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Inledning
”Fortum bygger Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Beslutet att in-
vestera 4,4 miljarder kronor för att bygga en ny anläggning i Värtan i Stockholm 
togs av Fortums styrelse den 20 december 2012. Anläggningen är ett viktigt steg i 
utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Det nya bio-
kraftvärmeverket tas i drift 2016 och kommer att ge cirka 650 000 ton minskade 
koldioxidutsläpp per år globalt – en betydande stor och viktig klimatnytta i en tid då 
den globala klimatutvecklingen och temperaturökningen behöver hejdas.”

Bakgrund
Fortum hade framme planer för ett större kraftvärmeverk i slutet av 2005 och 
då handlades Berg Bygg Konsult AB (BBK) upp för att snabbt ta fram FU för 
sanering av ett befintligt bergrum för lagring av flis. Detta bergrum byggdes 
i slutet av 1960 talet. Tjockolja hade lagrats i detta bergrum och var nu vat-
tenfyllt men fortfarande med en ganska hög temperatur, då tjockoljan lagra-
des under ca 50-60 grader. Saneringen av bergrummet var klar under 2008. 
Fram tills projektet avbröts november 2007 projekterades bygghandlingar för  tunnlar 

Figur 1 Nya Flis kraftvärmeverket, Värtan
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och schakt. En omfattande Riskanalys för hela Värtaverket togs fram och gräns och 
riktvärde togs fram för all känslig utrustning. Det utfördes också provsprängningar 
och provspontning för att bedöma vibrations och bullerpåverkan. Ovanjords schak-
ten var imponerande med ett schaktdjup på 40 m d.v.s. 30 m djupare än  dagens 
projekt. 

BBK köptes upp av ÅF tidigt 2008 och när projektet återkom under 2011 fick ÅF 
uppdraget att projektera bergarbetena.

Beskrivning av berg delen projektet.
Figur 2 visar de delar som ingår i bergdelen av projektet. Om vi går från hamnen 
så börjar det med ett vertikalt schakt, Flisschaktet, som går ner till en tunnel, Flis-
tunneln, där fliset kommer från kajen och transporteras in i Flislagret. Flisschaktet 
går från markytan och botten ligger på ca -22 m och storleken är 10x15 m. Flis-
tunneln är 10x9 m och drygt 200 m lång och mynnar i taket på Flislagret. För att nå 
Flistunneln finns det en servicetunnel från Flislagrets botten.

Flislagret är ett befintligt bergrum ca 350 m långt, 30 m högt och 18 m brett. En 
hel del bergschakt behövs inne i bergrummet för utmatningsmaskiner för flis, ut-
rymme för en filteranläggning, och ett stort antal montagebultar i tak och väggar. 
Dessutom behöver delar av bergrummet tätas mot inläckage av vatten.

Panntunneln går mellan mitten av Flislagrets botten och upp under ovanjords-
schakten för Pannhuset, där ett vertikalschakt ansluter. Panntunneln är ca 10x10 m 
och 220 m lång.

Tillfartstunneln är tillfarten till Flislagret från befintligt tunnelsystem och är 10x6 m 
med en längd av ca 600 m. Tunneln är utformad som en loop så det ska gå enkelt 
att köra in och ut med trailerfordon. För att klara detta så ligger tillfartstunneln under 
de båda bergrummen.

Det finns också en kort tunnel, koltunneln, som ansluter till befintlig anläggning. 
Ovanjords schakten för Pannhuset har en botten på ca -1,5 m och totala schakt-
djupet är ca 15 m med ca 10 m bergschakt som djupast. En omfattande permanent 
spont finns runt denna schaktgrop.

Figur 2 
Benämningar 
anläggnings-
delar i berg.
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Hela projektet präglas av närheten till Värtaverket, med mycket känslig utrust-
ning, som har kontinuerlig verksamhet och de tunnelsystem som tillhör detta. Delar 
av Hjorthagen med sina bostäder och kyrka påverkas också av buller och  vibrationer.

Sanering av bergrummet.
Saneringen utfördes av Skanska och startade 2007 och utfördes på liknande sätt 
som när saneringen av det närliggande bergrummet blev till kollager. Innan sane-
ringen kunde starta måste bergrummet öppnas och ventilation möjlig göras. Ventila-
tionen löstes genom att borra ett raisborrhål från ytan, för luftintag, ner mot taket i 
bergrummet och sedan en temporär skorsten på utsidan av den befintliga för från-
luft. Öppningen av bergrummet skede genom att ta bort betongpluggen i den övre 
arbetstunneln. Denna gick igenom taknivån i det befintliga kollagret där en temporär 
bro byggdes av krigsbromaterial.

Det fanns en hel del tjockolja kvar som låg och flöt på ytan inne i bergrummet 
och en underentreprenör med specialutrustning plockade upp merparten av oljan.
Saneringen utfördes från flytande pontoner och utfördes i tre etapper för att få en 
arbetshöjd på ca 10m. Varje ponton utrustades med en arbetsplattform för hög-
trycks tvättning, skrotning och bultning samt en robotarm för sprutbetong.

Sanering av ytan gjordes med högtryckstvätt med tryck på ca 600bar som sam-
tidigt gjorde en grov skrotning av lösa delar. Därefter skrotades berget och efter en 
kartering utfördes systembultning med eventuella extra bult och sedan sprutbe-
tong. Tak och anfang utfördes på detta sätt medan väggarna sanerades och skro-
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tades samt förstärktes med selektiva bultar. Bergrummet var i bra skick utom ett 
parti i en vägg där ett stort bergutfall skett. För att ta bort utrustningen efter sanering 
gjordes en tunnel i bottennivån in till kollagret där transporttunnlar finns anslutna.

Projektering av bergarbeten
Befintliga tunnlar och anläggningar
Inom Värtaområdet finns ett antal tunnlar och bergrum där bergkvalitén direkt gick 
att avläsa. I stort sett är det bra bergkvalitet i området men med vissa dåliga partier.

Tidigt fick mycket tid läggas ner på att inhämta information om befintliga tunnlar 
och anläggningar då ibland osäkerhet fanns om vilket koordinatsystem och höjd-
system som använts vid dokumentation. Kontroller har därför gjorts av koordinat-
system underjord och ovan jord som har kompletterats med en hel del scanning. 

De flesta befintliga anläggningsdelar är också belagda med sekretess vilket 
medför ett informationsproblem som finns för de flesta underjordsprojekt i Stock-
holmsområdet. En 3D modell gjordes tidigt för våra egna projektörer och andra 
konsulter för att undvika konflikter med befintlig anläggning. 

Riskanalys 
En mycket omfattande riskanalys har gjorts över hela Värtaverket där all vibrations-
känslig utrustning dokumenterats och där varje objekt finns dokumenterat med bl.a. 
gränsvärde för vibrationer. Det konstaterades ganska snart att ett av de största 
riskobjekten var alla transformatorer där ingen vågade ta ansvar för att sätta gräns-
värde. Vi tog kontakt med en expert inom området och tog fram ett program för att 
avvibrera dessa genom att ställa transformatorerna på ”kuddar” av stålull. Kostna-
derna för denna åtgärd var så blygsam att Fortum tog beslutet att avvibrera samt-
liga transformatorer inom området.

Även för en hel del maskiner har det upprättats åtgärdsprogram för att undvika 
skador och höja tillåtna vibrationsvärden. Då den nya anläggningen på vissa områ-
den kommit nära befintliga tunnlar har skyddsåtgärder gjorts för kablar och rörsys-
tem så att sprängningsarbete kan utföras på ett praktiskt sätt. Kvar fanns dock ett 
stort antal känsliga maskiner och ställverk och ÅF fick ansvaret för att övervaka att 
uppställda krav följdes under byggandet. I riskanalysen ingår också delar av bebyg-
gelsen i Hjorthagen där uppföljning av vibrationsvärden görs.

Bergläget under Lidingövägen och hamnplan
Det finns ganska mycket information om bergläget mellan Värtaverket och kajen 
då man dels byggt bl.a. kylvattentunnlar och gjort geotekniska undersökningar för 
olika projekt. Från denna information framgår det att det finns en bergsvacka rakt 
under Lidingövägen och därför ville vi ha mer information hur djupt denna svacka 
var. Lidingövägen var redan hårt belastad med bygget av Norra Länken och därför 
valdes att borra ett kärnborrhål inne från plattformarna i bergrummet. Vi fick då 
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bekräftat att det fanns tillräckligt med berg men att det fanns en några meter bred 
krosszon som projekteringen tog höjd för.

Längre ut på kajplanen kommer flisschaktet upp och enligt den befintliga in-
formationen skulle bergnivån vara max någon meter under vattennivån i Värtan. Vi 
hade även tillgång till borrningarna för den nya piren som visade på ett bergläge på 
ca -8 strax utanför kajkanten. För säkerhets skull borrades 4 JB sonderingar och tre 
visade det vi trodde medan i det fjärde visade det sig att berget låg på drygt -20 m 
d.v.s. några meter under den tunnelbotten som antagits i ett tidigare skede. Det
blev en hel del mera borrning gjord för att hitta bergslänten och sedan fick området
på kajplan, med processbyggnader och järnvägsspår, omprojekteras då schaktet
måste flyttas längre in mot Värtaverket.

Projektering under byggfasen
Bergprojekteringen har styrts mycket av processlösningen och eftersom den hand-
lades upp sent har det blivit en hel del ändringar från de handlingarna som låg till 
grund för upphandlingen av bergarbetena. 

De största ändringarna är att Panntunneln och Pannschaktet har flyttat till ett 
helt nytt läge som då kommit mycket nära en befintlig tunnel vilket medför en hel 
del extra försiktighetsåtgärder.

Vidare tillkommer det en nisch inne i bergrummet för en filteranläggning som är 
15 m bred 10 m djup och ca 25 m hög. Den ligger i bergpelaren mellan bergrummen 
och medför en hel del extra bergförstärkning och övervakning.

Vidare har det tillkommit krav på större utrymme i Panntunneln vid anslutningen 
under Pannhuset vilket medfört att bergtäckningen minskat och när det sedan fram-
kommer att det kommer ner ett antal stora punktlaster 1200 ton på denna minskade 
bergtäckning blir det omfattande arbete för att ta hand om dessa laster. Andra stora 
punktlaster, 300 – 400 ton, kommer ner på schaktkanter och det skapar krångliga 
lösningar då berget fallit ur eller har sämre kvalité än förväntat.

En lärdom såhär i efterhand är att man borde ha gjort zoner runt dessa schakt-
kanter där man begränsar belastningen så att lastöverföring kan ske längre upp i 
anläggningen.
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UTFöRAndE

Uppdraget
I slutet av december 2012 skrev STRABAG Sverige AB tillsammans med Fortum 
värme samägt med Stockholm stad 2st kontrakt på utförandeentreprenader vars 
omfattning innebar muddring, pålar och betongarbeten för en pir, renovering av 
befintlig kaj, komplettering av befintlig berganläggning under jord och schakter för 
KVV8, Fortums nya biokraftvärmeverk i Värtan.
Kontrakten är utförandeentreprenader där Fortum svarar för projektering och STRA-
BAG för utförande. Projekterande konsult är ÅF-Infrastructure AB som arbetar på 
uppdrag av Fortum. Ersättningsformen är fast pris med reglerbara mängder och 
arbetet påbörjades januari 2013. Arbetena påbörjades omgående efter kontrakt och 
färdigställandetiderna var satta med deltider för olika byggdelar och med en sluttid 
för bergarbeten satt till mars 2014 och för pir och kajrenovering till september 2014

Omfattning
Kontraktsarbetenas omfattar en stor del av de schakt- och grundläggningsarbeten 
som krävs för att färdigställa infrastrukturen för Fortums nya biokraftverk KVV8 och 
kortfattat kan man sammanfatta arbetena till att de består av:

• Ca 95 000 m3 Bergschakt för tunnel och bergrum
• Ca 40 000 m3 Bergschakt för ovanjord
• Ca 5000 m3 Bergschakt under vatten
• 3 st schakt upp i dagen
• 40 000 m2 sprutbetong
• Ca 60 000 m3 Jordschakt för byggnad
• 13 000 m3 muddring
• 3 000 m2 Spont
• 130 st stålpålar på vatten, upp till 900 mm diameter & 55 m långa
• En 200 m lång pir, 7000 m3 betong
• Prefabricering av 700 st betongblock i tillfällig fabrik
• Renovering av 75 m befintlig kaj

Samarbete och entreprenadform
KVV8 är ett industriprojekt där Fortum investerar 4,4 miljarder i ett biobränsleeldat 
kraftvärmeverk. Anläggningen ska producera både el och värme samtidigt och kom-
mer ta till vara restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. 
Bygget startade i januari 2013 och kommer tas i drift under 2016. STRABAGs del i 
projektet är prognostiserad till 350 miljoner kronor

Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Fortum svarar för projekteringen 
och STRABAG svarar för utförandet. Fortum har anlitat ÅF-Infrastructure AB som 
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projekterande konsult och projektledning/byggledning hanteras med en separat 
konsultorganisation, se Figur 1. Ersättningsformen är fast pris med avstämning mot 
mängdförteckning och fasta á-priser.

Strabags åtagande omfattar i sin ursprungliga form ca 260 miljoner kronor. Ef-
ter omfattande förändringar och tillkommande arbeten är prognosen för omsätt-
ningen nu 350 miljoner kronor. En utökning av kontraktsarbetena med ca 35 % 
där viktiga deltider har forcerats så att tidiga överlämnanden har kunnat göras.  
Förändringarna och tillkomande byggdelar under pågående projekt har varit en stor 
utmaning antalet förändrings PM är uppe i 105 st vilket motsvarar mer än 2 st/
vecka och arbetet med att kommunicera ut nya utföranden och ajourhålla pro-
jektets ritningsarkiv är periodvis intensivt. Risken för fel i utförandet ökar också 
när information om nya utföranden och förändringar hela tiden är i omlopp. 
Samtidigt är tidspressen i projektet mycket stor, kraftvärmeverket ska tas i drift 
2016 och många arbeten forceras på beställarens initiativ och bekostnad. Skiftgång 
och helgarbeten förekommer frekvent och övertidsuttagen balanserar på det till-
låtna.Kombinationen med ett stort antal ändringar i det kontrakterade utförandet, 
forcering och avkortade tider ihop med en utförandeentreprenad på fast pris ställer 
också speciella krav på att överenskommelser och administration mellan entrepre-
nör och beställare går smidigt.

Beställare 

Fortum 

Entreprenör 

STRABAG 

Projektledning 
& 

Byggledning 

Projektering 

ÅF-infrastructure 

Figur 1. Projektorganisation vid Strabags entreprenad vid KVV 8.
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Utmaningar 
Utmaningarna i projektet har varit flera. Främst är det ett uppdrivet tempo i projektet 
med snäva tidsmarginaler som skapar de flesta utmaningarna. Några utmaningar 
förtjänar särskilt att lyftas fram.

Samordning med pågående drift i KVV6
All drift i det befintliga kraftvärmeverket KVV6 pågår kontinuerligt under hela byggtiden. 
KVV6 är ett av Europas största system för att producera fjärrvärme och fjärrkyla 
och i huvudsak används kol för att producera värmen. Kolhanteringen som sker 
under jord innebär intensiv trafik med främst lastmaskiner i angränsande kollager 
och då transportvägar och tillfartstunnlar i stor utsträckning är gemensamma med 
all övrig verksamhet som sker under jord. Därför ställs stora krav på att samord-
ning och kommunikation mellan alla parter som trafikerar tunnelsystemet fungerar 
utan friktion. Driften i kraftvärmeverket har alltid förtur och ljussignaler har instal-
lerats vid korsning med kollager för att undvika incidenter och kollisioner mellan 
fordon. För att förhindra spränggaser att leta sig in i utrymmen där värmever-
kets verksamhet pågår har tillfälliga avstängningar och ventilationsväggar gjorts. 
Den långsiktiga samordningen med Fortums drift sker via regelbundna samord-
ningsmöten där planerade aktiviteter tas upp och diskuteras. Den korta samord-
ningen sker genom daglig kontakt med kraftvärmeverkets driftcentral via telefon 
och radio och så här långt har samordningen mellan alla berörda fungerat bra. 

Bild 2.(foto Roland Magnusson) Salvan har gått för genomslag i pannhusschaktet sprängmat-
torna är på väg ner och om en sekund är det hål ner till tunneln. Corden har fattat eld men 
lågorna slocknar efter någon sekund. För att underlätta vid betongarbeten har schaktsargen 
gjutits före genomslaget, något som spar både tid och pengar när sargen ska byggas.
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Samordning med angränsande entreprenader
I syfte att vinna tid och färdigställa KVV8 snabbt har Fortum fört in sidoentre-
prenörer och på så sätt påbörja delar av huvudentreprenaden tidigt under pågå-
ende entreprenad med Strabag. Konsekvenserna när sidoentreprenörer startar 
tidigt blir då att förutsättningarna för bergentreprenaden förändras och det egna 
arbetet bedrivs mindre effektivt när arbetsmoment ska samordnas med  övriga 
entreprenörer. Vinsten kommer dock för Beställaren när arbeten som ligger på 
kritisklinje kan påbörjas i förtid och därigenom gynnar totaltiden för projektet.  
Utmaningen i detta blir att hantera plötsliga stillestånd och acceptera att 
 normal effektivitet i det egna arbetet inte kan uppnås. Samordnings ansvaret 
 hamnar I större utsträckning hos Beställaren och byggledningen prioritets och 
 beslutar om turordningar. Detta leder i större utsträckning till att man behö-
ver avvakta med egna arbeten för att andra arbeten har bestämts viktigare 

Bemästra vibrationer och omgivningspåverkan
Att bemästra vibrationer och omgivningspåverkan på ett sådant sätt att indrifter vid 
sprängning optimeras gentemot vibrationskraven är en utmaning. Med detta menas 
att borrmönster, håldjup, borrnogranhet, laddmängder, tändsättning och samver-
kande laddning måste anpassas så att en optimal indrift uppnås utan att orimlig tid/
pengar måste investeras. Inledningsvis var vibrationsvärden, främst accelerations-

Bild 3. (foto Roland Magnusson) 
Bergförstärkning vid liten bergtäck-
ning, pannhuschaktets övergång till 
pannhustunneln. Ytterliggare en taks-
tross ska fällas och den kvarvarande 
bergtäckningen kommer bli ca 3 m. 
Här sker förstärkning med 12 m långa, 
horisontella spiling bultar.
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värden på ställverk och turbiner, mycket restriktiva. I flera fall var vibrationsvärdena 
så låga att de vibrationer som alstrades vid drift överskred satte gränsvärden. Nå-
got som inneburit att utrustningen hade varit självförstörande vid normal drift vilket 
naturligt vis inte är rimligt. Diskussioner och resonemang mellan sakägare, Bestäl-
lare och Strabag ledde efter 6 månader till att gränsvärden för vibrationer anpas-
sades till realistiska nivåer.

Strabags verktyg för att hantera och bemästra vibrationer har bestått av: 

• Noggrann kalibrering och optimering av laddningskoncentrationer i våra ladden-
heter.

• Kontinuerlig analys av föregående sprängning såsom tidsstudie över detona-
tionsförloppet, regressionsanalys i syfte att hitta rätt samverkande laddning i
förhållande till aktuella gränsvärden och ständig anpassning av borrplan, tänd-
sättning och laddningsmängder.

• Elektroniska sprängkapslar har använts vid särskilt besvärliga situationer men
mycket är vunnit genom stor noggrannhet vid borrning och laddning.

Arbeten på hög höjd
Flera tunnelpåslag och bergarbeten är belägna på hög höjd, tunnelpåslag på 25-
30 m höjd förekommer. Det innebär att flera arbetsmoment som injektering, borr-
ning, laddning och sprutbetong måste ske på hög höjd. För att arbeta säkert och 
 effektivt på sådana höjder har Strabag valt att använda lossprängt berg för att 
 bygga upp ramper och platåer från vilka arbetsmomenten har utförts. På så sätt 
skapas stabila och säkra arbetsområden där den befintliga maskinutrustningen kan 
användas utan att några speciallösningar har behövt tillgripas.
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