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LILJEHOLMSTORGET, ETT BERGGARAGE I SAMVERKANSFORM 
MELLAN CITYCON, FORSEN OCH NCC 

Monika Kontturi, NCC Construction Sverige AB, Göran Ajling, NCC Construction 
Sverige AB, Sten Lindberg, Forsen Projekt AB, Dieter Sand, Citycon AB. 

Sammanfattning 

Ett berggarage för ca tusen bilar byggs i Nybohovsberget, Liljeholmen. Projektet utförs 
i samverkan mellan Citycon AB (beställare), Forsen Projekt AB (byggledning) och 
NCC Construction Sverige AB (entreprenör) . Projekteringen har utförts av Sweco VBB 
i nära samarbete med projektets parter. 

Den färdiga anläggningen kommer att bestå av fem ca 100 m långa bergrum med ca 17 
meters spännvidd, arbetstunnlar och in- och utfartstunnlar. Bergdriften startades i maj 
2007 och hela anläggningen beräknas vara klar september 2009. Den dominerande 
bergarten är glimmergnejs med pegmatitgångar. Bergtäckningen är ställvis liten (under 
7 m) vilket påverkar driften i dessa områden. Ovanför berggaraget finns flera högre 
bostadshus (punkthus) och i närområdet tunnlar som är känsliga för vibrationer. Under 
arbetet används 3D- modeller som kontinuerligt uppdateras med information som stöd 
för att få ett optimalt projekt gällande bergteknik, sprängning och drift. 

Projektet utförs med hög grad av samverkan mellan beställare och entreprenör. Detta 
innebär ett utökat åtagande för beställaren och entreprenören att medverka och aktivt 
delta i projekteringen, verka som teknikstöd, samverka vid upphandlingar och ha en 
effektiv kostnadsuppföljning. Organisationen skall vara en integrerad 
projektorganisation, som arbetar för ett positivt arbetsklimat och öppenhet mellan 
varandra. 
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Inledning 

I Liljeholmen, Stockholm uppförs ett berggarage för ca 1000 bilar. Garaget 
sammanbinder till ett nytt affärscentrum som byggs vid Liljeholmstorget. Berggaraget 
ligger mellan Nybrohovsbacken och Södertäljevägen i Nybrohovsberget (Fig. 1 ). 

Projektet utförs i samverkan mellan Citycon AB som är beställare, Forsen Projekt AB 
har hand om byggledningen och NCC Construction Sverige AB är entreprenör för 
byggandet av berggaraget. Sweco VBB utför projekteringen i nära samarbete med NCC 
Teknik. Arbetet utförs som en utförandeentreprenad på generalentreprenad, med hög 
grad av samverkan. Under våren 2007 utfördes förhandlingar och projektering, i maj 
2007 startade byggnationen av garaget med arbetstunnel. Kontraktet skrevs i juli 2007 
och projektet skall vara klart till september 2009, då det nya affärscentrat öppnar. 

Figur 1. Berggaraget (grått) i Nybrohovsberget, Liljeholmen, Stockholm. 

Organisationen består av ombud (Citycon AB och NCC Construction Sverige AB), 
styrgrupp (NCC Construction Sverige AB och Forsen Projekt AB) och 
byggorganisationen. Byggorganisationen består av sju tjänstemän på heltid, en på 
halvtid och nitton kollektivarbetare. Arbetet utförs med två skift från måndag till 
fredag. En stab på ca fem personer finns tillgänglig för organisationen. Fyra personer 
arbetar med projekteringen och har byggorganisationens stöd. 

Berggaraget Liljeholmstorget 

Totalt kommer ca 117 000 m3 berg att sprängas och schaktas vid byggnationen av 
garaget. Drivningen sker först med galleri och efter slutlig bergförstärkning kommer 
ytterligare ca 2-3 m av botten att tas bort som pall. Berguttaget är ca 600 m3/dag och 
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vid uttag av flera pallar kan berguttaget öka till ca 800 m3 /dag. Garaget består av 5 
bergrum som är ca 100 meter långa med ca 17 meters spännvidd och en höjd på ca 10 
meter (Fig. 2). Tre tvärtunnlar sammanbinder de olika bergrummen och i korsningarna 
spännvidden större. I den södra delen finns en arbetstunnel och i den östra delen 
in/utfartstunnel som smalnar av norrut. Centrumtunneln förbinder garaget med 
affärscentrat. 

Figur 2. Berggaraget i Liljeholmstorget med 5 bergrum, 3 tvärtunnlar, arbetstunnel, 
in/utfartstunnel och centrumtunnel. 

Bergsprängning sker med SSE och Nobel Primer, med en specifik laddning på ca 1,2-
1,3 kg/m3

. Gränsvärden för vibrationer varierar mellan olika områden och påverkas av 
närhet till hus och andra tunnlar. I vibrationskänsliga områden går successivt ned i 
salvlängder från 5 m till 2 m för att inte överskrida gränsvärden. Salvor blockas för att 
kunna spränga så långa salvor som möjligt, men ändå hålla sig inom tillåtna 
vibrationsvärden. Elektroniksprängkapslar kan bli aktuella, men inte 

Bergarterna består vanligen av glimmergnejs och pegmatitgångar. Glimmergnejsen har 
ofta en uppsprucken foliation i nära öst-västlig riktning och innehåller vanligen klorit i 
sprickplan (Fig.3) . Den uppspruckna foliationen påverkar vibrationernas 
fortplantningsriktningar och har i vårt fall varit fördelaktig. Pegmatitgångarna följer 
oftast foliationsriktningen och förekommer ställvis som mera slumpmässiga 
pegmatitsliror. 
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Figur 3. Glimmergnejs med uppspruckenfoliation, bilden tagen i portalen. 

Ovan berggaraget finns fyra stycken punkthus och ett parkeringsgarage som påverkar 
driften i dessa områden (vibrationsrestriktioner och extra förstärkningsåtgärder, 
framförallt i kombination med liten bergtäckning). Dessutom påverkas driften av närhet 
till tunnelbana i väster och VA- och Tele-tunnel i öster. Figur 4 visar omgivande 
byggnationer som påverkar byggandet av garaget. 

Figur 4. Garaget med punkthus och p-garage, tunnelbana, VA- och Teletunnel. 
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Bergtäckning har ställvis varit låg (under 7 m), vilket medför att drift- och 
förstärkningsarbeten anpassas aktivt utifrån i ett tidigare skede planerade åtgärder. 
Exempelvis anpassas pilottunnelns läge och utfört bergförstärkning nära stuff. 
Förstärkningen sker med bult och sprutbetong, som indelats i tre förstärkningsklasser 
beroende på bergets kvalitet (Q-värde ). I korsningar halveras Q-värdet på grund av 
större spännvidd och i områden under hus har bultlängden ökats i väggar. 

3D modeller hjälper oss att förstå helheter och alla kan titta på samma bild, vilket gör 
att man får en bättre uppfattning av rådande förhållanden. Vi har byggt upp modeller 
för garaget, som kompletterats med geologi, sprickor, bultar osv. Detta för att 
kombinera olika typer av information, t ex sprickplan i garaget (Fig. 5) kan sättas i 
relation med bultinformation. 
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Figur 5. Sprickplan i garaget. 
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Samverkansformen 

Projektet utförs med hög grad av samverkan mellan beställare och entreprenör. 
Genomförandeformen innebär utökat åtagande för entreprenören och byggherren att 
medverka i lösningar, aktivt delta i färdigprojekteringen, samverka med beställaren i 
upphandlingar, samt effektivt sätt för kostnadsuppföljningar. Organisationerna skall 
vara mellan beställaren och entreprenören integrerad projektorganisation, med strikta 
ansvarsgränser och erforderlig kompetens. Man är överens om att agera lojalt och med 
största öppenhet parterna mellan. Man vill åstadkomma ett positivt samarbetsklimat, 
ömsesidigt informationsutbyte, goda samarbetsrutiner och ömsesidig respekt på alla 
nivåer i projektorganisationen. Det är viktigt att etablera gemensam förståelse för 
samverkan. 

Arbetssätt 

I början av 2007 började diskussioner mellan parter för projektet. I det tidiga skedet 
arbetade beställaren och entreprenören med att finna ett gemensamt riktpris för 
projektet. I detta läge var projekteringen på prograrnhandlingsnivå. Kontraktet skrevs i 
juli 2007. 

I mars 2007 hölls en workshop om samverkansprojektet. Syftet var att skapa en 
gemensam förståelse för värderingar och spelregler för samarbetet. Man ville försäkra 
sig om att förutsättningarna fanns för att alla aktörer skulle ha ett gemensamt mål för 
projektet och skapa ett effektivt projektteam, säkerställa en effektiv partneringprocess i 
projektet och en gemensam partneringdeklaration (det moraliska kontraktet). I 
september 2007 hade vi en uppföljningsworkshop för att arbeta vidare med vårt team 
och stämma av våra mål. Alla skulle få samma information om vad som hänt sedan sist. 

Under våren 2007 fortsatte projekteringen för att framställa bygghandlingar. 
Gemensamma diskussioner fördes där man utvärderade vad som behövde göras och hur 
utförandet skulle ske. Ett viktigt mål med projekteringen var att hålla bygghandlingarna 
i ett kortfattat format för att snabbt kunna anpassa handlingarna efter rådande 
förhållanden i produktionsskedet. En förändring som gjordes i tidigt skede var att man 
tog bort förinjekteringen, eftersom det inte ansågs vara den mest lämpliga metoden för 
vattenkontroll i projektet. För att kunna utnyttja nyvunnen kunskap om förhållanden i 
berget togs beslut att drivnings- och förstärkningåtgärder, i de delar av handlingarna 
som angav restriktionsornråden med mindre bergtäckning, skulle fördigutvecklas när 
driften kom närmare dessa områden. 

I byggskedet har man nära kontakt och ett öppet förhållningssätt till varandra, man gör 
projektet tillsammans. Diskussioner utförs kontinuerligt, när man har funderingar så tar 
man upp frågan direkt. 
I projektet har parterna öppen tillgång till varandras ekonomi och redovisas varje 
månad. 
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Erfarenheter 

Samarbetsformen är det första i sitt slag för undermarksarbeten i Sverige, även om det 
är mera vanligt förekommande i samband med ovanmarksprojekt. Alla parter 
uppskattar entreprenadformen. Det är roligt att arbeta på detta sätt och det finns en 
positiv anda i projektet. Vi känner att vi har ett gemensamt mål och alla jobbar för att 
projektet/resultatet skall bli bra. Öppenheten gör att det är lätt att prata med varandra 
när det behövs, och är det något som man funderar över, så får man snabba svar. 
Förändringar går att göra snabbt, tex om man tycker att något kan göras bättre eller om 
något problem uppstått så finns korta vägar till de personer som måste vara med och 
besluta tillvägagångssätt. Trots förhöjda drivningsrestriktioner håller projektet 
tidplanen. Alla är engagerade, vilket också krävs för denna typ av entreprenad. 
Arbetssättet gör att man blir mer kostnadsmedveten, tidsmedveten och väldigt 
produktionsinriktad. Man försöker göra jobbet enkelt, rationellt för att uppnå beställd 
kvalitet. En risk är att man blir så fokuserad på produktion att "små saker" inte blir 
gjorda eller ändrade, och då viktigt att man håller på rutiner och dokumenterar vad som 
händer så inget faller mellan stolarna. Man granskar och kommenterar handlingar under 
byggskedet, vilket leder till ett gott samarbete med konsulten och projektanpassad 
projektering. Arbetssättet gör att man lär av varandra och har en förståelse för 
varandras roller. 

I denna typ av entreprenad är det lätt att se ljuset i tunneln (Fig. 6). 

Figur 6. Ljuset i tunneln, Liljeholmen 
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