en 
och annan kreativ vinkling som tar projektet 
ytterligare en bit framåt i funktion och kvalitet, 
säger torsten berggren. 

 Fakta
Valet aV lyftsVängbro

Lyftsvängbron är normalt sett den mest ekonomiska bron för 
enkel spårsförbindelser. Både investering och framtida drift och 

 under hållskostnader är lägre än för alla övriga typer av öppningsbara broar. 
Dagens lyftsvängbro utförs med flera parallellverkande lyftcylindrar och det 

är möjligt att lyfta bron med två cylindrar ur funktion eller borttagna. 

En stor fördel med lyftsvängbron är att den medger enkla och säkra 
lösningar för rälsskarvar och skarvar av kontaktledningen.

annU En  
Lyft svanGbro
i GotEborG

Elu vIKTIg KuggE  
I MasKInERIET

ELU inledde arbetet med projektet hösten 
2008 och uppdraget omfattade konstruk-
tion av tre brostöd i betong, stålbro med lyft- 
och svängmaskineri, kontaktledningsportal 
och även ledverk i kanalen. Sommaren 2009 
var bygghandlingarna klara och projektet, 
som var en utförandeentreprenad, läm-
nades ut på räkning. I det läget lämnade 
Trafikverket även in bygglovsansökan som 
överklagades. Resultatet av överklagan-
deprocessen blev att man var tvungna att 
sänka hela konstruktionen 0,5 meter och 
även ändra lutningen på bron.

– Grundkonstruktionen med dess beräk-
ningar kunde vi använda i den nya utform-
ningen. Men det blev ändå mycket arbete 
med att stämma av och kontrollera alla höj-
der och det var ett ganska tufft och inten-
sivt skede i projektet, berättar Erik Olsson.

handBOK OM  
öPPnIngsBaRa BROaR

På ELU finns några av landets bästa kon-
struktörer inom området öppningsbara 
broar och man har bland annat varit med 
och skrivit Trafikverkets handbok i ämnet, 
som nu används av branschen.

– Med vår bakgrund och den specialist-
kompetens vi har skulle jag inte säga att det 
här projektet har varit speciellt svårt ur tek-
nisk synvinkel, om man jämför med andra 
öppningsbara broar. Visst, det är komplext 
och mycket att tänka på och naturligtvis svårt 
om man inte har erfarenhet av liknande pro-
jekt. Men jag känner att vi har bra koll, säger 
Erik Olsson och skrattar. 

 Med vår bakgrund och den specialist- 
kompetens vi har skulle jag inte säga att det  

här projektet har varit speciellt svårt. 
erik olsson uppdragsledare på elu

måste brytas när bron öppnas. I det här fal-
let bryts spänningen genom en mekanisk 
knivbrytare som går ur läge när bron öppnas. 
Däremot ligger det spänning på kontakt-
ledningen fram till brofästet under hela 
öppningscykeln. Här har man tagit hänsyn 
till placeringen av ledningsstolparna och 
placerat dessa långt in från kanalen för att 
inte masten från en krängande en segelbåt 
ska komma åt spänningsförande delar.

Erik Olsson på ELU har varit uppdrags-
ledare. Han har sett till att projektet lan-
dat tillsammans med ett team på runt åtta 
konstruktörer som arbetat med olika delar 
av projektet.

– Normalt försöker man undvika öpp-
ningsbara tågbroar, eftersom det finns en stor 
komplexitet kring det hela. I just det här fal-
let fanns inget alternativ och det är alltid sti-
mulerande att lösa de utmaningar som finns 
i ett sådant här projekt, berättar han. 

Tågbron är stor och tung i sig. Den är 
dessutom asymmetrisk, vilket gör att lyft- 
och svängmaskineriet inte sitter direkt i 
mitten. Det kompenseras genom motvik-
ter. Det krävs även att man har med belast-
ningsfall som tar hänsyn till den snedbelast-
ning som kan uppkomma om delar av bron 
belastas av exempelvis snö eller om ett tåg 
skulle tappa last på bron. 

torSten Berggren

sveriges första 

LyftsvänGbro för 
DUbbELspar i MotaLa
den 22 oktober gick premiärturen över järnvägsbron vid göta kanal i motala, landets enda 
dubbel spåriga lyftsvängbro. bron är konstruerad av ELu och maskineriet är byggt av anrika motala 
 verkstad, som grundades 1822 av baltzar von platen för att tillverka just de verktyg, slussar och 
broar som  behövdes under byggandet av göta kanal.

10 LyftsVängbro
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 Christoffer Johansson

Christoffer johansson har civilingenjörsexamen från  Chalmers och 
har arbetat tre år som brokonstruktör på elu. idag arbetar han 
50 procent av tiden på elu och resterande tid har  Christoffer en 
doktorandtjänst på kth, där han arbetar under handledning av 
Costin pacoste. han är en av tre doktorander som nu finns på elu.

 per söderström
per söderström har civil ingenjörsexamen från Chalmers och har 
arbetat tre år som brokonstruktör på elu. 

12 fEmdim

ExEmpEL pÅ fEmdim  
Vid dimEnsionEring  

aV annExrampEn Vid  
nya täby cEntrum.

i det traditionella sättet att 
konstruera bärverk har man 

ofta modellerat konstruktioner som bal-
kar. Lösningar med plattor har tidigare 
varit begränsade till enkla elementarfall 
som funnits tabellerade. utvecklingen 
går nu mot användandet av tredimen-
sionella finita elementanalyser, vilket 
gör det möjligt att beskriva en god-
tycklig struktur.

3d fE-analysen ger en mer detal-
jerad och geometrisk korrekt bild av 
fördelningen av krafter och moment i 
konstruktionen jämfört med traditio-
nella 2d ramanalyser. speciellt lämplig 
är metoden vid dimensionering av slak-
armerade betongplattor, som exem-
pelvis plattramar och pelardäck. men 
metoden är också användbar för att 
dimensionera andra typer av betong-
konstruktioner.

tidigare har riktlinjerna för  användandet 
av fEm vid brokonstruktioner varit 
oklara. Här sker en möjlighet till ny-
tänkande genom uppgraderingen av 
trafikverkets regelverk för dimensione-
ring av bärverk. moderniseringen gör 
att det kommer bli allt vanligare med 
fE-analyser. samtidigt kräver analys-
metoden komplexa beräkningar och 
arbetet är bitvis tidskrävande, och fram 
till nu har det inte funnits några bra 
mjukvarustöd för detta.

Elu MEd I uTvECKlIngEn
Just nu pågår ett projekt på uppdrag av 
trafikverket för att ta fram riktlinjer för 
hur fEm ska användas i branschen. någ-
ra av frågorna som kommer besvaras i 
handboken gäller fördelningsbredd i 
elastiska plattor, rekommendationer för 
modellering av krymp- och temperatur-
lastfall och redovisning av beräknings-
rapport. projektet bedrivs av ELus adj. 
professor costin pacoste i samarbete 
med ktH och chalmers. 

staden, ram- och samverkansbro längs 
riksväg 50, en plattram vid E18 rissne 
och delar av parkeringsgaraget vid nya 
täby centrum.

– Vi har använt metoden i praktiken 
och beställarna har kunnat se fördelar-
na. Vi har fått mycket positiv feedback 
från våra beställare.

fEMdIM uTvECKlas
fEmdim kommer att fortsätta att ut-
vecklas. Just nu integrerar ELu fEmdim 
i sina övriga programvaror så att verkty-
get blir ännu smidigare att arbeta i för 
konstruktören.

– förutom att konstruktörens arbete 
underlättas så kommer de stora vinster-
na med fEmdim att komma ELus kun-
der till godo genom exaktare konstruk-
tioner, minskade armeringsmängder 
och i slutänden lägre byggkostnader. 
det här är ett stort kliv framåt för bran-
schen, avslutar christoffer Johansson. 

omfattande beräkningar. nu får vi un-
derlag till detta direkt i våra beräkningar. 
Vi kan även ta en ritning av en befintlig 
konstruktion och läsa in i programmet, 
säger christoffer Johansson.

använTs I PROJEKTEn
fEmdim har använts flitigt och med 
stor framgång i flera av ELus projekt, till 
exempel brokonstruktioner vid arena-

principfigur för utJämning aV momEnt-

koncEntration Vid punktuppLag.

fEMDim gör det möjligt att skapa mer 
optimala armeringslösningar med mindre 

materialmängder som resultat. 
ChristoFFer Johansson elu

femdim

trEDjE GEnErationEns 
proGraMvara från ELU
bättre och mer exakt planering av armering, minskade materialmängder och 
 större möjlighet att testa olika lösningar. det är några av de fördelar som ELus 
dimensioneringsprogram fEmdim ger.

parallellt med denna utveckling håller 
ELu på att anpassa sin verksamhet för 
att kunna tillgodose de nya krav som 
trafikverket kommer att ställa. bland 
annat har det utvecklats ett nytt be-
räkningsprogram för att dimensionera 
slakarmerade skalkonstruktioner.

– under min utbildning på chalmers 
var dimensionering med fEm vanligt. 
det var det vi fick lära oss, berättar chris-
toffer Johansson, konstruktör på ELu. 
när jag kom ut i verkligheten upptäckte 
jag att de flesta använde det gamla sät-
tet att tänka trots de många fördelar 
som fEm ger. En av orsakerna var att 
det inte fanns tillräckligt bra verktyg 
på marknaden. därför har vi drivit på 
utvecklingen och tagit fram ett spe-
cialanpassat beräkningsprogram för 
fE-analyser.

TREdJE gEnERaTIOnEns  
BERäKnIngsPROgRaM

fEmdim är tredje generationens beräk-
ningsprogram som tagits fram av ELu. 
det började med ett program för att di-
mensionera enstaka snitt. ELus magnus 
kollén fortsatte sedan med ett program 
för att dimensionera punkter längs en 
linje. fördelen med fEmdim jämfört 
med dess föregångare är att resultat 
för hela 3d-strukturen kan bearbetas 
samtidigt. dessutom har funktioner 

för bland annat lastkombinering, klass-
ningsberäkning och export av resultat 
implementerats.

fEmdim har utvecklats av christoffer 
Johansson och per söderström, som 
också finns på ELu. som utvecklings-
miljö har man valt att använda matLab 
som har många färdiga funktioner in-
byggda. matLab ger även ett bra stöd 
för att visa grafik, diagram och skapa 
grafiska användargränssnitt. 

fEMdIM gER sTORa vInsTER
fEmdim gör det möjligt att skapa mer 
optimala armeringslösningar med min-
dre materialmängder som resultat. dess-
utom blir antagandena mycket säkrare.

– programmet reducerar dessutom 
ledtiderna dramatiskt och eftersom 
beräkningarna nu går så pass fort är 
det inga problem med omtag om pro-
jektet får ändrade förutsättningar. för 
konstruktören ger programmet en ökad 
frihet och tid över för att till exempel 
testa olika lösningar, fortsätter christof-
fer Johansson.

beräkningarna i fEmdim använder 
de elastiska snittkrafterna från system-
analysprogram. Vid till exempel punkt-
laster innebär det här ett problem, efter-
som snittkrafterna teoretiskt blir oändligt 
stora. för att komma runt detta använder 
fEmdim automatiska utjämningsalgo-
ritmer som följer gällande normer.

BRETT användnIngsOMRådE
fEmdim har primärt utvecklats för ge-
nerella beräkningar av betongkonstruk-
tioner som till exempel brodäck, ramben 
och bottenplattor. men tekniken har ett 
bredare användningsområde och kan 
användas för alla betongkonstruktioner 
inom hus- och geoteknikområdet.

– Ett annat intressant område är 
broklassningar som tidigare har krävt 
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Det var i februari 2012 som 
ELU öppnade sitt skylföns-

ter i Sydsverige genom det nya kontoret 
i Helsingborg. Sedan tidigare finns ELU 
som bekant även i Stockholm och Göteborg. 
Lars Steen, som tidigare varit verksam på 
ELU i Stockholm, ansvarar för satsningen i 
Helsingborg. Han berättar om den satsning 
som ELU nu gör i regionen.

– Vi finns på plats här för att växa. Jag 
vet att vi kan tillföra ny kompetens i de pro-
jekt som är aktuella i regionen – framför allt 
inom anläggnings- och broområdet som är 
vårt tydligaste fokus just nu.

Sju medarbetare finns redan på plats på 
ELUs Helsingborgskontor centralt på Drott-
ninggatan bara ett stenkast från Öresund. 

– Vår etablering har gått enligt plan. Vi sit-
ter i ett utmärkt läge som är till nytta för både 
medarbetare och kunder. I lokalerna finns 
plats för ytterligare fem medarbetare och det 
är också vårt bemanningsmål för kontoret. 

MOTORvägsBRO  
sOM föRsTa uPPdRag

ELUs första uppdrag i regionen är en 100 
meter lång motorvägsbro i samband med 
utbyggnaden av väg E22 genom Blekinge. 

Här tar ELU fram bygghandlingar åt upp-
dragsgivaren Svevia.

– Det här var ett bra inledande projekt 
som passar oss bra. Här har vi till exempel 
arbetat med de nya bronormerna. I projek-
tet har vi även gjort FEM-beräkningar och 

ELU på pLats  
i hELsinGborG
med sin nya etablering i Helsingborg har ELu skaffat sig ett viktigt brohuvud och fönster 
mot sydsverige. sju medarbetare finns redan på plats i ett utmärkt läge som är till nytta för 
både medarbetare och kunder. ELu är här för att stanna. din roll på elu. Jag är brokonstruktör och började på elu  direkt 

när Helsingborgskontoret öppnade i februari 2012. Jag har alltid 
hört mycket bra om elu och har velat arbeta med just broar ända 

sedan universitetet. 

din BaKgrund. Jobbade i Köpenhamn i sju år på stora entreprenörsföretaget 
MT Højgaards teknikavdelning. under min tid där var jag bland annat halvårsvis 
i Bombay och st petersburg och granskade de lokala konsulternas ritningar och 
konstruktionsberäkningar. 

vad arBetar du med juSt nu? Jag håller på med en 100 m motorvägsbro 
i Blekinge, på e22:an, i pukavik utanför Karlshamn. Jag ansvarar för balkbrons 
konstruktioner från start till mål. uppdragsgivaren är svevia och bakom dem 
Trafikverket. det roliga med att ha Trafikverket bakom är att de ställer höga krav 
på handlingarna. det är väldigt utmanande med så höga krav.

Berätta om dina drivKrafter. arbetet måste vara utmanande och ska inte 
vara alldeles enkelt. Jag drivs av utvecklande uppdrag där jag hela tiden lär mig 
någonting. som konstruktör får jag skapa något som går att ta och känna på. det 
är kul att ta med barnen ut och visa att ”det här har pappa gjort”. 

hur SKapar man ett lycKat projeKt? genom att ha en bra dialog med 
uppdragsgivaren vid starten och låta den fortsätta genom hela projektet. det 
handlar om att vara tydlig och känna till varandras förväntningar.

finnS det något projeKt Som har en Speciell platS i ditt hjär-
ta? under två år var jag uppdragsledare för ett väldigt stort vattenreningsverk i 
Bangladesh för danida. Jag hade som mest 30 konstruktörer under mig och  flera 
olika samarbetspartners i olika länder. det var inte bara roligt och ut manande, 
utan också tillfredsställande på ett annat sätt eftersom det skulle förse 5 miljoner 
invånare med rent dricksvatten. 

Berätta om eluS helSingBorgKontor. Vi är ett mindre kontor med 
familjär stämning och bra dialog både internt och med stockholms- och göte-
borgskontoren. Vi har en stadig expansion framför oss med bra efterfrågan. 
Bara inom de närmaste månaderna väntar vi två nya medarbetare. 

hur Ser du på din egen utvecKling på elu? det finns stora möjligheter 
för mig att växa. Jag kommer att fortsätta som konstruktör och sedan röra mig 
mot uppdragsledning. Men jag kommer i alla lägen att hålla fast vid att skapa 
och konstruera, eftersom jag vill hålla kontakt med tekniken. det var ändå det 
som gjorde att jag blev ingenjör. 

En av oss…
karsten lYbY. KOnsTRuKTöR På hElsIngBORgsKOnTORET.

 utvecklas med kontor och bostäder. I sam-
band med detta ska järnvägen som idag skär 
av området förläggas i en ny tunnel. 

Andra stora intressanta projekt är till exem-
pel utbyggnaden av Västkustbanan och järn-
vägsutbyggnaden mellan Lund och  Malmö. 
ELU tar en tydlig position för att tillföra kom-
petens och know-how.

–  Vi är redo när det drar igång. Hela Öresunds-
regionen är på sikt en intressant marknad för oss. 
Men primärt är det fokus på att bygga upp en 
stark hemmamarknad i Sydsverige där vi just 
nu fokuserar på bro- och anläggningsprojekt. 
Vi tar ett steg i taget. Men en sak är säker: ELU 
är här för att stanna. 

Fakta om
 Karsten lyby

ålder  32 år 

familj  Fru och tre pojkar som 
är 5, 3 och 1,5 år. 

Bor  Hus i Helsingborg.

på fritiden  Fixar med hus 
och  trädgård. gillar att fota och 
spela musik. Håller mig i form 
genom att springa. 
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även använt vårt egenutvecklade FEMDim 
för att effektivisera dimensioneringen av 
armeringen.

BYggER näTvERK
Även om ELU är relativt kända i Syd sverige 
innebär det inte att man får marknads andelar 
gratis.

– Många av aktörerna i regionen har ett 
etablerat kontaktnät. Det här gör att vi måste 
arbeta och visa vårt värde. Det gör vi tydli-
gast genom framgångsrika projekt, men även 
genom att vara ute och berätta vad ELU kan 
och vad vi kan tillföra i projekten och ge-
nom att bygga nätverk, berättar Lars Steen.

ELU har en unik möjlighet att mixa 
kompetenser inom områdena bygg, an-
läggning och geoteknik. Som organisation 
arbetar man integrerat mellan kontoren och 
avdelningarna och kompetensen är lättill-
gänglig för alla enheter.

– Vi finns på plats i Sydsverige med en 
lokal etablering nära våra kunder. Samti-
digt ger vi våra kunder tillgång till ELUs 
samlade kompetens. Vi har ett mycket bra 
internt utbyte och är verkligen ”ett ELU”. 
Det här är unikt och ger oss en riktig styrka, 
konstaterar Lars Steen.

BlICKaR MOT nYa PROJEKT
Marknadsutvecklingen har varit lite trög i 
Sydsverige under 2012 och året har fungerat 
som uppvärmning. 2013 kommer fler intres-
santa projekt ut på räkning. I Helsingborg 
kommer till exempel hamnområdet att 

 ELU har en unik möjlighet att  
mixa kompetenser inom områdena  
bygg, anläggning och geoteknik. 

lars steen ansVarar För saTsningen i HelsingBorg



GaMMaLt MötEr 
nytt. sLUssEn i 
stoCkhoLM. nU i 3D.
omdaningen av slussen är nu i full gång. i början av 2013 startar de förberedande entreprenaderna. 
ELus konstruktörer är inne i ett intensivt skede med framtagning av systemhandlingar för delområdena 
Land och Vatten. Hela projektet är projekterat i 3d-miljö och fördelarna med arbetssättet är många.

befintliga konstruktioner från bland annat 
1930-talsritningar. Delar som saknats, som till 
exempel bergytor, markytor och sjöbotten, 
har mätts in i efterhand. Dessutom har geo-
login återskapats i 3D-modeller med BIM-
information utifrån de geotekniska under-
sökningarna. Detta har man åstads kommit 
genom egenutvecklade  programmerade 
funktioner i programmet Revit.

– Nu finns hela Slussen som informa-
tions  modeller. Allt från berg, geometrier 

och delar av de gamla historiska slussarna 
som varit igenfyllda till mer nutida kon-
struktioner. Det innebär att vi kan vara 
mer exakta och utesluta osäkra  antaganden, 
berättar Dan Svensson. Det har även 
under lättat arbetet med genomförande-
planeringen avsevärt.

vIsualIsERIng  
gER vIKTIga föRdElaR 

3D/BIM-projektering ger en mängd fördelar 
där visualiseringstekniken utmärker sig och 
skapar helt nya möjligheter. Nu är det möjligt 
att få även lekmän och andra discipliner, 
som kanske inte är vana att läsa ritningar, 
att förstå skeden och lösningar. 

– Förr ritade vi till exempel mycket i 
väl valda sektioner, men den rittekniken 
hade blivit enormt tidskrävande i Slussen-
projektet där geometrin ändrar sig från  meter 
till meter. Nu visar vi verkligen allt. Du 
kan vandra runt i modellen, se dolda ut-
rymmen och direkt visualisera till exempel 
ett problem område. Visualiseringsmöjlig-
heterna är ett fantastiskt genombrott som 
gör att vi snabbare kan överbrygga missför-
stånd  mellan projektets olika intressenter, 
be rättar Dan Svensson.

Idag är det inte bestämt hur 3D- och BIM-
modellerna ska användas i bygghandlings-
skedet men helt klart är att de på något sätt 
kommer att ingå. ELU har 3D-projekterat 
på byggavdelningen i snart 7 år. Några av 
projekten har haft höga BIM-ambitioner. 
Slussen är första anläggningsprojektet som 
drivs som ett BIM-projekt på ELU.

Elu ansvaRaR  
föR land OCh vaTTEn

Slussenprojektet är uppdelat i tre delom-
råden: Berg, Land och Vatten. ELU ansvarar 
för konstruktion och geoteknik för Land 
och Vatten. Dan Svensson är uppdrags-
ledare på ELU och berättar om erfaren-
heterna från projektet. 

– Frågan om att välja 3D/BIM-projek-
tering som arbetsmodell kom upp i ett 
 tidigt skede. Visst fanns det en del osäker-
heter inledningsvis. Skulle detta komplexa 
anläggnings projekt gå att 3D-projektera 
över huvudtaget? Är tillgängliga verktyg an-
passade för detta? Nu när vi tagit oss i genom 
en stor del av systemhandlings skedet kan 
vi konstatera att Exploateringskontorets 
val att välja BIM-projektering fullt ut var 
riktigt och rätt. Nu ser vi verkligen  värdet, 
säger han.

BIM – En sTOR OPERaTIOn
Att sätta upp ett BIM-projekt innebär en 
längre startsträcka jämfört med det traditio-
nella sättet att arbeta. Men när väl grundar-
betet är gjort kommer fördelarna snabbt. I 
Slussenprojektet inleddes arbetet med att 
3D-modellera området genom att lägga in alla 

 idag är det helt naturligt att  
3D-projektera i slussenprojektet. 

Det finns nog ingen som vill gå tillbaka. 
dan sVensson elu

Fakta om
 slussen

budget  8 mdkr
entrePrenader  totalt ca 40 st
riVning betong  32 000 m3

riVning stÅl  3 200 ton
bergsChakt  200 000 m3

sChaktmassor  240 000 m3

muddring  120 000 m3

FYllningsmassor  90 000 m3

nYa PÅlar  115 000 längdmeter
sPonter  35 000 m2

nY betong  85 000 m3

nYtt stÅl  8 000 ton
Ytbeläggning  38 000 m2

Slussen är på många sätt ett unikt 
projekt där det gamla möter det 

nya. Här har nu den digitala tekniken gjort 
entré genom att beställaren Exploaterings-
kontoret valt att inte bara satsa på 3D- 
projektering utan även fullt ut på BIM som 
huvudhandlingar i projektet.

Slussen är beställarens pilotprojekt när 
det gäller 3D-teknik och BIM och ambi-
tionen är att projektet ska innehålla så lite 
2D-ritningar som möjligt. För exploaterings-
kontoret är det första gången i ett så här stort 
projekt som 3D- och BIM-modeller används 
som huvudhandling och även utgör under-
lag för upphandlingar och granskningar.  



 

slussen är efter 75 år utsliten och behö-
ver rivas och byggas upp från grund en. 

men det finns också en annan viktig faktor bak-
om ombyggnaden. mälarens avbördning be-
höver ökas på grund  av att det redan idag är 
alldeles för höga översvämningsrisker. idag har 
slussen i stockholm en avbördnings kapacitet 
på 300 m3/s och genom ombyggnaden  kommer 
kapaciteten att öka till 1 400 m3/s.

elu har genomfört omfattande teoreti-
ska  beräkningar och anpassningar av slussens 
geometrier. de teoretiska beräkningarna har 
en felmarginal på 20 %. för att kunna ligga 

till under lag till den miljödomsansökan som 
nu  ligger hos miljödomstolen behöver beräk-
ningarna verifieras. detta görs genom modell-
körningar som har en osäkerhet på 3 %. på 
vattenfalls anläggning i älvkarleby har man 
byggt upp det nya slussen i skala 1:40 i en 
modell som mäter 25x18 meter för att matcha 
de teoretiska beräkningarna. i bygget av mo-
dellen har man haft stor hjälp av de komplet-
ta 3d-modeller som täcker hela slussenområ-
det. resultatet av modellkörningarna visade 
att slussen anläggningen i framtiden klarar av 
att avbörda 1 400 m3/s. 

I Slussen finns inget som heter standard. Allt 
är speciallösningar och i de  tidiga skedena 
är det mycket förändringar och utprovning-
ar av olika alternativ. Här har 3D-visuali-
seringen varit en mycket viktig förutsätt-
ning för projektets framdrift. Dessutom ger 
BIM-projekteringen möjlighet att direkt 
ur modellerna ta fram mängder,  vilket dra-
matiskt underlättar och snabbar på kalkyl-
arbetet i projektet.

Varje delområde i projektet har sin  modell 
och varje disciplin ritar i sin  modell. Varje 
vecka levereras uppdaterade informations-
modeller till projektdatabasen och därefter 
slås modellerna samman för att ”krocktestas”.

fRaMTId OCh EnTusIasM
ELU är i frontlinjen när det gäller 3D- 
projektering och BIM. Man kan verktygen 
och ligger långt framme när det till exempel 
gäller visualisering via sin samarbetspartner 
Tikab Strukturmekanik. Entusiasmen och 
engagemanget går inte att ta miste på. Det 
är stort och nytt och ger konstruktören helt 
nya möjligheter.

– Idag är det helt naturligt att 3D- 
projektera i Slussenprojektet, konstaterar 
Dan Svensson. Det finns nog ingen som vill 
gå tillbaka. Vi har definitivt kommit över 
tröskeln. Samtidigt kommer nya krav som vi 
måste ta ställning till. Gamla ledningssystem 
som varit anpassade för 2D-leveranser måste 
ses över och nya rutiner skapas för gransk-
ningar, egenkontroller och  frisläppande. Det 
här är ett arbete vi är mitt uppe i nu.

fRaMsTEg I PROJEKTET
På ELU används programmen Revit, 
 Autocad, Inventor och Civil 3D. 3D-visu-

alisering görs i bland annat 3ds Max som ger 
högkvalitativa stillbilder och animeringar. 
Sluss- och avbördningsmekaniken konstru-
eras och modelleras i Solidworks av Tikab 
Strukturmekanik.

Det nya Slussen växer fram bit för bit 
i BIM-modellerna och avgörande beslut 
tas successivt.

– Nu är beslut taget om val av sluss- och 
avbördningsluckor.  Slussluckorna är de för-
sta i sitt slag i Sverige Vi har dessutom fått 
till ett mäktigt stomsystem i takbjälklaget 
på de centrala delarna av Land-sidan. Det 
känns som att det här projektet har fått en 
riktigt bra start. Och där kan vi tacka BIM-
miljön för mycket, avslutar Dan Svensson.  

sLUssEn i skaLa 1:40

Det känns som att det här  
projektet har fått en riktigt bra  

start. och där kan vi tacka  
biM-miljön för mycket. 

dan sVensson elu
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ELU GEopoCkEt
för att underlätta för geotekniker, 
konstruktörer och beställare har 

elus geoavdelning gjort en hemsida där  
du lätt kan hitta ritningsbeteckningar, jord-
artsklassificeringar mm. 

sidan är främst tänkt för smartphones, 
men fungerar även på datorn. 

adressen är geopocket.mobilwebb.com

lillhagsParken  
Åt göteborgs  
lokalFörValtning

för många göteborgare är namnet 
Lillhagen fortfarande synonymt 

med mentalsjukhuset som avvecklades 
och försvann under 90-talet. idag har 
sjukhusområdet på Hisingen förvandlats 
till Lillhagsparken, och flertalet byggnader 
har redan byggts om till moderna kontor. 

göteborgs lokalförvaltning har ansvar 
för att förvalta och utveckla Lillhagspar-
ken. de har suttit utplacerade på flera håll, 
men för valtningen samlades i somras i fyra 
angränsande kontorsbyggnader i det ny-
gamla området. 

ELu har projekterat ombyggnationerna 
av de fyra befintliga byggnaderna, varav en 
tidigare utgjorde områdets panncentral. 
En ny förbindelsegång binder samman 
 husen som numera inrymmer funktionella 
och moderna kontorslokaler. 

KungSBacKaS nya StadSdel. .

KUnGSBAcKAS STörSTA BYGGPrOJEKT: 

koLLa parkstaD
byggandet av kolla parkstad blir det största bostads-
projektet i kungsbackas historia. den nya stadsdelen får 

ett attraktivt läge med gångavstånd till centrum och pendelstation, 
kungsbackaskogen och motorvägspåfart. 

ELu har varit inblandade i den allra första etappen hyreshus 
för aranäs fastigheters räkning. ELu har ansvarat för grund-
läggningskonstruktionerna som trähusmoduler från Lindbäcks i 
piteå monterades på i höstas. trähusen har en låg energiförbrukning 
på 60–65 kWh/m2 och år.

– det har varit en otrolig måttnoggrannhet i det här projektet, 
ner på millimeterprecision, berättar sten Lundh, uppdragsansvarig 
på ELu. Vi har även haft uppdraget att vara med och kontrollera att 
bygget är rätt utfört. 

trähuSmoduler  
från lindBäcKS. 

  

angeredS närSjuKhuS.

elu konstruerar  
angereds  
närsJukhus

elu gör byggnadskonstruktion-
en till angereds nya närsjukhus, 

som blir landets första nybyggda när-
sjukhus. nCC bygger och bygg starten 
sker vintern 2013. den nya sjukhus-
byggnaden beräknas stå klar 2015 och 
bli cirka 18 000 m2 stor. 

förutom specialistmottagningar och 
operationsfaciliteter kommer byggna-
den att inrymma en vårdcentral. bygg-
nadens utformning med planlösningar är 
framtagna utifrån ett nytänkande som ut-
går från patienter och samverkan  mellan 
verksamheter. 
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En MoDErn byGGnaD  
soM ska aDDEra värDEn 
tiLL En historisk MiLjö
uppsala universitets administration behöver mer plats och en gemensam hemvist i nya och funktio-
nella lokaler. En av de få tillgängliga platserna för ett sådant hus ligger mitt emellan uppsala slott, 
carolina rediviva och botaniska trädgården. utmaningen blir att skapa en modern byggnad som 
adderar värden till en historisk och känslig miljö.

– Det här blir ett fint hus i linje med den 
märkesbyggnad som vi önskat. Samtidigt 
ser vi hur bra huset fungerar i den känsliga 
miljön. Och vad jag förstått så gillar univer-
sitetet och kommunens tjänstemän det man 
ser, säger Ove Eriksson.

RäTT sTäMnIng sKaPaR REsulTaT
Förutom det viktiga samarbetet mellan be-
ställaren, Uppsala universitet och de kom-
munala instanserna är det många aktörer 
inblandade i UADM. 

– Det handlar om att sätta samman ett 
bra team av duktiga människor och vi är 
noggranna när vi väljer våra leverantörer. 
Vi vill jobba med dem som är bäst, menar 
Ove Eriksson.

Han berättar om de avgörande faktorerna 
för att landa ett sådant här projekt och  nämner 
kompetens och stämningen i  projektet som 
avgörande för resultatet och att  projektet 
drivs framåt.

märkesbyggnaden ska istället respektera 
platsen. UADM integreras i landskapet och 
i linjespelet från omkringliggande byggna-
der. Huset som byggs i souterräng rymmer 
23 000 BTA om 7 plan.

Fasaderna är klädda med räfflad och sli-
pad sten som både ger en viss tyngd och 
samtidigt är ett naturligt material som åldras 
väl. Glaspartier löper runt byggnaden med 
varierad form för att inte skapa en känsla 
av monotoni. Samtidigt flexar byggnaden i 
höjdled och får en skulptural form som kom-
mer att vara synlig från Botaniska trädgården.

Interiört utmärker sig bland annat den 
ljusgård som är husets hjärta och kopplar 
ihop byggnadskropparna. Samtidigt ger 
ljusgården besökaren en fin kontakt upp-
åt i huset.

På ELU finns Jörgen Kleveborn. Han 
fungerar som uppdragsledare och ansva-
rar för arbetet med program- och system-
handlingar.

– Vår roll som konstruktör handlar i mångt 
och mycket om att realisera arkitektens och 
beställarens visioner. I det här fallet har 3XN 
varit en arkitekt som vill lite mer än vad som 
är vanligt. De har på ett positivt sätt utma-
nat oss i många detaljer. Vi har lyckats lösa 
det som arkitekt och beställare velat ha, som 
till exempel speciella trapputformningar, 
berättar Jörgen Kleveborn. 

UADM byggs med en stålstomme med 
betongbjälklag. Fasadkonstruktionen görs 
i curtain wall-teknik där glas och natursten 
dominerar. Huset är flexibelt med spänn-
vidder på upp till 16 meter. Huset är inte 
”staplat” rätt upp utan fasaden vrider sig 
mellan våningar, vilket innebär varieran-
de fasadlinjer i de olika planen. Som mest 
är skillnaden mellan våningarna tre meter. 

På Uppsala universitet finns idag 
40 000 studenter och 6 000 anställ-

da. I takt med att verksamheten expanderat 
har universitetets gemensamma funktio-
ner blivit trångbodda och verksamheten är 
spridd på flera platser. Nu pågår ett projekt 
som ska samla all administration, ledning, 
IT-verksamhet och arkivfunktioner i en ny 
gemensam byggnad.

MäRKEsBYggnad av Rang
Huset är planerat att ligga i Blåsenhusområ-
det med slottet, Carolina Rediviva och Bota-
niska trädgården som närmaste grannar. Med 
en bebyggelsehistoria som sträcker sig 350 år 
tillbaka i tiden kräver läget en byggnad med 
hög kvalitet och arkitektonisk verkshöjd. 

saMsPEl MEllan flERa aKTöRER
Initiativtagare till projektet är Uppsala uni-
versitet och det är Akademiska Hus som i 
rollen som byggherre ska leverera ett hus 
som uppfyller både hyresgästens krav på 
funktion och Uppsala kommuns krav på 
utformning med tanke på den känsliga 
miljön. Ove Eriksson på Akademiska Hus 
är projektledare för UADM, som är arbets-
namnet för projektet. 

– Vi arbetar tätt ihop i projektet och det 
är en mycket grundlig process. Förutom uni-
versitetet finns även Uppsala kommun med 
som viktig aktör, eftersom det här är ett hus 
som ska bli en märkesbyggnad och passa in 
i den känsliga byggnads- och kulturmiljön. 
Det har varit en lång och omfattande resa. 
Olika förslag har stötts och blötts. Samtidigt 
gäller det ha respekt för processerna och det 
anpassar vi oss självklart till.

dansK aRKITEKT  
sKaPaR MäRKEsBYggnadEn

Projektet inleddes med att Akademiska 
Hus bjöd in fyra nordiska arkitektkontor 
till ett parallellt uppdrag. I finalomgången 
föll valet på danska 3XN, som nu har för-
djupat sitt arbete.

3XN har skapat ett hus som ska vara väl-
komnande och visa öppenhet mot samhäl-
let jämfört med de äldre byggnaderna som 
snarare signalerar respekt. Den moderna 
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– Mitt jobb går ut på att få laget att fung-
era och ge alla bra förutsättningar för att 
göra sitt jobb.

föR PROJEKTETs BäsTa
Jörgen Kleveborn betonar också vikten av 
att arbeta mot samma mål som ett fung-
erande lag.

– Jag håller med Ove Eriksson om vik-
ten av att få rätt stämning i projektgruppen. 
Och det har man verkligen lyckats med här. 
Det har varit högt i tak med nyttiga diskus-
sioner och en stark vi-känsla där alla parter 
verkligen jobbat för projektets bästa. Det 
har varit fantastiskt kul och jag vet att Upp-
sala universitet kommer att få ett fantastiskt 
bra hus som kommer att addera värden till 
både medarbetare, miljö och Uppsalabor, 
avslutar Jörgen Kleveborn. 

 vår roll som konstruktör  
handlar i mångt och mycket om 

att realisera arkitektens och 
 beställarens visioner. 

Jörgen kleVeborn elu

 ove eriKSSon, aKademiSKa huS.

uadm ska cErtifiEras som miLJöbyggnad ocH uppnÅ kLass siLVEr. för att  
kLara kraVEn kräVs Ett aktiVt samspEL mELLan EnErgimÅL ocH gEstaLtning.



Anette Karåker är ny HR-chef på ELU. 
Hon är tydlig med att företagets framgång 

hänger ihop med medarbetarnas insatser, hur man delar 
kunskap mellan varandra och förvaltar de samlade 
erfarenheterna ELU byggt upp i över 40 år. 

fångaR uPP TalangERna
Vid rekryteringen samarbetar ELU med bland  annat 
KTH, Chalmers, Luleå tekniska universitet och Lunds 
tekniska högskola för att så snabbt som möjligt fånga 
intresserade och plocka upp talanger och  personer som 

brinner för konstruktioner inom anläggning, 
bygg och geoteknik. 

— När nya medarbetare kommer 
till ELU ska de känna sig viktiga 
och att de utvecklas. Det ska vara 
 socialt, roligt och utmanande, med 
exempelvis utvecklingsprogram 
och eget ansvar under hand-
ledning av erfarna kollegor, 
säger  Anette Karåker. 

medarbetarna 

– En viktiG DEL  
av ErbjUDanDEt
”kunderna är det i särklass viktigaste vi har. men utan våra medarbetare skulle 

vi inte vara någonting. därför är det interna utvecklingsarbetet för våra 
medarbetare a och o”

 
medarBetare  
[antaL & ÅLdErsfördELning]
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referenSprojeKt 
 anläggning. götatunneln, godstågsviadukten och marieholmsbron i  

göte borg. Citytunneln i  malmö. vätterbron i motala. Citybanan, saltsjöbron,  
södra länken, norra länken och slussen i stockholm. 

 bYgg. stockholm Waterfront, bonniers konsthall, eriksdalsbadet, Clarion hotel 
sign, täby Centrum och arenastaden i stockholm. brinkåsen, angereds sjukhus, 
aveny projektet och naturum i göteborg. 

 geoteknik. norra länken, kvarnholmen, Citybanan, victoria hotel och mall of 
scandinavia i stockholm.

Kunder 
Bygg och anläggningsentreprenörer.
Bygg och fastighetsbolag. Arkitekter.
Byggledningsföretag. Andra konsult
företag. Trafikverket. Storstockholms 
Lokal trafik. Staten, kommuner och 
landsting. Bland kunderna finns både 
svenska och internationella företag.

omSättning & anStällda  
[mkr & antaL] 
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oM ELU
ELU Är En AV LAnDETS LEDAnDE BYGG OcH AnLÄGGnInGSKOn
STrUKTörEr MED öVEr 40 ÅrS ErFArEnHET, 150 MEDArBETArE OcH 
KOnTOr I STOcKHOLM, GöTEBOrG OcH HELSInGBOrG.

ELus verksamhet är  uppdelad i tre verksamhetsområden: anläggning, 
bygg och geoteknik.

anläggning. utför projektering och konstruerar bland annat fasta och rörliga 
broar, trafiktunnlar, hamnanläggningar, kaj er, färje lägen, sponter, formställningar 
och vattentorn. 

bYgg. utför projektering och konstruerar de flesta typer av byggnader med tyngd-
punkt på kontor, bostäder, förvaltningsbyggnader och kommersiella lokaler. 

geoteknik. projekterar bland  annat komplicerade sponter, stödmurar, pålgrund-
läggningar och jordförstärkningar. upp dragen omfattar hela byggprocessen – från 
geo tekniska undersökningar, tidiga ut redningar och anbudsförslag till uppföljning 
och aktiv design under byggskedet.

examen [antaL]
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forSKning och utvecKling
 ELu med verkar i normkommittéer och utvecklingsprojekt. dess-

utom har vi ett  nära samarbete med högskolor och ledande bygg-
entreprenörer. det ger oss en unik praktisk erfarenhet. ELu har även 
en adjungerad professor i brobyggnad på ktH och flera doktorander.

certifiering. ELU är certifierat enligt ISO 9001:2000  
och ISO 14001:2004.

En UtvECkLanDE arbEtspLats 
 ELu har ett kontinuerligt utvecklings  pro gram för medarbetarna. det innebär 

att vi stärker och tar tillvara medarbetarnas vilja och förmåga att vara engagerade 
och aktivt bidra till ELus utveckling. Vi ser även till att skapa ett arbetsklimat där 
alla på ELu mår bra, trivs, utvecklas och hjälper varandra att  klara uppdrag.

ELu pÅ 60 sEkundEr 23

fOKus På MEdsKaPandE 
Det handlar inte bara om erfarenheter och utbildning, 
utan även om att uppmuntra engagemang, kreativitet 
och samarbetsförmåga hos alla medarbetare. Under 
året har ELU satsat på ett utbildningsprogram kring 
medskapande. Satsningen handlar om att lyfta fram 
medarbetarnas vilja och förmåga att engagera sig och 
aktivt bidra till ELUs utveckling. 

— Dessutom handlar det om att fortsätta ha ett 
arbetsklimat där precis alla mår bra, trivs, utvecklas 
och samarbetar kring uppdragen. Vi vet att det här 
engagemanget gör att vi skapar framgångsrika projekt. 

METOduTvECKlIng TIllsaMMans  
MEd dEn aKadEMIsKa väRldEn

Bakom ELUs framgång finns också utbytet med den 
akademiska världen, till exempel den forskning som 
bedrivs mellan KTH och ELU och tillgången till adj. 
professor Costin Pacoste. 

— Det är fantastiskt att ha en lärande kultur med 
hög kompetens och ständig utveckling av nya  metoder. 
Det ger dessutom en väldigt rolig arbetsplats. I det 
ELU jag har mött ser jag ett toppengäng och det känns 
oerhört stimulerande att arbeta med HR- frågorna till 
förmån för medarbetare, uppdrag och kunder. 

22 Hr



 Utan ELU haDE DEt  
här intE varit MöjLiGt  
ofta är det en dröm eller en vision som utgör grunden i ELus uppdrag. Visioner 

som många kanske skulle kalla för omöjliga, ouppnåeliga eller äventyrliga.

stockholm Waterfront är ett i raden av projekt där byggherre och arkitekt 

siktat högt med ett till synes omöjligt uppdrag. på en extremt liten tomt mitt 

i city skulle det skapas en kongressanläggning med plats för 3 000 besökare, 

ett kontor på 24 300 m2 och ett hotell med 414 rum.

ELu har haft en viktig roll för att göra projektet möjligt. Vi har lyckats genom 

en kombination av erfarenhet, kompetens, tekniskt kunnande inom bland 

annat 3d-området och sist men inte minst lyhördhet för kundens krav.

på ELu finns närmare 140 av landets skarpaste konstruktörer inom bygg, 

anläggning och geoteknik. de står alla till din tjänst för att ge även dina 

visioner och drömmar liv.

Välkommen.

stoCkholm  
WaterFront

 stoCKholm

BRANDLINE 


